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CALDURA PĂRINTEASCĂ
A TECnil GENERAȚII

Profilul ziarului nostru ne obli
gă ca odată ajunși într-o uzină să 
ne interesăm de tineri; ce lu
crează, cum trăiesc, dacă învață 
ori nu, cum se distrează. Nu odată 
în ziarul nostru s-a scris despre 
tineretul Uzinei electrotehnice „Gri
gore Preoteasa“. Există aici un 
colectiv de tineri vioi și entuziaști, 
cu multe inițiative și o rodnică ac
tivitate. Dar fiecare dintre ei a 
învățat meseria lîngă un lucrător 
cu experiență, a început descifra
rea abecedarului vieții lîngă un 
maistru comunist, a fost ajutat în 
momente mai grele de cei care au 
acumulat mai multă înțelepciune. 
Tinerii sînt conștienți cît datorea
ză generației mature, — și nu nu
mai pe plan general, pentru cu
cerirea prin mari sacrificii a vieții 
noi —• ci mai ales pentru formarea 
lor ca oameni, pentru dezvoltarea 
și valorificarea calităților perso
nale.

★

Acum vreo doi ani, Hugo Sei- 
man, elev în anul II al școlii pro
fesionale, a fost repartizat să facă 
practică în secția matrițerie. Șe
ful secției l-a „predat“ lucrătoru
lui Nicolae Ștefan. Acesta s-a tre
zit față în față cu un puștan care 
printre lacrimi susținea că „vo
cația“ lui este mecanica și în nici 
un caz nu va învăța matrițeria. 
Ascunzîndu-și cu grijă zîmbetul, 
tovarășul Nicolae Ștefan l-a luat pe 
băiat, i-a dat de lucru, asigurîndu-1

că treburile se vor rezolva, dar că 
pînă atunci e bine să știe că din 
matrițer mai poți deveni mecanic 
pe cînd din mecanic, matrițer, e 
mai greu. Și zilele au început să 
se scurgă una după alta...

Cîtva timp Hugo n-a mai spus 
nimic. Apoi a început să se stră
duiască să execute piesele pe care 
i le dădea lucrătorul. A stricat 
vreo două și s-a mirat că nimeni 
nu-1 ceartă. Atunci a vrut să dove
dească că și el poate lucra fără să 
producă pagube. Cerea mereu ex
plicații, se uita la felul în care 
muncea tovarășul Ștefan. într-o zi 
a venit cu un caiet de acasă în 
care tatăl său formulase cîteva în
trebări : cum se poartă băiatul, 
dacă învață, dacă poate să ajungă 
un bun matrițer. I l-a arătat nou
lui său dascăl cu rugămintea să 
răspundă. Puțin mirat tovarășul 
Ștefan a scris în caiet tot ce gîn- 
dea despre Hugo. De atunci încolo 
a început o corespondență regu
lată între tatăl lui Hugo și profe
sorul acesta neobișnuit.

Școala s-a terminat și la capă
tul ei Hugo s-a ales cu calificarea 
de matriter și cu repartizarea — 
de astă dată definitivă — în sec
ția matrițerie. Formal nu mai era 
elev, dar de fapt se folosea în 
continuare de ajutorul tovarășului 
Ștefan. Prima zi de practică nu a 
fost uitată, dar peste ea s-au aș
ternut straturi, straturi, cunoștin-

tele necesare unui bun meseriaș. 
Și Hugo se numără printre ei.

Tovarășul Nicolae Ștefan lucrea
ză de peste două decenii în fa
brică. Iși amintește de mulți bă
ieți pe care i-a calificat. Unii și-au 
luat „sborul“ spre alte sectoare de 
activitate : doi sînt ingineri, patru 
ofițeri, alții muncesc în uzină. Dar 
oare toți acești băieți s-au ales 
doar cu cunoștințe necesare mese
riei lor, muncind alături de tova
rășul Ștefan ?

—Eu n-aro putut învăța — spu
ne tovarășul Ștefan. Dar unii ti
neri sînt foarte înzestrați și e păcat 
să nu învețe. Și atunci mulți din
tre ucenicii lui sînt îndrumați să 
învețe. Penciu a ajuns inginer, 
Hugo e elev în clasa a X-a, Măr- 
culescu va merge la școală.
— Moldoveanu m-a anunțat acum 

cîtva timp că vrea să se căsăto
rească. M-am uitat la el și m-am 
supărat. De abia i-au mijit mustă
țile, n-a făcut încă armata, are 
niște prieteni care-1 trag mereu 
pe la baluri, mai are destul pînă 
să se poată considera un om pe 
propriile lui picioare și... gata se 
însoară. I-am spus toate acestea de 
la obraz. A lăsat ochii în jos și 
cîteva zile n-a mai vorbit cu mine. 
Acum mi-a spus că nu se mai în-

M. VIDRAȘCU

fànfautafa? ûï fiabili

O ACȚIUNE PATRIOTICĂ
E

mult am avut prilejul 
cu directorul Muzeului

Nu de 
să discut 
regional de istorie „Alex. I. Cuza' 
din Galați — tov. I. Grigoriu. Mă 
interesa să aflu ce s-a făcut la 
casa de lemn a lui moș Ion Roată. 
Casa aceasta de la Gura Văii- 
Cîmpuri, raionul Panciu, era acum 
doi ani într-o stare de complectă 
neîngrijire. Vestea pe care am 
aflat-o acum de la directorul mu
zeului este îmbucurătoare: casa 
lui moș Ion Roată este în curs de 
restaurare. Și alte monumente — 
mărturii despre trecutul istoric, 
au fost restaurate în ultimii ani 
în regiunea noastră. Astfel, statul 
nostru a sprijinit restaurarea uneia 
din cele mai interesante biserici 
din țara noastră — biserica forti
ficată Precista din strada Mazepa, 
din Galați, hanul lui Ceapîru din 
Brăila, în care a trăit tînărul poet 
revoluționar bulgar Hristo Botsv 
și casa din Galați în care poetul 
revoluționar a stat ascuns o bu
cată ae timp. De asemenea, au 
fost restabilite în parte zidurile 
cetății Dinogeția din Garvău, im
portantă așezare civilă din epoca 
romano-bizantină.

Pentru că mi se ivise acest pri
lej, l-am întrebat pe tov. Grigoriu 
ce părere are despre inițiativa ti
nerilor din Vladimiri.

Pe întreg cuprinsul patriei noa
stre sînt sute și sute de monu
mente — mărturii ale istoriei și 
culturii poporului nostru, ale 
luptei revoluționare din trecut — 
monumente arheologice, de arhi
tectură, artă plastică. In regiunea 
Galați, se găsesc, de pildă, rui
nele cetăților Crăciuna, Arubium, 
Biroe, Dinogeția, ale așezării Ce- 
tățuia (vechea Piroboridava), rui
nele castrului roman „Cetatea lui 
Traian" și ale cetăților romano- 
bizantine Troesmis ; monumente 
de arhitectură: patruzeci și șase 
de biserici, printre care cea zi
dită în 1647— Biserica fortifica
tă, mînăstirile din Dălhăuți, Mera 
și Adam și ruinele mînăstirii lui 
Matei Basarab din Măxineni; 
monumente de artă plastică, ca 
cele ale sculptorilor Fr. Storck 
(statuia lui M. Eminescu, cea a 
muncitorului și a țăranului), Pa- 
velescu Dimo (bustul împăratului 
Traian), Raf. Romanelli (monu
mentul muncilor agricole), I. Ma- 
teescu (monumentul independen-

tei), O. Spăthe (bustul lui Nicolae 
Filipescu), Th. Vidali (bustul lui 
Cuza Vodă), W. G. Hegel (bustul 
lui M. Kogălniceanu); monumente 
istorice: mausoleul ridicat în 
cinstea eroilor căzuți în primul 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

Organizațiile U. T. M. 
din regiunea Gilați nu-și 
fac datoria în opera de 

păstrare și îngrijire 
a monumentelor patriei

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

război mondial la Mărășești și 
Mărăști, casa lui Alex. Vlahuță 
din Dragosloveni, casa în care s-a 
născut Panait Cerna, cele trei 
mori de vînt de lîngă comuna 
Carcaliu, crucile de piatră de la 
Cuza Vodă, Belciugile și vestita 
piatră („lecuitoare") de la Băl- 
teni ; monumentul funerar al ge
neralului rus Vasilievici Gebhardt, 
soclul monumentului generalului 
Suvorov, borna de hotar de pe 
fosta graniță dintre Moldova și 
Muntenia care se află la Foc
șani etc.

Din păcate însă, datorită lipsei

de preocupare a unor comitete 
executive ale sfaturilor populare, 
hotărîrile privind păstrarea și în
grijirea monumentelor nu au fost 
larg popularizate, astfel ca cetă
țenii să cunoască valoarea ce o 
reprezintă și să participe activ la 
îngrijirea lor. Datorită acestui fapt

C. STOREȘTIANU

(Continuare în pag. 3-a)
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Solemnitatea
unor

Vineri la arhiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea unor decorări.

La solemnitate au asistat acad. 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Na* 
tionale, Anton Moisescu și acad. 
M. Ralea, vicepreședinți ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, acad. 
Atanase Joja, ministrul Invăță- 
mintului și Culturii, Tiță Fierea șf 
Petre Drăgoescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale. Ion Pas, 
adjunct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii.

Pentru merite deosebite în în
deplinirea sarcinilor date de Par
tidul Muncitoresc Romin, pentru 
merite deosebite pe tărîmul con
strucției de stat, economice, socia
le, cuituraie și ooștești a fost con
ferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa La ing- 
Mihail Florescu; Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa 
Ill-a ing. Gherasim Popa ; Ordi
nul Muncii clasa l-a, acad. Vasile 
Malinschi; Ordinul Muncii clasa 
ill-a, prof. univ. Grigore Gea- 
mănu, Anton Breitenhofer și Pe
tre Drăgoescu.

decorări
Cu prilejul împlinirii a 70 de 

ani de la naștere, pentru merite 
deosebite în domeniul didactic și 
științific a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa l-a, acad. prof. Si- 
mion Stoilov și Ordinul Muncii 
clasa l-a acad. prof. Eugen Bă- 
dărău. •

A fost înmînat Ordinul Muncii 
clasa l-a scriitorului academician 
Tudor Vianu, pentru merite deose
bite în domeniul istoriei și cri
ticii literare și cu prilejul împli
nirii.a 60 de ani de viață și Sza- 
bedi Laszlo cu prilejul îmolinirii 
a 50 de ani de la naștere și pen
tru merite deosebite în domeniul 
creației literare, iar pentru merite 
în domeniul creației literare, 
scriitorilor Constantin Ignătescu, 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani 
de viață, Franyo Zoltan, cu prilej 
jul împlinirii a 70 de ani de viață 
și Cisek Walter Oscar, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de viață a 
fost conferit Ordinul Muncii clasa 
Ill-a. De asemenea a fost înmî
nat Ordinul Muncii cl. Ill-a, dra
maturgului Horia Lovinescu.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la naștere și pentru înde-

(Contlnuare în pag. 3-a)
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Sub semnul atașamentului fața de partid și guvern

OAMENII MUNCII propun
CANDIDAȚII F.D.P

în alegerile de la 2 martie pentru
In Capitală

Școala mixtă de 7 ani nr. 172 
din Bucureștii Noi și-a deschis 
porțile în acest an școlar. E o 
școală modernă, cu săli de clasă 
luminoase, cu laboratoare, cu 
parchet și gaz metan. Zeci' de ce
tățeni din patru blocuri noi con
struite aici. în acest nou cartier 
al Capitalei au urcat ieri după 
amiază scările acestei școli si 
au trecut pe coridoare în liniște, 
spre sala unde urmau să se sfă
tuiască și să propună un candi
dat al F.D.P. pentru 
ți a electorală nr. 224 
„Grivița Roșie“.

Sînt muncitori din 
rile din apropiere, 
gospodine, cetățeni care au sim
țit din plin realizările regimului 
nostru pentru că tot ce i încon
joară a fost zidit în anii demo
crației populare.

S-a ridicat tînărul Mihai Airi- 
nei și simplu, a spus :

— Noi ne cunoaștem unii pe 
alții și părerea mea ca și a al
tor cetățeni cu care am discutat 
e că cel mai nimerit candidat al 
nostru este tovarășa TEODORA

circumscrip- 
a talonului

întreprinde- 
funcționari.

BOZIANU, vecina noastră din 
blocul 6 A.

Intr-adevăr, așa cum a dove
dit-o și cuvintul celor ce s-au ri
dicat în sprijinul propunerii, ce
tățenii cunosc bine pe Teodora 
Bozianu. Drumul în viață al ace
stei tinere i-a fost deschis de 
regimul nostru. A fost munci- i 
toare la fabrica de cărămidă ■ 
C.F.R., apoj dactilografă, activi- i 
stă de partid. A învățat, a per
severat. Acum . este directoarea 
casei de cultură a raionului „Gri
vița Roșie".

Participanții la adunare cu
nosc activitatea ei la Casa de 

aplaudat 
_____ __ . dansuri,
cor, teatru de păpuși și mulți ti-, 
nerj participă la cursurile profe
sionale de croitorie, da'ctilogra- 
fie etc.

Cetățenii au arătat în cuvîntul

cultură. Deseori au 
spectacolele de teatru,

lor că o propun și susțin pe tov. 
Teodora Bozianu și pentru spiri
tul ei gospodăresc deoarece mai 
sînt multe de făcut încă în acest 
nou cartier.

Pusă la vot, propunerea tova
rășei Teodora Bozianu, candidata 
F. D. P. pentru circumscripția 
electorală 224 a raionului „Gri- 
vița Roșie“ s fost adoptată în 
unanimitate.

GH. ANGELESCU
★

La Casa' de cultură a Sfatului 
popular „Grivița Roșie“ e lume 
multă, ca de obicei.

Orele 17. Muncitorii ceferiști, 
funcționari, casnice — locuitori 
ai acestui cartier cu vechi tra
diții d'e luptă muncitorești se 
pregătesc sa-și aleagă candiidații 
în alegerile de la 2 martie.

— Tovarăși, îl propun candi-
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sfaturile
MIRICA ION, muncitor

11 cunosc pe tovarășul

populare

AMINTIRI
din vacanță

...Păltiniș este o mică locali
tate pitită 
Aici și-au 
iarnă, in 
nizată de 
parte din 
sionalo do 
toata colțurile țării. Din Baia

în munții Ciucului. 
petrecut vacanța de 
tabăra școlară orga- 
C. C. al U.T.M. o 
elevii școlilor profe- 
ucenici. Au venit din

dragostei din operele lui Emi- 
nescu, Coșbuc și Alecsandri, 
sau „Drumeții veseli“ po tema 
„Să ne cunoaștem patria“.

Am prins în imagini doar un 
crimpei din viața taberei. O zi 
din viața ei. Unora le. plac 
jocurile, cìntecele, recitările. Ca
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Mare și din Timișoara, din Iași 
și București, din Valea Jiului și 
din Ploești.

Pavilioanele mari, luminoase, 
cluburile, sala de spectacole, 
biblioteca cu cele 16.000 volu
me, munții îmbrăcați în man
tii albe de nea au întîmpinat 
oaspeții parcă cu uralele: „Bine 
ați venit, bucurați-vă și simți
ți-vă bine !“

Sfioși la început, ca orice 
călător pe meleaguri străine, 
textilisteie din Timișoara, mi
nerii din Baia Mare au făcut 
cunoștință, și-au strins mîinile 
au schimbat primele impresii. 
Două săptămîni au fost stăpî- 
nii taberei.

Fiecare zi era bogată în eve
nimente. Au avut loc expuneri 
și discuții despre diferite as
pecte ale muncii de U.T.M. în 
școlile profesionale, manifes
tații artistice, concursuri spor
tive, reuniuni tovărășești, jocuri 
distractive, excursii în munți. 
Tot timpul a domnit aici un 
spirit tineresc, de întrecere. 
Nimeni nu vroia să rămină mai 
prejos. Grupele organizate pe 
profesii și-au disputat intiie- 
tatea. Și, fiecare zi a adus ceva 
nou. Ar fi greu să redai în ima
gini viața tumultoasă a taberei. 
Ucenicii vor păstra mult timp 
vio in minte minunata noapte 
do revelion pe care au petre
cut-o, san reuniunea din prima 
zi a anului 1958. Nu vor uita 
nici jocurile invățate aici „Pes
cuitul“, „Jocul cu surprize“, 
concursul ghicitoare pe tema

-, j

- SJ

J.
reuniunea să fie reușită, fie
care voia să contribuie cu ceva. 
Pe grupe de profesii a pornit o 
adevărată întrecere. Băieți și 
fete, care abia s-au cunoscut, 
au pregătit o surprinză: jocul 
oltenesc „Ghimpele“ sau „Țăn-
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dărică“ într-o minunată inter
pretare. Fotoreporterul nostru 
i-a surprins tocmai cind execu
tau acest joc (fotografia nr. 1).

Alți ucenici preferă turismul, 
sau concursurile de schi. Schi
orii—băieți și fete—s-au între
cut timp do mai multe zile în 
„Valea Lupului“ și in alte 
locuri din împrejurimi. Vîntul 
rece le șfichiuia obrajii dar tot 
nu se îndurau să părăsească 
„Valea Lupului“, această mare 
albă, de nea.

Coman Ilinca de Ia școala 
textilă din Lugoj, Dragomir 
Pompilia din București, Tatar 
Ernest și Ott Valter din Reșița 
s-au cunoscut la Păltiniș. Foto
reporterul nostru nu le-a putut

refuza o amintire din „Valea 
Lupului“ (fotografia nr 2).

Dar, zilele au trecut. À sosit 
inevitabila despărțire. De aceea, 
o ultimă imagine împreună (fo
tografia 3). Nu i-a venit nici 
unuia ușor să se despartă. Ina- 
poiați la școlile lor, în fabrici, 
uzine, ucenicii nu vor uita zilele 
petrecute în tabără, nu-și vor 
uita prietenii pe care i-au cu
noscut aici, în munții Ciucului, 
la Păltiniș. Și, poate peste săp- 
tămîni, luni, sau ani, se vor în- 
tîlni din nou, ca prieteni buni, 
Î>e șantierele construcției socia- 
iste sau din nou aici — în ta

bără — la Păltiniș.

dat pe 
ceferist. 
Mirică...

Și Ahgaș Petre vorbește des
pre viața, munca, familia și a- 
poi iarăși despre munca tovară
șului Mirică Ion, montator la 
Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie“. Vorbitorul este și el mun
citor. Prezentarea tovarășului 
Mirică Ion nu-i poate într-o for
mă aleasă. Dar din simplitatea 
aceasta se desprinde esențialul : 
încrederea în muncitorul cefe
rist care ca ucenic a luat parte 
la greva din 1933,. care a cuno
scut din plin viața de mizerie 
și care de mult și-a pus întrea
ga viață în slujba unei cauze 
drepte.

Sînt mulți cei care se înscriu 
să ia cuvîntul pentru a-i susți
ne candidatura. Și toți vorbesc 
cu același ton sigur.

— ...Pentru circumscripția 26 
raională a fost propus tov. 
DUDAU DUMITRU, muncitor. 
Cine este pentru trecerea lui pe 
lista de candidați ?

— ...Pentru circumscripția 27 
raională a fost propus tov. 
CIOABA MIHAI, jurist, care 
pentru a treia oară a fost pro
pus deputat. Cine este pentru 
trecerea lui pe lista de candi
dați ?

Și delegatul F.D.P. notează 
în procesul verbal: ....Tov. Mi
rică Ion, Dudău Dumitru și 
Cioabă Mihai au fost propuși 
candidați F.D.P. în circumscrip
ția orășenească 400 și circum
scripțiile raionale 26 și 27. Vo
turi pentru: in unanimitate“.

FL. DANCIU
★

In Capitală, au mai fost pro
puși printre alții: în circumscrip
ția electorală orășenească nr. 272 
pe NADEJA MACHEDON, mun
citoare fruntașă la Uzinele chi
mice romîne. Gospodina MAN- 
DIȚA BUTAC în circumscripția 
electorală orășenească nr. 269, 
muncitorul PETRE BADULE- 
SCU în circumscripția electorală 
raională nr. 70 și MARIA MI- 
RONESCU, directoarea fabricii 
„Tricotajul Roșu“ în circumscrip
ția electorală raională nr. 73.

In Valea Jiului
In cadrul unor însuflețite adu

nări oamenii muncii din Valea 
Jiului au continuat să propună 
candidați F.D.P. în alegerea de 
deputați în sfaturile populare. 
Pînă în ziua de 17 ianuarie în 
acest important bazin carbonifer 
au fost propuși 52 de candidați ai 
F.D.P. în alegerile de la 2 mar
tie. Printre aceștia se află mine
rii LAKATOS S1GISMUND, l.u- 
peni, AVRAM DOȚ1U, PETRU 
DUNCA, inginerul miner MA
RIN ANGELESCU.

La Bacău

MA-

♦

♦
♦
♦

___________ :

ȘT. NEKANIȚKI >
și EUGEN CSIKOȘ |

Tn rîndul candidatelor F.D.P. 
propuși In regiunea Bacău^ se 
află numeroși muncitori, țărani 
intelectuali, activiști care pen
tru spiritul lor gospodă
resc și activitatea neobosită

depusă alături de miile de cetă
țeni la înfrumusețarea orașelor 
și satelor, au fost propuși drept 
candidați ai F.D.P. pentru a 
doua șj a treia oară. Printre a- 
ceșiia se află mecanicul de lo
comotivă CONSTANTIN LEON- 
TE, artistul emerit ION NICU- 
LESCU-BRUNA și muncitoarea 
MARIA APOSTOL ‘ 
regiune au mai 
VASILE ACATRINEI, președin
tele sfatului popular al orașului 
Bacău, AURICA MUNTEANU, 
colectivistă, DUMITRIȚA MA- 
REȘ, muncitoare la fabrica „Co
muna din Paris“, inginerul A- 
DALBERT GILBERT, direotor 
general al lucrărilor hidrocentra
lei „V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
GHEORGHE ANTOH1, țăran 
cu gospodărie individuală, mi
nerul PETRU SECARAȘ, profe
soara DOMN1CA SPULBER, 
și alții.

In regiunea Craiova
In regiunea Craiova, peste 

250 de țărani muncitori din co
munele Tunari și Ciupercenii 
Noi. raionul Calafat, au propus 
drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală regională 
88 pe colectivistul GH. PLENI- 
CEANU, unul dintre cei mai vechi 
colectiviști din comună. In cir
cumscripția electorală regională 
66, cetățenii au propus drept 
candidat al F.D.P. pe colectivista 
MARIA ZAHARIA de la G.A.C. 
Ostroveni, raionul Gura Jiului,

In regiunea Constanța
In regiunea Constanța la adu

narea care a avut loc la clubul 
C.F.R. din Fetești a fost propus 
drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 27 tov. MUSLIM CHERIM, 
prim secretar al Comitetului ra
ional de partid Fetești. Au mai 
fost propuși drept candidați ai 
F.D.P. în alegerea de deputați 
pentru sfaturile populare meca
nicul de locomotivă cincisutist 
DUMITRU DRAGNEA, VASILE 
BERARU, directorul G. A. S. 
„Donca Simo“, AIȘE ABIBULA, 
colectivistă din comuna Coba- 
din.

Cetățenii circumscripției electo* 
rale orășenești nr. 86 din Cons-i 
tanța au propus pentru a treia 
oară candidat al F.D.P. pe tov, 
MARIN STANCU, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc Constanța, 
iar cei din circumscripția elector 
rală raională nr. 35 Medgidia pe 
inginerul SERGIU ALMAJANU, 
directorul fabricii de ciment „Cir 
mentul păcii“.

Tot în regiunea Constanța au 
mai fost propuși candidați ai 
F.D.P,: CONSTANTIN STOENEr 
SCU, prim secretar al Comitetur 
lui raional de partid Adamclisi, 
TUDOR COMAN, prim secretari 
al comitetului regional U. T. M., 
M. ILIE CATALUI, fierar la 
S.M.T. Chirnogeni, TUDOR PIN, 
TEA, președintele G. A. C. din 
satul Straja și alții,

In aceeași 
fost propuși

DINEU
.■ •

♦

♦ 
♦

I -

cu prilejul aniversării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 

R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

i* ♦
♦

:

4

Vineri seara, Stoian Pavlov, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București, a oferit un 
dineu cu prilejul aniversării a 10 
ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Rpublica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Bulgaria.

La dineu au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, A- 
lexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Ștefan Voitec, Ion 
Gh. Maurer. Jancs Fazekaș, Gh. 
Stoica, acad. A. Joja, A. Mălnă-

șan, funcționari superiori din Mh 
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucur 
rești.

In timpul dineului, ambasador 
rul Stoian Pavlov și președintele 
Consiliului de .................
Romîne, Chivu 
cuvîntărî.

Dineul s-a 
atmosferă de caldă prietenie.

Citiți în pag. Ill-a i 
CUVINTĂR1LE 

ROSTITE CU ACEST. 
PRILEJ

Miniștri al R. P, 
Stoica, au rostit

desfășurat într-0

Raj Kapoor a părăsit Capitala
Vineri Ia ora 14, cunoscutul 

artist indian Raj Kapoor, îm
preună cu soția sa Krishna Ka
poor și dl. Bakshi Babrag, di
rector producător de filme din 
Bombay, au părăsit Capitala pe 

| calea aerului, indreptîndu-se 
spre patrie.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții indieni au fost salutați de 
oameni ai culturii, cineaști și un 
numeros public, care le-a făcut 
o caldă manifestație de simpa« 
tie.

(Agerpres)



TERATUßA-
Parasehiv Ghinea rînea în șo

pronul vacii, ajutat de Barbu. fe- 
pioru-fău', cir« umblă la școală in 
clasa a șaptea.

Era seara, în ajun de Anul Nou.
Soarele în asfințit învăluia într-o 

lumină portocalie, lipsită de căl
dură. livezile și ogoarele de pe 
malurile rîului. Un cîrd de ciori 

-»e rotea croncănind pc de-asupra 
salcîmilor prevestind ninsoare.

Paraschiv împingea bălegarul 
«pre ușă cu furca de fier oprin- 
du-ss mereu să se scuture de plea
va ee-i căzuse pe ceafă cînd răs- 
eoli»c în șură să ducă paie ne- 
veste-sj să ardă soba. Cojocul cu 
piepți de postav, plesnit la sub
suori de strimt ce era, îl încurca 
la lucru, dar se ferea să-l dea jos 
din spinare de frică să nu ră
cească. Pc timpul verii zăcuse 
două săptămîni de bronșită și de 
atunci rămăsese cu o hîrîială în 
piept ți cu spaima de curenți.

Barbu, ghemuit lîngă perete, 
mesteca cu bățul înti nn uluc în 
eare erau tărițe de porumb și apă, 
ascultind vîntul care scîrțîia trist 
în lemnăria șopronului și rupea 
în ațe rotocoalele de aburi ce se 
ridicau de pe bălegar năvălind a- 
fără prin ușa deschisă. Era gră
bit să termine și s-o șteargă de 
lîngă taică-său, în vale la rîu, unde 
o ceată de flăcăi măsura locul 
pe care urmau să se țină a dqua 
zi alergările de cai, cum e obi
ceiul în sat de Anul Nou. Paras- 
ehiv, băgînd de seamă încotro îi 
fug ochii băiatului, se gîndi să-i 
dea drumul să plece.

— Știi ce, Barbule, îi zise, du-te 
în casă, pune niște mazăre în gă
leata cu fundul de lemn, du-o 
porcului să mănînce și fugi să-ți 
înghețe mucii pe malul gîrlii. Hai, 
grăbește-te, că celor diu vale le 
crapă călcîile de dorul tău.

Băiatul sări în picioare și se 
făcu nevăzut cit ai bate din palme.

între timp, soarele pierise. Cîm- 
pia intra sub pîcla serii. Pe uliți, 
odată cu fumul înserării, de prin 
toate curțile ieșeau oameni călări 
îndreptîndu-se către fîntînile din 
dosul morii. Caii, ncmunciți vreme 
îndelungată, hrăniți cu grăunțe de 
două ori pe zi, rodeau neliniștiți 
fierul searbăd al zăbalelor, 
iau și încercau într-una s-o 
la goană.

Paraschiv se apropie de 
ținînd ascunsă în pumn 
ca să nu ducă vîntul din ea vreo 
seînteie la paie, și privi mult la 
caii care, țesălați cil grijă, aveau 
coamele împletite, împodobite cu 
panglici și canafi, și cozile înno
date să uu se prindă de ele ză
pada și noroiul de la fîntîni. O 
clipă îi fulgeră prin minte să scoa
tă ți el iapa din grajd, pe Lolica, 
să meargă s-o adape la un loc 
cu ceilalți, dar alungă repede a- 
cest gînd, căci cu gloaba lui cos
telivă, bătrînă, deșirată, numai 
pielea și osul de ea, l-ar fi luat 
toată lumea în rîs.

Scuipă mucul țigării, roti talpa 
bocancului peste el 
să intre în casă la 
desmorțească oasele, 
o văzu în prag pe 
miiuile ascunse sub 
îmbulzeala de la fîntînile din do
sul morii.

— Gata mîncarea ? o întrebă el 
nemulțumit c-o vede acolo și bătu 
cu bocancii in stîlpul de la prispă 
să dea jos zăpada lipită de ci.

— Mai e pînă să fie gata. Doar 
am pus-o la foc.

— Da ? Și-atunei ce stai înfip-

tă aîci ea • momîie ? N-ai mai 
văzut cai-?! Hai, ajungă-ți oît ai 
căscat gura, du-te la mămăligă 1

— Doamne ferește, făcu femeia, 
l-a lovit damblaua.

— Păi da. strigă el, rostogo
lind ochii mieij eu priviri ascuțite 
ca de șoarece, m-a lovit, 
lași să crap de foame.

Nu-i era foame. îl rodea pe ini
mă că 
întreacă la alergările de a doua 
zi și că nu poate să se laude ca 
ceilalți oameni din sat care spun 
oricui are vreme de pierdut că 
odinioară, cînd s-a fixat pe stema 
județului Rm.-Sărat un armăsar

că mă

nu are cal cu care să se

oului' came® pe tine, oît si fost maz, îi frecă ou palma aspră nl- 
la tat-tu n-ai văzut copită de cal rile catifelate, ii fluieră, zăngăni 
in bătătură, ți-acuma riai de mine, ți toarta găleții ce-o sprijinea 
Lasă că-mi pici tu odată în mînă... pe un genunchii'dar degeaba, iepei 

Și iar îl înjură. nu-i era sete. Văzlnd-o că Iun-
Auzindu-1, nevațtă-sa ieși de la gește mereu gîtul spTe paiele din 

iesle, Paraschiv simți că-țj pierde 
mințile ți-o izbi cu pumnul între 
urechi, ae-o făcu să sură îndărăt 
ți să rupă coada căpăstrului. A- 
tunci se repezi și-și înfipse niîi- 
nile în coama ei încâlcită și-o buși 
cu bocancul în coaste și-n șoldul 
marc cât o căpățînă de varză. 
Strânsese atîta mînie și necaz în 
suflet că nu-i păsa dacă-și fărîma 
degetele și nici că iapa pe care

Ăuzindu-1, nevastă-sa ieși de la 
foc, cu obrazul încins df dogoare, 
să cunoască ce s-a întîmplat. Omul 
câtă la ea pieziș și nu-i dădu 
nicio explicație. Pufnind pe nări 
și bombănind, merse să așeze două 
turci de salcîm pe șura de paie ca 
să n-o dărime vîntul la noapte.

Paraschiv muncea șă îndrepte 
șura, învinețit de frig, plesnit în 
față de vîntul rece, prăvălit din 
înălțimi, sub coasa căruia cran-

CALUL

sforă- 
rupă

gard, 
țigarea,

și se întoarse 
căldură, să-și 
întorcîndu-se 

nevastă-sa, cu 
șorț, privind

avîntat în galop, cu coama umflată 
de vînt, asta s-a făcut numai da
torită lor.

Altă dată a avut și Paraschiv cai 
buni, dar i-a pierdut. Pe unul l-a 
mursecat lupul, într-o noapte, la 
pășune și nu s-a mai vindecat ; 
celălalt s-a îmbolnăvit de răpciugă 
și-a trebuit, ca să nu se întindă 
molima și la vite, să-I ducă pe 
ci mp să-i ia pielea să facă opinci 
din ea. Asociația de asigurări so
ciale i-a plătit paguba după lege, 
dar omul, fiindcă era toamnă și 
isprăvise treburile, a băgat banii 
în tablă să schimbe acoperișul ca
sei, și-a chemat lemnari să-i dă- 
rîme gardul de mărăcini de la 
drum și să-i ridice altul nou, de 
seîndură. Cînd a Venit primăvara 
era lefter. Și-atunci s-a dus la 
Mărgărit ciobanul, i-a dat doi cîini 
și un sac de porumb și-a luat-o 
pe Lolica, iapa care purta samarul 
stînei. Plugul și prășitoarea, Lo
lica nu-i în stare să le tragă ; 
după ce a rotit o brazdă se înea
că și nici coada n-o mai poate 
mișca să se apere de înțepăturile 
tăunilor. Paraschiv o folosește să 
ducă la măcinat, să care snopii 
de pe eîmp, vara și să scoată pu
tinele cu borhot de prune din li
vadă. Pământul îl ară cu tractoa
rele statului.

Dar în ajun de Anul Nou se 
gîndea că demult ar fi trebuit să 
ia gloaba de căpăstru, s-o ducă 
intr-o rîpă să-i taie gîtul, sau. 
să-i fi dat drumul în pădure Ia 
începutul iernii să-i facă haitele 
de petrecanie...

— Bună seara, nea Paraschiv, 
îi strigă cineva din drum. Ce faci?

Era un flăcău, unul Molîla, care 
ducea la adăpat doi cai din graj
dul gospodăriei 
inalți amîndoi cu 
frunte de parcă-i 
mamă.

— Bună seara, 
chiv, ștergîndu-și 
cate de chiciură, 
răspunsese se vedea că n-are chef 
de vorbă.

Dar Molîla îi dădu înainte :
— Ia zi, nene, n-o scoți pe Lo

lica la plimbare ? Miine e Anul 
Nou, iei parte la alergări, și dacă 
n-o obosești oleacă astăzi, mîine, 
nărăvașă cum e, își face vînt cu 
dumneata în lume și te omoară.

—■ Vezi-ți, mă, de drum, pros
tule, se înfurie Paraschiv, că dacă 
pun mîna pe tine te trîntesc în 
gît să nu te maj scoli. Ei, a dra-

colective, nogri. 
pată albă în 
făcuse aceeași

răspunse P.iras- 
mustățile iucăr- 
După felul cum

DOI TINERI
artiști plastici

— POVESTIRE —
de Fănuș Neagu

gile copacilor se plecau măturând 
păniîntul. Mînia împotriva lui 
Molîla îi sta luj Paraschiv oa un 
nod în gîtlej căci umbla să se ră
fuiască cu flăcăul încă de pe tim
pul verii cînd mergea cu iapa s-o 
adape la rîu, în vadul de lîngă 
grădina de zarzavat a gospodăriei 
oolective. întâmplarea făcuse ca 
de cîteva ori Molîla să se scalde 
tocmai în locul acela și într-o sea
ră, Paraschiv, necăjit că gloaba 
lui abia strecoară apa printre 
dinți, îț strigase întărîtat să iasă 
afară, să nu mai tulbure valurile, 
că de nu, îi zvîrle în cap toți 
bolovanii de pe mal.

— Ies, nene, a zis Molîla, dar 
mi-e de Lolica să nu mă vadă gol. 
Am auzit că-i slabă de inimă po
rumbița, și dacă e ața cum se 
spune, mi-e teamă că odată dă 
ochii peste cap și nu se mai 
»coală. Nu-i mai bine s-o tai și 
s-o vinzi dumneata ou gramul la 
măcelărie ? ! Poate scoți banii pe 
nutrețul de l-ai prăpădit cu ea 
astă-iarnă...

Se înnopta. Gerul care pînă a- 
tunci îți ardea obrajii, slăbi, vîn
tul căzu la pământ și începu să 
ningă. Paraschiv, ostenit, se așe
ză pe stiva de lemne. Ninsoarea 
îi atingea fruntea ca o cernere 
măruntă, rece ți pufoasă. Fulgii 
ușori se roteau liniștiți prin aer 
și se așezau la picioarele omului 
intr-un strat afinat. Paraschiv se 
gîndi că ninsoarea aceasta liniști
tă vestește o zi frumoasă fiindcă 
rareori după asemenea noapte se 
pornește viscolul. Și-i păru rău că 
vremea se alcătuia pe placul celor 
cu cai buni care așteptau să se 
întreacă îa alergările de pe malul 
rîului. Ca și în alți ani, câștigă
torul avea să aibă intrare gratuită, 
scara, la petrecerea de la cămi
nul cultural și dreptul să coman
de lăutarilor cîntecele care-i sînt 
lui dragi. Așa e obiceiul din hă- 
trîni și lumea se ține de el.

Paraschiv Ghinea străbătu curtea 
și intră în casă să ia găleata cu 
apă de pe laviță, să-i ducă iepei 
în grajd să bea. Nevastă-sa în
tindea masa. Barbu, întors din sat, 
»ta in pat și lega un canaf din 
căpătiie de canură roșie.

— Nu știi cumva tată, întrebă 
băiatul, unde e zgarda cu clopo
ței care o pusesem eu în pod lin
gă funiile de ceapă ?

— Zgarda cu clopoței ? 1 — se 
miră Paraschiv. Da’ de gîtul cui 
vrei s-o atîrni ? De-al meu poate, 
că cu Lolica nu te las eu să ieși 
miine la alergări, să mă faci de 
risul satului. Da, mă, pune-mi 
friul in cap, leagă-mi canaful de 
na» și sui-te ici pe ceafă să-i dăm 
drumul 1

Barbu ri.se și schimbă o privire 
pe furiș cu maică-sa.

— Nu Paraschive, nu 
eu Lolica, vorbi femeia, 
tele la el, in timp ce 
mămăliga aburindă pe
de lemn. Știi, ei sint trei băieți 
cu note bune la școală și preșe
dintele gospodăriei colective a pro
mis că le dă cite un cal la fie
care. De-aia te întreba de clopo
ței. l-ai luat tu și i-ai pus 
parte ?

Paraschiv, uluit, dădu 
găleții pe laviță. Toarta se 
un zgomot sec de perete, 
oală de văruiala, ca o coajă 
ou, se desprinse și căzu pe 
prefăcîndu-sc în pulbere.

— S-alerge cu un cal de 
gospodărie ? 1 strigă omul cu fața 
schimonosită de mînie. Așa v-ați 
înțeles voi ? Asta ați clocit îm
preună cit m-am chinuit eu la 
șuri ?!

își ieșise cu totul din fire. Din 
doi pași fu lîngă pat, îl înhață 
pe Barbu de guler și-i făcu vînt 
pe ușă afară, în zăpadă fără să-i 
pese că băiatul era desculț și că 
n-avea pe el altă îmbrăcăminte 
decit cămașa și pantalonii.

— Am să te țin acolo, strigă 
el, și vorba i sc înecă intr-un hî- 
rîit, — pînă ți-o îngheța și limba 
din gură;

— Doamne, omule, făcu femeia 
înspăimântată, bătindii-și palmele 
în dreptul gurii, cheamă-1 înapoi 
că înțepenește de frig. E gol, gin- 
dește-te...

— E gol ?! o îngînă Paraschiv. 
Ei, n-are decit să se încălzească Ia 
burta cățelii în paie... Și tu, urmă 
el pe același glas, nu-1 boci că 
n-ai văzut pînă acum să fi crăpat 
vreun drac de frig. Sau vrei să 
te trimit să-i ții de urît?!

Și indesîndii-și căciula cu pum
nul plecă în grajd cu găleata cu 
apă. li vuia capul. Molîla, apoi 
fecioru-său și nevastă-sa îl aduse
seră într-o stare de nu mai știa ce 
e cu el.

Iapa îl primi cu un nechezat 
ușor, dar nu vru să bea. Vîrî botul 
în apă și-l scoase numaidecît seu- 
turîndu-se și sforăind. Omul o în
demnă cu lovituri ușoare pe gru-

nificațiile majore ale actualității 
noastre socialiste și, deși in ima
ginile sale un fapt, o scenă, par no. 
tute așa cum sint, surprinzlndu-te 
pentru început spontaneitatea și 
mobilitatea expresiei, dincolo de 
prima impresie, își fac loc autenti
cele intenții ale artistului. El co. 
munică un mesaj cald cuceritor 
prin sinceritate, despre frumuse. 
țea vieții obișnuite care a asimilat 
într-o organică osmoză sentimen- 
te ca : optimism, calm, pace. urna, 
nlțale.

înțelegem și mai bine aceasta 
dacă rememorăm la ințîmplare u- 
nele din lucrările sale. Intr.o 
compoziție „Colectiviștii1 
drumeag de țară, cițiva oameni cu 
unelte pe umăr pleacă de la man

Ne vom ocupa astăzi de doi ti
neri artiști plastici de talent re. 
marcabil: Ion Pacea șl Constantin 
Baciu, unul pictor, celălalt grafi, 
cian care au expus la interregio. 
nala din București.

ION PACEA este un liric dar nu 
un liric exploziv ci unul senin care 
găsește în viată și în natură im. 
pulsuri pentru o stare sufletească 
bogată, adincă, exteriorizată în 
calm, echilibru și robustele. Tot 
ceea ce simte, simte dinlăuntru, 
din adincurl Oamenii peezenți în 
portretele sale ti simte de aseme. 
nea in adincimea firii lor, vibrind 
pe coarde secrete și în acorduri 
majore, cu un patos reținut. Intr-un 
portret de fată prezent intre lucră
rile sale din actuala interregională, 
in soațele unui calm încremenit al. că, pierzindu.se spre orizont. Sim- 
figurii, se simte attta frăgezime șl fi parcă măreția acestui moment 
căldură sufletească Incit nu poți 
să nu remarci autentica și intima 
familiarizare a pictorului cu boga. 
ta lume sufletească a modelului 
său. In pictura lui Pacea există un 
erpu liric al cărui fond sufletesc și 
lume afectivă s-au consolidat și de
finit sub evidenta influență a ac. 
iualității care a ferit, prin natura 
structurii sale constructive și ge. 
neratoare de siguranță, un astfel 
de temperament de drame sterile 
șt •depresiuni.

Realizindu-se într-o viziune plas. 
tică personală. Pacea, în tot ceea 
ie face, arată că și-a asimiliat in 
mod creator cele mai bune tradiții 
ale picturii si îndeosebi a celei ro. 
minești, inaintind către sintezele 
plastice cele mai izbutite și, cînd 
vrea, către elocvența savante, 
tina sa este de o senzualitate 
finată. compoziția este plină 
inteligență plastică și simțul de. 
corativității.
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CONSTANTIN BACIU îmi vin 
minte cuvintele lui Balzac; ___
poet acela oare vede în diamant 
uti cristal de carbon“. Acest ttnăr 
artist frapează prin neobosita fer
voare poetică cu care descoperă 
farmecui celui mai autentic fru
mos, adică a faptului obișnuit al 
vieții noastre noi.

Constantin Baciu privește în 
9hța ce pulsează din plin în ju- 
fu.l și știe să vadă. Știe să vadă 
Li faptele cele mai obișnuite sem.

ce consfințește, intr-un cadru mo. 
numental. actul de sfîrșit al mun
cii împlinite, 
bolică dintre 
impresionanta înfrățire dintre 
meni pe care a făptuit-o munca 
din totdeauna dar pe căre astăzi 
o făptuiesc conștienți oamenii ce 
au răspuns chemării partidului, 
venind pe frontul agriculturii so
cialiste. lntr-un alt desen, intitulat 
„Pe gînduri" un adolescent este 
surprins intr-un moment de medi
tație. In această imagine este 
multă sinceritate și simț al umo. 
rului care dau un farmec deosebit 
scenei acesteia atit de simplă. 
Fără să vrei te gindești la atit de 
desele mărturisiri ale tuturor ar
tiștilor mari care au spus că în 
artă lucrăl cel mai greu este să fîi 
simplu...

Lucrarea aceasta este edificatoa
re șl pentru știința compozițională 
și valoarea arsenalului de mijloa
ce de expresie pe care le posedă 
C. Baciu. Temele, subiectele în. 
țelese profund îl conduc pe acest 
tînăr artist la rezolvări originale, 
inteligente și în domeniul compo
ziției, culorii și desenului. Posibi. 
litățile sale plastice, tehnice, sub. 
ordonate expresivității subiectului 
sint dintre cele mal evoluate și 
Izvorlte dintr-a necontenită și po. 
zitivă frămîntare creatoare. Realist 
în concepție. Baciu este realist și 
in expresivitatea plastică a con
ținutului său de idei.

MAXIM COSMA

unitatea aceea sim- 
pămint și om, și ‘ ............... oa.

în altă

drumul 
izbi cu
O bli

de 
jos

la

grajdului ridicată de cinesrs în 
cârlige.

— Hei, făcu Paraschiv răsucin- 
du-se, care ești acolo ?

Nici un răspuns. Prin șira spi
nării îl trecu fiori de groază.

— Nevastă, răcni el către gea
mul odăii, i-a felinarul și vino 
la grajd.

— Eu sînt, tată, se auzi vocea 
lui Barbu din întuneric. Am în
chis ușa ca să nu bage vîntul ză
padă pe așternutul iepii.

— Și de ce nu vorbești, mă, 
se răsti omul, ce, ți-a hiat dum
nezeu gura ?

Făcînd cîțiva pași, Paraschiv 
dădu peste băiat, întinse mîinile 
și-l priuse de umăr. Barbu tre
mura. Cu toate astea, cămașa îi 
era uscată în »pate. Paraschiv bă
nui că șezuse pînă atunci ascuns 
în grajd, și, de la inimă, simți 
cum i se urcă în obraji ca un 
val fierbinte. O clipă șezu așa 
cu mîna pe umărul băiatului, ne- 
știind ce să-i vorbească, pe urmă 
tot stingherit, îi puse palma în 
creștet, și petreeîndu-i degetele 
prin părul ud îi zise :

— Barbule, să nu spui nimic 
mamei, auzi ? Nu trebuie...

Barbu înelină capul tăcut.
— Așa, vorbi iar Paraschiv, și 

acum du-te în casă să nu răcești, 
du-te, că vin și eu numaidecît. 
Intru întâi în magazie să văd de 
mai e zgarda cu clopoței în lada 
în care am aruncat-o și viu.

Băiatul porni încet spre dîra 
de lumină ce se vărsa prin gea
murile odăii. Tălpile lui lăsau urme 
ușoare pe zăpadă, 
vîntul se 
Șteargă,

Un teatru ttnăr
cu actori tineri

asemenea funcție, șl regizorii 
șl actorii sînt în majoritate 
zdrobitoare tineri, 
funcționează de foarte 
vreme, colectivul n-are 
maturitate artistică; 
asta se cere, in afară 
lent șf entuziasm, timp 
periență.

Ei și-au dovedit talentul și 
în comedia „Cine pierde cîș- 
tigă“ de Al. Popovici care, 
deși nu lipsită de oarecare 
spirit, deși dovedește certul 
talent al autorului, iu se poa
te spune că oferă actorilor 
prilejul unor maD creații.

Ne a plicut Mircea Cuber- 
schi care a fost ceea ce tre
buia să fie, adică un 
cam 
dar, 
„de 
fia 
Saban, spontaneitatea 
Cozmuță în rolul unei fete cu 
inima de aur, și mai ales, pe 
Ștefan Cîțu în rolul episodic 
al unui funcționar de la spa
țiul locativ. Ioana Citta Baciu 
— ridicată din rlndul artiști
lor amatori — îndreptățește 
toate speranțele. Și Oiga Du- 
mifrescu în Livia mi s-a părut 
susceptibilă de progrese, e o 
actriță cu certă sensibilitate, 
dar prea subliniază fiecare 
frază ca șl cum ar avea va
loarea unu] sfîrșit de act, prea 
dă valoare de simbol fiecărui 
gest, prea se mișcă simetric. 
Abuzul de semnificații plicti
sește. Rolul lui Mircea, rol de
cisiv, a fost interpretat de 
Dan Herdan, devenit artist 
profesionist doar de cîteva 
luni. A dovedit multă natura
lețe și înțelegere, dar încă nu 
știe să se miște pe scenă ți, 
mai ales, nu știe ce să facă 
cu mîinile. Viorica Suciu în 
rolul unei femei cu morală 
echivocă a fost totuși prea 
brutală, prea fatală. Se impu
nea o oarecare insinuare.

Regizorul Aurel Cerbu a

reușit să dea ritm spectacolu
lui, lucru foarte important în
tr-o comedie, dar a lucrat 
prea puțin cu actorii. Așa se 
explică atîtea creații inegale. 
Decorul lui Gh. Matei care se 
vrea modernist e numai naiv, 
tare naiv...

*
Spectacolul cu „Tînăra 

Gardă“ a constituit, înainte de 
toate, un examen pentru tî- 
nărul regizor C. C. Sirbu. Mi
nus finalul, de un simbolism 
tras de păr, se poate spune că 
examenul a fost trecut cu 
succes. Spectacolul, în ciuda 
caracterului de frescă, e omo
gen și dramatic. Regizorul a 
știut să surprindă caracterul 
romantic al dramatizării, să 
dea spectacolului lumină și 
gravitate. I se poate reproșa 
faptul că scenele „tari", cum 
este aceea a jurâmintulul, sint 
jucate la aceeași temperatură 
ca și cele „obișnuite“.

Dintre actori cel mai mult 
mi a plăcut Paul Lavric care 
a fost desăvirșit in rolul lui 
Serioja Tiulenin. Gîgi Enescu 
ne-a plăcut mai mult în 
episodic al ostașului 
cit în ralul principal 
care-ț are in comedia 
Ai. Popovici. Am apreciat din 
nou spontaneitatea și grația 
Stelei Cozmuță in rolul lui 
Liuba și cea a Ioanei Citta 
Baciu în rolul Ulianei Gro- 
mova. Oiga Dumitrescu a fost 
naturală în rolul Ninei. Ce 
păcat că nu știe să se miște 
pe scenă... Ceilalți actori s-au 
achitat de rolurile încredința
te conștiincios și disciplinat,

★
Desigur foarte tînărul, a- 

proape fragedul colectiv arti
stic al Teatrului din Bîrlad 
maj are mult pînă să atingă 
desăvîrșirea. Dar tînărul co
lectiv se află pe drumul cel 
bun — și asta mi se pare lu
crul cel mai de preț.

MIRCEA ANDREI

Noțiunea de actor de pro
vincie a pierdut in mare parte 
semnificația ce i se acorda altă 
dată. Artiști adevărați sînt și 
la Birlad și la București, ar
tiști fără talent sint și la 
Birlad ți la București-..

Odată înțeleși asupra noțiu
nii de „teatru de provincie“ 
aș vrea să încep însemnă
rile meie despre Teatrul de 
stat „Victor Ion Popa“ din 
Bîrlad —> unde am avut prile
jul să petrec cîteva zile — cu 
cîteva cuvinte despre sala 
teatrului. Construcția teatru
lui e nouă, capabilă să stîr- 
riească invidia oricărui teatru 
din București. In fața teatru
lui se află o grădină care va
ra trebuie să fie fermecătoa
re. Sala e foarte elegantă, ca
binele confortabile, totul e 
clădit sobru și frumos, totul 
impune spectatorului 
gere.
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tînăr. Și directorul 
chiar foarte tinăr pentru o

I

el,

Ce vom citi anul acesta

Desen de A. CALISTRAT

o împinsese între stanoage, înnebu
nită de bătaie, poate să-și facă 
vînt peste el și să-l culce la pă- 
mînt. Da în ea icnind pe unde ni
merea, în cap, în piept, în burtă, 
în spinare, amețit de furie, apă
sat de durerea ce copsese în 
că n-are cal bun.

Tîrziu, ostenit, clătinîndu-se 
de beție, omul ieși din grajd și 
numaidecît cuprins într-un vîrtej 
de ninsoare care-1 orbi. De la șură, 
câinele se repezi lătrind și el se 
opri să-l domolească și să-și obiș
nuiască ochii cu întunericul. A- 
tupei, la spatele Iui, scîrțîi ușa

Asiduu cititor de literatură, 
prietenul meu pedagogul nu e 
totuși un pasionat. Om foarte, 
foarte serios, el . nu-și permite 
măcar luxul unei satisfacții 
de ordin estetic. De aceea, 
cind citește o poezie sau un 
roman, se consideră în servi
ciu comandat și nu și-ar în
gădui pentru nimic în lume să 
se despattă măcar pentru o 
clipă de celebrii săi ochelari 
pedagogici. Dacă totuși une
ori — în pofida eforturilor de
puse pentru a-șl menține ți
nuta solemnă, potrivită în 
orice .împrejurări sarcinii ce' 
și-a asumat-o de a r: spunde 
personal de educația genera
lă — dacă totuși uneori pe 
buzele sale se ivește un zîm- 
bet, în ochij săi o lacrimă, se 
oprește brusc, cutremurat par
ca. de un șoc puternic și se 
chestionează pe el însuși cu 
severitatea unui procuror dacă 
nu cumva lacrima, zîmbetul 
sint vinovate.

E sau nu educativ să ne 
înduioșăm ori să surîdem în
tr-o împrejurare sau alta ? — 
iată obiectul frămintărilor 
mult chinuitului meu amic 
cind, in halat și papuci, cu
fundat intr-un fotoliu adine, 
citește literatură.

ilf și Petrov, autorii roma
nelor Douăsprezece scaune și 
Vițelul de aur, i-au provocat 
multe dezamăgiri acestui vi
gilent custode al moralității 
publice și, de aceea mă simt 
obligat să redau mai jos cîteva 
fragmente din interminabila 
discuție pe care am avut-o cu 
amicul meu pedagogul.

EL: (simțindu-se tare pe 
situație) Toate bune. Să zi
cem că ai dreptate. Numai că, 
intenționat sau nu, (observați, 
vă rog, modul său de a insi
nua N.N.); ai omis un fapt — 
și ca să fim sinceri — nu în- 
tîmplător .'(iar I N.N.) pe cel 
care trage cel mai greu în 
balanță. Ostap Bender, eroul 
romanelor,' e un excroc paten
tat, patentat, auzi 1 și totuși 
mie îmi este — de ce n-aș 
spune-o ? — foartp șiinpatjc.

Eu : (inferp'retîndu-1 cu 
prefăcută mirare). N-am știut

ptnă acum că-ți sînt simpatici 
excrocii. Noutatea mă uluiește.

EL: Simpatici excrocii ? 
Mie? Iți dai seama ce 
vorbești ?

EU : N-ai de ce te enerva. 
Singur ai mărturisit-o. N-ai 
spus că-ți este simpatic ex- 
crocul Ostap Bender ? Sau 
m-a înșelat pe mine auzul?

EL : Da, dar... cum să zic, 
nu în calitatea lui de excroc 
mi-e sirnpațic. Și tocmai aci e 
viciul cărții...

EU: Ne înțelesesem parcă...
EL: (întreruplndu-mă) — 

Și totuși Ostap Bender e in
genios și inteligent, perseve
rent și optimist. Posedă chiar 
unele elemente de cultură. 
Maț mult încă, o anumită do
ză de generozitate, care-1 face 
să cumpere din ultimii săi go
logani un bilet de tren pentru 
asociatul său Vorobianov, în 
timp ce el călătorește clan
destin pe tampoane ; îl mi- 
luește cu 50.000 de ruble pe

Teatrul 
scurtă 

: încă 
pentru 
de fa- 

i și ex-

băiat 
zăpăcit, cam ușuratec. 

in caz de forță majoră 
zahăr“. Am apreciat dic- 
desăvîrșită a Medinei 

Stelei

Mihai Benluc are în lucru .un roman consacrat luptei ilegale a co
muniștilor din anii celui dejal doilea război mondial intitulat „Pe mu. 
eflie de cutii". Scriitorii Zaharia Stancu și Marin Preda pregătesc cu
legeri de schițe și nuvele. Criza agricolă din anii 1921 — 1931 i-a ihspi. 
rat pe Eusebiu Camilar pentru romanul său „Fuga in Egipt". Titus 
Popovici a predat editurii romanul „Setea", iar în prezent scrie un 
roman despre tineretul din zilele noastre și un volum de nuvele.

Petru Dumitriu lucrează Ia „Colecția de biografii contemporane".
De perioada anilor 1939—1940, cînd în țara noastră se desfășura cu 

furie un sălbatic șovinism, împotriva căruia s-a ridicat și a luptat 
Partidul Comunist Romîn, se ocuoă scriitorul AI. Mirodan în drama 
„Numerus Clausus".

Creația literară a anului 1958 va mai cuprinde, printre altele, ro. 
manele „Născut în Europa" și piesa „Cerul începe la etajul III" ale 
lui Francisc Muntean-u, drama „Fata și marea" de M. Davidoglu, ro. 
mânui „Calea negustorilor" și piesa „Să nu.ți faci prăvălie cu scară“ 
de Eugen Barbu, romanul intitulat provizoriu „De.a berbeleacul" sau 
„Prăbușiri și înălțări" de I. Peltz, volume de versuri pentru copii de 
Otilîa Cazitnir și Nina Cassian.

Tot în anul 1958 vor fi terminate scenariile „Legea singurătății" și 
„Tinerețe fără bătrinețe" de Mihu Dragomlr și „Cocorii călătoresc 
tără busolă" de Francisc Munteanu, în colaborare cu regizorul Victor 
Iliu.

EU : (întreruipîndu-1)... Nu 
te îndoi de nimic, căci Ostap 
apare inteligent, ingenios, ge
neros, cavailer etc„ etc. cum 
e, totuși pînă la urmă în pos
tura unui prost care, practi- 
cînd excrocheria, sustrăgîndu- 
se upei munci oneste, acțio- 
nînd, cu sau fără voie, împo
triva societății sovietice, se 
excrochează pe sine însuși, 
își dăunează Iui însuși. La
mentabila lui înfrîngeire nu e 
oare grăitoare în acest sens ?

desconsideri pe toți ceilalți 
cititori, nu te concepi decit 
ca un „Übermensch“.

EL: Te rog părăsește acea
stă terminologie insultătoare.

EU : Crezi că există un sin
gur cititor normal care să 
nu-și dea seama că în pofida 
calităților sale reale, excro
cul de care te temi aitît de 
crunt, e un ratat, un individ 
căruia viața i-a servit lecția 
aspră pe care o merita?

EL : Deși s-ar putea

CU PRIETENUL MEU
„PEDAGOGUL“

E E

OSTAP BENDER
EU : Dar îl poți despărți pe 

om de excroc ? Excrocul e 
unul, omul altul ? 11 poți pri
vi odată pe Ostap ca excroc, 
altă dată ca om? încetează 
personajul nostru o singură 
clipă să fie excroc ?

EL: Nu încetează, și eu, 
mai ales, nu uit nici o clipă 
că am de-a face cu un ex
croc, cu un parazit social, cu 
o lepădătură.

EU : Ca atare îl dezaprobi. 
Nu?

EL : Desigur I
EU t Deci, cărțile respec

tive pot fi recomandate fără 
nici, o grijă, ba chiar cu folos 
tineretului.

EL : Asta nu I 
EU : De ce ?
EL : Pentru că excroc fiind, 

eroul nostru e totuși simpa
tic.

Șura Balaganov, care-1 aban
donase. E totuși în feul său 
un cavaler.

EU : Ai perfectă dreptate. 
Ai mai putea adăuga ca ac
țiunile lui ne produc adesea 
mare satisfacție. In definitiv 
cine sînt victimile lui Bender? 
Tot pungași, tot excroci, dar 
nu pungași care, asemenea lui 
nu vor să intre în conflict cu 
codul penal sovietic, ci dela
pidatori nesățioși ai bunurilor 
obștești. Pornit cum ești să-i 
faci apologia, mai c-ai putea 
să fii tentat să afirmi că une
ori excrocul acesta îți apare 
în postura unui cavaler al 
dreptății.

EL : Și socoți d-ta că rolul 
ăsta poate fi atribuit unui ex
croc ? Și mă mai sfătuiești să 
pun o astfel de carte în rțjîj- 
nile elevilor 1 Zău că încep să 
mă îndoiesc...

Și nu vez>i d-ta aci o semni
ficație etică?

EL : Pentru d-ta, pentru 
mine, da, Dar crezi că toți o 
vor pricepe ? Cititorul obișnuit 
nu înțelhge fenomenele com
plexe. In mintea lui, Ostap 
Bender, afuristul ăsta oare ne 
dă atîta ; bătaie de cap, va do- 
bînd-i un contur asemănător 
celui al valeților lui Molière 
sau al frizerului lui Beaumar
chais. .

EU : Çeva dintr-un S; 
relie sșu Figaro e în < 
Bender. Singura

igana- 
Osiap 

Bender. Singura deosebire: 
la eroii’ amintiți inventivitatea, 
imaginația, simțul practic sînt 
în șervicjul unei cauze drep
te, țtmane, pe cînd în cazul 
personajului lui Ilf și Petrov, 
inteligența, fantezia, sînt uti
lizate in scopuri care-ți re
pugnă. Asia uiți și, ca un aris. 
tocrat intelectual ce ești, îi

ca-n 
viață să existe excroci simpa
tici, în literatura excrocii tre. 
bule să fie, deocamdată cel 
puțin, antipatici.

EU : Șj proști, nu ?
EL: Dacă e posibil, de ce 

nu ? Dacă Ostap era un per
sonaj pozitiv, atunci ,i se pu
teau atribui toate calitățile. Ce 
renghiuri ar fi jucat el duș
manilor, birocraților I

EU : Dumneata ai văzut ex. 
croc prost ?

EL: Nu știu și nu mă inie 
resează. Pe Ostap nu-1 accept 
în nici un caz. Sînt hotărit 
căci altfel nu se mai poate 
face educația tineretului, și 
educație e toiul; restul 
fleacuri. Fleacuri, mă auzi ?

EU : Te aud 1 1 ;
EL : Orice S-ar zice, pe mi I

ne nimeni nu mă va deruta :' 
sint pentru eroul pozitiv ideal. 
Asta-i teza. Antiteza : perso
najul întruchipând negativis. 
mul absolut. Acceptând teza, 
trebuie să accepți și antiteza. 
O cere dialectica. Mă-nțelegi?

EU : Te înțeleg și încă foar
te bine I Nu-ți place dialogul 
decit ca pretext. Practici mo
nologul, chiar cînd crezi că 
discuți în contradictoriu., In 
treruipe-1 căci, pe cuvînt de 0- 
noare începi să-mi devii mult, 
mult mai antipatic decit - sim
paticul excroc Bender. Asta, cu 
toate că ești un erou pozitiv 
din cap pînă-n picioare: Mai 
bine spus pozitiv pin-la 
cap, căci de cap ce să 
mai vorbim, în privința .asia 1 
aduci nu cu Ostap, ci cu nep- 
m-an.ii care l-au luat pe senilul 
de Vorobianov drept capete 
nia unei conjurații.

EUGEN LUCA

pierzindu.se


TELEGRAME

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul alegerii dv. in postul de președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne vă trimit 
in numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și în 
numele meu personal cele mai sincere felicitări. Vă doresc, stimate; 
tovarășe președinte, activitate rodnică spre binele Republicii Popu
lare Romîne frățești, pentru cauza socialismului și a ipăcii.

ALEKSANDER ZAWADSKI 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Polone

TINÉR Ë D OCÀTl E - R ASPUNDER»

Cum este demn
să se poarte o tînără fată?

crescînd 
„Ti"

Dineu cu prilejul aniversării Tratatului de prietenie, colaborare
fi asistență mutuală între R. P. Romînă fi R. P. Bulgaria

Cuvîntarea ambasadorului R. P. Bulgaria 
STOIAN PAVLOV

Președintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
București

Scumpe tovarășe președinte,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne vă trimit 
felicitările mele cele mai cordiale. In persoana dumneavoastră, in 
fruntea Republicii Populare Romîne a fost ales un om de stat care 
va continua politica consecventă de pace, înțelegere și colaborare 
a statelor. Numele dumneavoastră este strîns legat de lupta poporu. 
lui romîn pentru independența sa națională, pentru instaurarea 
orînduirii democrat-populare și construirea cu succes a socialismu
lui. Munca dumneavoastră a fost pătrunsă întotdeauna de năzuința 
nobilă de a întări colaborarea frățească a statelor lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovietică și de a menține omenirii pacea. 
Pornindu-se de la încrederea pe care ați dobîndit-o prin munca 
dumneavoastră, vi s-a încredințat acum marea răspundere de pre 
ședințe al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne.

Cu sentimente prietenești vă urez din toată Inima sănătate și pu
tere de muncă pentru îndeplinirea acestei înalte sarcini și mari 
succese.

WILHELM PIECK
Președintele Republicii Democrate Germane

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne
Tovarășe președinte,
Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne, permiteți-mi ca în numele j 
Prezidiului Republicii Populare Ungare, al întregului popor ma
ghiar, precum și în numele meu personal să vă exprim cordiale 
urări de bine.

îmi exiprim convingerea că activitatea dv. dusă pentru înflorirea 
Republicii Populare Romîne, pentru triumful socialismului, pentru 
adîncirea prieteniei frățești dintre poporul maghiar și poporul ro- 
min și pentru menținerea păcii, constitue pentru poporuil romîn 

chezășie de noi succese.
Pentru această muncă a dv. vă doresc, tovarășe președinte, multă 

sănătate și succese mari.
ISTVAN DOBI

Președintele Prezidiului Republicii Populare 
Ungare

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne
In numele guvernului și poporului indian și în numele meu per

sonal adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări și urări 
din toată inima cu prilejul alegerii dv- ca președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne Sîntem con
vinși că relațiile de prietenie care există între cele două țări ale 
noastre se vor întări și mai mult în perioada în care veți fi în 
această înaltă funcție.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India 

Delhi

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul alegarii dumneavoastră în cea mai înaltă funcție în 

țara dumneavoastră vă trimit cele jnai cordiale felicitări, urări de 
bine dumnevoastră personal. Excelență, și de prosperare poporului 
romîn.

Președinte federal
Viena dr. ADOLF SCHARF

Am urmărit cu interes 
discuțiile din cadrul rubricii: 
nerejei educație, răspunderi". S-au 
ridicat aici probleme importante 
privind educația tineretului și pă
rerile care s-au spus m-au ajutat 
și pe mine — și sînt convinsă 
că și pe muil-ți alți tineri, să gîn- 
dim mai matur, și folosind și 
experiența altora, să facem mai 
puține greșeli în viață.

Ani citit muite scrisori trimise 
de oameni care au trecut de pra
gul tinereții și care continuă să 
se preocupe de viața tineretului. 
Am citit și foarte muite scrisori 
trimise de tineri care ridică și 
discuta probleme care ne intere
sează pe majoritatea dintre noi 
cum sint: marea răspundere pe 
care o au tinerii in fața societății, 
in fața colectivului din care fac 
parte, in ceea ce privește partici
parea lor activă ia opera de con
struire a socialismului, criteriile 
care trebuie să ne călăuzească in 
alegerea tovarășului de viață, 
discutate sub interesantul titlu: 
„cate frumusețe e mai frumoasă“; 
diferite aspecte aie demnității ti
nereții etc.

încurajată de diversitatea pro
blemelor discutate, de claritatea 
răspunsurilor care s-au dat atunci 
cînd ele au fost solicitate, m-am 
hotărit să aduc în discuție o pro
blemă care după părerea mea 
constituie un aspect important al 
demnității tinereții și anume : 
demnitatea tinerelor fete, compor
tarea lor față de băieți, relațiile 
dintre ele și băieți atît în muncă 
cît și în timpul liber.

Cunoaștem că la noi, în vremu
rile de azi, femeia nu mai este 
„subordonată“ bărbatului. Ea este 
apreciată ca om și are infinit de 
multe posibilități să se afirme în 
toate domeniile vieții publice, 
să-și dezvolte personalitatea, să 
creeze valori 
tuale, într-un 
om adevărat și nu o păpușe sau 
o slujnică în propriul ei cămin.

Cu toate acestea se mai pot 
vedea încă, fete, pe stradă sau la 
cinematograf, a căror unică preo
cupare pare să fie aceea de a a- 
trage atenția asupra lor. Metodele 
sînt aceleași : fuste strimte și 
crăpate . pieptănătura coadă de 
cal, pantofi mai nu știu cum. ma
ximum de fard posibil pe obraz, 
atitudine de vedetă de cinemato
graf etc.

Multe din ele, sub pretextul că 
nu ău reușit să intre în vreo fa
cultate. nici nu caută un serviciu, 
o ocupație, trăiesc din munca pă
rinților, deși sînt la vîrstă cînd 
ar putea munci și cîștiga sin
gure.

E drept că astăzi numărul a- 
cestor fete care renunță singure la 
cuceririle și la poziția pe care 
femeia și-a cîștigat-o în țara noa
stră este tot mai mic, dar găsesc 
că oricît de puține ar fi ele la 
număr este necesar să se com
bată și să se înlăture concepțiile 
lor învechite despre viață și 
muncă. Trebuie să ne gîndim la 
posibilitățile de antrenare a fete
lor, chiar din timpul școlii, într-o 
viață de colectiv ia care să le 
vină greu să renunțe, Ia posibili-

materiale și spiri- 
cuvînt, să fie un

Caldura părintească 
a vechii generații

tățile de a forma caractere demne 
de epoca pe care o trăim și, un 
lucru foarte important, la o apro
piere a lor încă din timpul școlii, 
de munca productivă. Pe acelea 
care acum mai sînt preocupate 
doar de lucruri personale și mă
runte să le facem să-și dea sea
ma de locul lor în societate, să 
le facem să gîndească.

O observație : nu mai departe 
decît duminica trecută, seara, la 
balconul cinematografului „Ma
xim Gorki“, o serie de spectatori, 
printre care și eu, am fost deran
jați de la vizionarea filmu
lui din cauza îmbrățișărilor 
destul 
cente 
aprins 
destul 
fata nu avea mai mult de 14-15 
ani iar băiatul cam 16-17 ani. Pot 
să spun că am fost dureros sur
prinsă să văd cum un sentiment 
atît de frumos ca dragostea este 
vulgarizat ia o vîrstă atît de fru
moasă.

Țin să precizez că nu consider 
că înfiriparea unui sentiment de 
dragoste între doi colegi de școală 
este un lucru dăunător care ar 
stînjeni dezvoltării morale ulte
rioare. Apariția dragostei între ti
neri nu trebuie împiedicată cu 
brutalitate. Intervențiile care se 
fac trebuie să îndrumeze acest 
sentiment de la începutul lui pe 
un făgaș care să asigure o ulte
rioară dezvoltare morală integră.

In orice caz ș! aceasta este o 
problemă care poate și trebuie să 
fie discutată. Azi avem școli mix
te unde trebuie și se poate înte
meia întîi și întîi un spirit cama
raderesc între băieți și fete. Or
ganizațiile U.T.M. din școli au o 
muncă grea dar deosebit de fru
moasă, aceea de a contribui la 
întărirea încrederii reciproce din
tre fete și băieți, de a organiza 
timpul lor liber.

In fața fetelor problema cum să 
se poarte cu băieții, cu colegii lor 
de școală, se pune acum |a o vîrs
tă de răscruce, cînd caracterul nu 
este încă format; o discuție largă 
a acestei probleme în care să se 
exprime părerile profesorilor, ale 
părinților, ale instructorilor de 
pionieri și U.T.M. 
înseși, ar fi cred 
to-are multor fete

In școlile mixte 
ției face ca unele 
să pară „domnișoare emancipate' 
pe cînd altele să cadă în extrema 
cealaltă, să devină timide, închise 
în ele, atRudini nenaturale și în
tr-un caz și în celălalt și care se 
accentuiază cu vîrstă ; aceasta ar 
constitui încă un subiect asupra 
căruia cît mai multe păreri vor 
fi, cred, binevenite.

O altă observație, după părerea 
mea demnă de luat în seamă, este 
următoarea: auzim astăzi destul 
de des că femeia este egală cu 
bărbatul si aceasta a devenit la 
noi o realitate ce nu poate fi de
cît îmbucurătoare.

Mi s-a întîmplat însă să văd 
printre tovarășele din uzină unele 
atît de îneîntate de această reali
tate, îneît au și uitat un lucru 
foarte important și anume, că ele 
rămîn totuși fete, femei. In uzi
na noastră lucrează multe femei, 
cot la cot cu bărbații, îmbrăcate 
în salopete ca șl ei, impuntndu-le 
totuși respectul cuvenit unei fe
mei. Am constatat deci că a îm
brăca o salopetă nu înseamnă a-ți 
pierde feminitatea. Am văzut însă 
femei, e adevărat puține, înlurînd 
și fumînd iar unele dintre ele 
chiar fără cea mai mică grijă 
pentru felul cum sînt îmbrăcate.

la 
din cauza 

de zgomotoase si inde- 
a doi tineri; cînd s-a 
lumina în sală am fost 
de surprinsă să văd că

Cred că ar trebui să se discute 
și despre acest lucru pentru ca 
fetele să înțeleagă cît de plăcut 
este pentru cej din jur ca femeia 
să aibă nu numai calități mo
rale dar și o înfățișare plăcută. 
Îngrijită.

Cunosc fete care pînă s-au căsă
torit au fost mereu îngrijite și 
chiar cochet îmbrăcate, le plăcea 
să citească literatură de bună ca
litate, să vadă un sipectacol, să 
discute, pentru ca după căsătorie 
să devină indiferente la orice alte 
preocupări în afară de gospodărie 
și eventual de serviciu, fără să-și 
dea seama cît pierde prin aceasta 
personalitatea lor. valoarea lor 
umană și feminitatea lor.

Multe fete își pun desigur în
trebări ia care nu pot totdeauna 
răspunde singure, de exemplu 
cum trebuie să te porți cu un tî
năr pentru ca el să te respecte, 
dacă e bine sau nu să ieși in oraș 
cu un tînăr abia cunoscut, dacă 
pot sau nu accepta o invitație la 
restaurant fără ca demnitatea lor 
să sufere etc.

O discuție cît mai largă pe te
ma demnității și comportării fete
lor față de băieți în societate a 
concepțiilor îor despre viață, dis
cuție Ia care *ă participe atît ti
neri cît și oameni în vîrstă. cu 
experiență de viață, profesori și 
părinți, va fi fără îndoială urmă
rită cu un foarte mare interes de 
către cititoarele „Scînteii tineretu
lui“ 
de i

Dragi oaspeți,
Ingăduiți-mi să vă exprim din 

toată inima mulțumirile mele 
adinei pentru atenția ce mi-ați 
arătat-o prin prezența dvs. la 
această masă tovărășească, la 
care marcăm o dată importanță 
din viața celor două popoare ale 
noastre —- aniversarea a 10 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară 
Romînă, marcăm înrîurirea bine
făcătoare a acestui tratat asupra 
dezvoltării economice și culturale 
a țărilor noastre, asupra unită
ții și coeziunii Tor în lagărul so
cialist de nezdruncinat. In legă
tură cu aceasta nu pot să nu 
menționez că prietenia dintre po
poarele noastre nu datează de 
azi și nici de ieri, ci e făurită 
de-alungul veacurilor.

După zdrobirea hoardelor hi- 
tlerisio-fasciste de către Armata 
Sovietică eliberatoare și trecerea 
puterii în mîinile oamenilor mun
cii din țările noastre, iar mai i 
tîrziu după semnarea tratatului 
de prietenie, colaborare și asi
stență mutuală între ele, această 
prietenie a căpătat un sens și un 
conținut nou, maj adînc.

Plecînd de la înțelegerea justă 
a internaționalismului proletar,

pe baza deplinei egalități de 
drepturi și a respectului reciproc, 
s-a statornicit o colaborare strîn- 
să și o întrajutorare frățească 
între țările noastre în toate do
meniile vieții economice și cultu
rale.

Această într-ajutorare și această 
colaborare găsesc o temelie și 
mai solidă în colaborarea strînsă 
cu celelalte țări din puternicul 
lagăr al socialismului în frunte 
cu marea Uniune Sovietică.

Sub soarele dătător de viață 
al acestei colaborări, țările noa
stre se întăresc pe zi ce trece, 
capătă o nouă putere de viață, se 
dezvoltă ca state socialiste libe
re și independente. Ele acumu
lează experiență, se îmbogățesc, 
înfloresc din punct de ve
dere economic și cultural.

Tratatele bilaterale de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările socialiste, Tra
tatul de la Varșovia, consfătui
rile de la Moscova ale partide
lor comuniste și muncitorești 
grăiesc convingător despre pu
terea și unitatea de nezdruncinat 
a țărilor lagărului socialist, des
pre coeziunea lor în jurul Uni
unii Sovietice, despre puterea și 
unitatea internaționadistă a par
tidelor comuniste și muncito
rești din întreaga lume.

Mult stimați tovarăși, pășim 
în a doua decadă de la semna
rea tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Bulgaria 
și Republica Populară Romînă. 
Noi, ca și popoarele noastre, 
sîntem ferm convinși că acest 
tratat va constitui și de aci îna
inte un instrument puternic pen
tru dezvoltarea și adîncirea mai 
departe a prieteniei și colaboră
rii multilaterale dintre țările 
noastre vecine și frățești; va 
contribui la cimentarea și mai 
puternică a unității lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică; va contribui la întă
rirea păcii și a relațiilor de 
bună vecinătate între țările bal
canice.

lngăduiiți-mi să ridic paharul: 
Pentru prietenia de nezdrun

cinat bulgaro-romină și pentru 
succese tot mai mari ale po
porului frate romîn în costrui- 
rea socialistă a țării sale.

Pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, 
pentru Guvernul R.P. Romîne.

Să ridic paharul pentru pu
ternicul lagăr socialist în frun
te cu marea Uniune Sovieti
că, pentru pace și prietenie între 
popoare I

Cuvîntarea tovarășului CHIVU STOICA

și ale elevelor 
foarte folosi

noutatea situa- 
fete să încerce

1 șl sînt convinsă că le va fi 
un real folos.
MARGARETA JEM|ĂNEANU 

ingineră la uzinele „Tudor 
VIadimirescu"-București

Dragi tovarăși,
Aniversăm astăzi zece ani de 

la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria.

Sînt cunoscute tradițiile se
culare ale prieteniei dintre po
porul romîn. și poporul bulgar. 
Destinele lor istorice s-au îm
pletit, iar frăția dintre ele a

Solemnitatea
unor decorări

(Urmare din pag. l-a)

lungata activitate în mișcarea 
muncitorească a fost înmînat Or
dinul Muncii clasa I-a tov. Sanda 
Rangheț și Elvira Gaisinschi, și 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Ri.mîne“ clasa IH-a Ș> Me
dalia „Eliberarea de sub jugul 
fascist“ tovarășului Ion Buzescu.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani și pentru merite deose
bite în muncă a fost conferit Or
dinul Muncii clasa I-a tov. Nico. 
lae Cioroiu și Tudose Vasiliu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Cons
tanța.

Ordinul Muncii clasa II-a a fost 
conferit tovarășilor Alexandra Si- 
dorovici Brucan și Martha Leven- 
sohn.

Pentru merite deosebite în do
meniul arhitecturii a fost conferit 
Ordinul Muncii clasa I-a arhitec
tului Petre Antonescu.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de activitate a Teatrului Municipal 
din București, .pentru merite deo
sebite în activitatea artistică, au 
fost conferite : titlul de artist a] 
poporului din .Republica Populară 
Romînă artistului Jul'es Cazaban; 
titlul de artist emerit al Republi
cii Populare Romîne regizorului 
Ion Olteanu și actorilor Willi Ro- 
nea, Marieta Rareș și Gh. Măru
ță ; Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa IV-a re
gizorului Siegfried Wolfinger și 
actorului Ștefan Ciubotărașu ; Or
dinul Muncii clasa I-a artistei po
porului Lucia Sturza-Bulandra, di-

rectorul Teatrului 'Municipal, Or
dinul Muncii clasa II-a actorilor 
Beate Fredanov, Forry Etterle, 
Clody Bertola, Ion Manta Ion 
Lucian, Septimiu Sever, Gheorghe 
Aurelian; Ordinul Muncii clasa
III- a actorilor Carol Kron, Gh. 
Iliescu, Nelly Sterian Mircea Ba- 
laban, Ileana Predescu, Ana Ne- 
greanu, Lazăr Vrabie, suflerului 
Petre Popescu, Ion Mălai, șef 
tîmplar și Vasile Niculescu, taoi- 
țer.

Au fost distinși de asemenea 
pentru merite deosebite în muncă: 
Sorin Strujan cu Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ cla
sa V-a, Adrian Costa, C. Du- 
doiu, Beatrice Mănescu. Nicolae 
Puicea și George Serafin ziariști 
de la Agerpres cu Ordinul Muncii 
clasa IlI-a; " ' -
cu Ordinul

. cii Populare
IV- a, Gh. Ionescu, Anton Leoni- 
da, M. Rosentzweig, Florentina 
Molho, L. Tarnovschi, V. Ionescu,

I I. Ghițiu, A. Stoian, 'Maria Mihail, 
Ovidiu Mastora, Al. Răzdolescu 
de Ia Direcția generală .a presei 

I și tipăriturilor de pe lîngă Consi- 
i liul de Miniștri cu Ordinul Muncii 
, clasa 111-a-

Acad. Ion Gheorghe Maurer, 
i președintele Prezidiului Marii A- 
• dunări Naționale a felicitat căldu-
■ ros pe cei decorați, urîndu-le noi 
I succese în activitatea

Au răspuns artista
I Lucia Sturza-Bulandra,
■ colectivului Teatrului 

din București și acad
■ Stoilov.

fost cimentată prin sîngele văr
sat în comun în lupta pentru 
eliberarea națională și socială.

Tratatul, de la semnarea că
ruia se împlinește astăzi un de
ceniu, a consfințit această prie
tenie de veacuri și în același 
timp a exprimat năzuința fier
binte a popoarelor noastre de a 
merge mină în mînă, împreună 
cu celelalte popoare socialiste 
frățești, pe drumul construirii 
socialismului și apărării păcii.

Sîntem deosebit de bucuroși 
să constatăm că în decursul a- 
nilor ce au trecut de la sem
narea Tratatului, legăturile strin. 
se și multilaterale dintre Repu
blica Populară Roimînă și Repu
blica Populară Bulgaria s-au 
dezvoltat continuu în toate do
meniile vieții politice, economi, 
ce, culturale și sociale.

Pe drept cuvînt popoarele noa
stre au denumit podul de pesle 
Dunăre „Podul Prieteniei“ pen
tru că el poartă de la un țărm 
la altul aii marelui fluviu mesa
jele de libertate și prietenie 
popoarelor noastre socialiste, 
frățite pe veoi.

Tovarăși,
Poporul romîn este mînidru 

aliat ere- 
cum este

are u<n prieten și un 
dincios și de nădejde 
poporul bulgar.

In lupta sa pentru

ale 
în-

că

construi-

rea unei vieți noi ca și în ac
țiunile sale îndreptate spre slă
birea încordării internaționale și 
întărirea păcii, poporul romin a 
simțit alături umărul poporului 
frate bulgar, ca și brațul puter
nic al celorlalte popoare din ță
rile socialiste. De aceea, cu o- 
oazia acestei aniversări poporul 
nostru își exprimă încă o dată 
hotărîrea de a întări tot mai 
mult prietenia romîno-bulgară, 
în spiritul Tratatului, de a în
tări unitatea cu celelalte țări 
ale lagărului socialist în frunte 
cu U.R.S.S., văzînd în aceasta 
chezășia construirii socialismului 
în patria sa și un obstacol de 
netrecut în calea acelora care ar 
îndrăzni să se lanseze într-o 
nouă aventură războinică.

Permiteți-mi, dragi tovarăși 
să ridic paharul:

Pentru prietenia indestructibi
lă dintre popoarele romîn și 
bulgar, care construiesc socia
lismul,

Pentru unitatea și coeziunea 
marii familii a țărilor socialisie, 
în frunte cu Uniunea Sovietică,

Pentru guvernul R.P. Bulgaria 
și guvernul R.P. Romîne,

Pentru partidele noastre mar- 
X'ist-leniniste, ‘ 
în Republica Populară ______
și Republica Populară Bulgaria

forțe conducătoare
Romină

Cinstirea memoriei
Horia Panaitescu 
„Steaua Republi-

Romîne“ clasa

de viitor 
poporului 
în numele 
Municipal 

prof. S

dr. PETRU GROZA

(Urmare din pag. l-a)

»oară, că... n-o cunoaște prea bine 
pe fată...

— In urmă cu mulți ani, mi se 
întîmpla ca la cea mai mică gre
șeală pe care o făceau ucenicii să 
dau curs și eu aplicării în practică 
a zicalei „bătaia e ruptă din rai“. 
Mi se părea normal. Doar așa în
vățasem și eu meseria. Odată însă 
am suferit foarte mult. Bătusem pe 
nedrept un ucenic. Atunci am jurat 
că în viata mea nu voi mai lovi 
pe nimeni și pentru nimic. Am a- 
cum doi ucenici care-mi produc 
multă bătaie de cap. Sînt zburdal
nici și neascultători. Intîmplător 
tații lor lucrează în uzină, mă cu
nosc și mi-au spus să-i urechesc 
cînd n-o mai pot scoate la capăt 
cu ei. Mi-au spus-o de față cu ei și 
eu le-am răspuns că nu va fi ne
voie. De atunci puștii mei vin 
mai devreme, aerisesc atelierul, fac 
ordine și încearcă să nu iasă din 
euvîntul meu.

Tovarășul Nicolae Ștefan este 
unul din lucrătorii acestei uzine. 
Se ocupă de tineri fără să-i fi dat 
nimeni sarcină specială în acest 
sens.

★
Spre sfîrșitul anului trecut, în- 

tr-una din zilele cînd se dădea bă
tălia pentru îndeplinirea planu
lui, un tînăr muncitor din secția 
ajustaj a stricat cîteva piese. N-a 
spus nimănui, crezînd că nu va 
putea fi identificat autorul și pie
sele au ajuns la controlul de ca
litate care le-a respins și a cerut 
să se impute costul lor celui care 
le-a stricat. Iosif Mioc fiind însă 
singurul care lucrase în ziua aceea 
aceste piese și-a recunoscut gre- 
șala dar a cerut să fie lăsat să ple
ce tlin uzină, pentru că îi este 
rușine de fapta sa. în aceeași zi 
maistrul Szekeli Gheza, șeful sec
ției și cu încă un lucrător au re
parat piesele stricate făcîndu-le 
ut’Uzabile. Astfel uzina n-a pier
dut nimic, iar lucrătorul fiind la 
prima greșală n-a fost sancționat. 
Dar maistrul Gheza n-a considerat

închisă problema aci. De ce Iosif 
Mioc, considerat un lucrător vred
nic și cinstit, a fost capabil de o 
asemenea faptă ? Este într-adevăr 
un băiat foarte tînăr, dar pînă a- 
cum nimeni nu i-a putut reproșa 
nimic. Dacă se va trece cu ușurință 
peste această greșală, tînărul nu va 
mai face și altele, poate mai gra
ve ? A fost ajutat să înțeleagă că 
nu plecînd din uzină își va repara 
greșala.

In secția aceasta lucrează un 
mare număr de tineri. Comunistul 
Szekeli Gheza îi cunoaște pe toți 
și se simte răspunzător pentru 
faptele fiecăruia. I-ar fi ușor să ia 
măsuri administrative împotriva u- 
nor tineri ca Vladimir Kasprovici 
ori Tudor Tălpeanu care nu stă- 
pînesc prea bine meseria, care lip
sesc nemotivat. Dar el știe că Vla
dimir are mamă vitregă care nu 
se poartă omenește cu el și de 
aceea băiatul lipsit de căldură și a- 
fecțiune acasă — își caută aiurea 
ceea ce-i lipsește, că Tălpeanu vi
sează un locșor de unde ar putea 
cîștiga cu ușurință mai multi bani. 
Unde dacă nu aici, în colectivul 
lor, dar mai ales cu ajutorul lui 
și al altor oameni cu experiență, 
tinerii aceștia se vor putea dezvolta 
și desăvîrși ? Și atunci își folosește 
toată priceperea și căldura de care 
e capabil pentru a face din fiecare 
tînăr un om adevărat. Stă de vorbă 
cu tinerii ori îi invită pe părinții 
acestora, ia euvîntul în adunările 
U.T.M. și controlează dacă ti
nerii învață, creează condiții celor 
înscriși la liceu și consideră su
premă răsplată a muncii sale țitunci 
cînd își poate da recomandarea 
unul tînăr care cere să intre în 
partid.

★

Aproape la toate reuniunile și 
petrecerile tineretului poate fi vă
zut tovarășul Paul Iordache „nea 
Paul“ cum îi spun toți. Vine cu 
soția, dansează, se distrează. In 
uzină este considerat printre „ve
terani“. Este respectat pentrucă-i 
un bun meseriaș, este iubit și sti
mat ca om, ca tovajrăș. Face parte

din biroul organizației de partid 
și în această calitate i se cer sfa
turi în cele mai diferite chestiuni. 
Cu atît mai mult i se solicită aju
torul în problemele muncii de 
U.T.M. Intr-o singură direcție însă, 
nu i s-a cerut încă ajutorul și a- 
nume în privința... dansului. Este 
un mare amator de dans și aproa
pe la fiecare întîlnjre a tineretului 
observă cu amărăciune că mulți 
tineri nu știu să danseze ori fac 
mișcări cu totul lipsite de grație 
și eleganță. A și propus să se 
creeze o școală de dans și și-a o- 
ferit serviciile. Ar părea puțin cu
rios să ceri „ajutorul“ unui comu
nist într-o problemă atît de mino
ră. Dar tovarășul Iordache priveș
te cu toată seriozitatea această la
tură a muncii educative. De la re
uniuni și baluri a strîns un noian 
de observații. Tinerii nu dau prea 
mare atenție ținutei, nu sînt des
tul de politicoși între ei, chiar și 
invitațiile la dans sînt lipsite de 
politețe. Cjne dacă nu organizația 
de tineret trebuie să se îngrijească 
ca tinerii să capete toate aceste de
prinderi absolut necesare unui om 
civilizat ?

★

în uzina „Grigore Preoteasa“ 
muncesc sute de muncitori vîrst- 
nici, foarte mulți dintre ei comu
niști—și tineri. Cele trei exemple 
disparate nu pot oferi imagi
nea completă a procesului fin 
de șlefuire a tinerelor vlă
stare — rodul acestei conlucrări. 
Minunați oameni în vîrstă își pun 
la dispoziție fără rezerve toată 
capacitatea și dragostea pentru 
formarea unei generații tinere, 
demnă de vremurile noastre.

Zeci, poate chiar sute de tineri 
au ajuns azi oameni adevărați da
torită grijii calde, părintești cu 
care-au fost înconjurați, povățuiți 
în muncă și viață de generația 
veche. Ei datorează respect și re
cunoștință minunaților oameni 
care i-au crescut zi de zi. Dar 
despre aceasta vom vorbi într-un 
viitor articol.

0 ACȚIUNE PATRIOTICĂ 
NE GLIJATÀ

CLUJ (prin telefon). — Pașii 
l-au purtat dese ori pe aici pe ca
lea Mînășturului și de cîte ori 
venea zăbovea măcar cîteva mi
nute în tovărășia agronomilor.

„Simțeam că-1 interesează îndea
proape pregătirea noastră a celor 
care vom avea menirea să ducem 
flacăra socialismului în inimile 
țăranilor muncitori“ mărturisea 
studentul Ion Ardeleanu din comi
tetul U.T.M.

...17 ianuarie 1958. O zi deose
bită în viața institutului. Sînt a- 
dunați aici studenți romîni și ma
ghiari, cadre didactice, tehnice și 
personalul administrativ.

Adunarea este deschisă de tov. 
lector universitar ing. Dumitru 
Mureșan care a dat apoi euvîntul 
tov. Tompa Istvan, secretar al Co
mitetului regional P.M.R.

„Pentru cinstirea memoriei dr. 
Petru Groza se va atribui numele 
marelui dispărut Institutului agro
nomic din Cluj“.

Cadre didactice și studenți au 
luat apoi euvîntul. Studentul frun
taș la învățătură Dumitru Cheră- 
țoiu din anul IV a »pus printre 
altele i

„Trebuie să fim mîndri că in
stitutul nostru are cinstea de a 
purta de azi înainte numele ace
stui luptător al poporului romîn 
pentru democrație și socialism“.

♦
In orașul care va purta numele 

dr. Petru Groza a avut loc un 
miting la clubul tehnico-ingineresc 
din localitate.

Tov. Iosif Banc, prim secretar 
al comitetului regional Oradea, 
deputat în această circumscripție 
electorală, a evocat figura marelui 
dispărut.

Vorbește mai apoi tînăra profe
soară Filofteia Talhoș și președin
tele întovărășirii Miron Pompiliu, 
tov. Purlea Lepădatu.

„Dr. Petru Groza a fost un 
prieten al tineretului“. Aceste cu
vinte le-a rostit mecanicul Ion 
Nichita. In euvîntul lor locuitorii 
Orașului dr. Petru Groza s-au an
gajat să muncească pentru Înfru
musețarea orașului.

(Urmare din pag. l-a)

a fost degradată casa fostului pa- 
șalîc turcesc de la Brăila, pietre 
ce alcătuiau construcția unor ce
tăți sînt luate și folosite de către 
cetățeni oa trepte de piatră la 
prispe, iar unele monumente vechi 
au fost „restaurate“ în stil... mo
dem (gardul fostului han Cea- 
pîru, are astăzi o formă... cubistă).

L-am întrebat pe tov. Grigoriu 
ce părere are despre colaborarea 
muzeului regional și a celorlalte 
muzee din regiune cu organiza
țiile U.T.M. în acțiunea de păstra
re și îngrijire a monumentelor pa
triei, aflate pe teritoriul regiunii 
Galați.

„într-adevăr — mi-a răspuns di
rectorul muzeului regional —- noi 
(înțelegem pe toți colaboratorii 
noștri din regiune) eram hotăriți 
să dăm un ajutor calificat tineri
lor în această acțiune, imediat ce 
am aflat despre minunata inițiati
vă a tineiilor din Vladimiri. Pînă 
acum însă, n-a venit nimeni, nici 
de la comitetul regional U.T.M., 
nici de la cel orășenesc să discu
tăm cu seriozitate această pro
blemă (cu excepția unei activiste, 
tovarășa Coman, care ne-a cerut 
doar o listă de monumente). .

Interlocutorul meu avea drep
tate. Comitetul regional U.T.M.- 
Galați nu s-a preocupat aproape 
deloc de popularizarea inițiativei 
patriotice a tinerilor din Vladi
miri, deși în cuprinșii! regiunii se 
găsesc numeroase monumente 
care amintesc de trecutul patriei 
noastre, de lupta revoluționară a 
oamenilor muncii.

— Ajutorul pe care l-am putea 
da tinerilor din regiunea noastră 
— continuă tov. Grigoriu — este 
acela de a le indica sursele de 
documentare asupra unor monu
mente pe oare vor să le ia în pă
strare și îngrijire. Aceasta ar ajuta 
tinerilor extrem de mult, în sen
sul că ei ar pomi pregătiți lă lu
cru. Dat fiind faptul că unii tineri 
se ocupă cu strîngerea documen
telor și întocmirea de monografii, 
noi le-am arăta cum ar putea 
munci cu mai mult discernămînt. 
De pildă, trebuie restaurată o 
casă veche. Mobilarea ei este o 
treabă serioasă, care cere serioase 
cunoștințe și ajutorul nostru în 
această privință le-ar fi de mult 
folos tinerilor. Nu mai vorbesc de 
faptul că ajutorul ar fi reciproc, 
fiind siguri că în urma acțiunilor 
organizate de tineri, vom avea și 
noi un bogat material docu
mentar.

Răspunzînd unei alte întrebări, 
directorul muzeului regional de 
istorie a spus :

— Am impresia că în regiunea 
noastră, unele organizații U.T.M. 
acordă atenție mai mult atmosfe
rei festive de începere a acestei 
acțiuni, a ceremonialului propriu 
zis. Or, răspunsul tinerilor la ini
țiativa patriotică a celor din Vla
dimiri, trebuie dat, mai ales, prin 
fapte. 'După părerea mea, este 
necesar mai întîi un plan minu
țios pentru îngrijirea monumen.e- 
lor patriei de către tineri. Nbi am 
ajuta bucuroși la elaborarea lui.

în localitățile unde se află mo
numente arheologice tinerii 
putea asigura paza acestora.

La fel de importante sînt și

ar

protejarea, conservarea, consolida
rea, restaurarea sau mutarea unor 
monumente. Desigur că în toate 
aceste acțiuni, tinerii pot fi de 
un real ajutor. Important e însă 
ca ei să pornească la realizarea 
lor cu sprijinul specialiștilor.

Unele monumente ale arhitectu
rii (clădiri) sînt azi locuitp de or
gane administrative ca și de ce
tățeni particulari. E de datoria 
tinerilor să vegheze la buna lor 
întreținere, împiedicînd degrada
rea lor.

Generalizarea inițiativei tineri
lor din Vladimiri trebuie însoțită 
în același timp de o acțiune or
ganizată de popularizare a valorii 
acestor monumente — acțiune pe 
care tot tinerii ar putea să o facă 
prin conferințe la cămine cultu
rale, vizite și excursii în colectiv, 
precum și schimburi de experien
ță între tineri sau între organiza
țiile U.T.M. care întreprind ase
menea acțiuni. Această acțiune 
trebuie astfel desfășurată îneît 
ea să aibă ca rezultat educația 
patriotică a tineretului.

Plecînd de la Muzeul regional 
„Alex. I. Cuza" din Galați, mi-am 
dat seama că tineretul regiunii 
noastre poate da un sprijin de 
seamă, prin acțiunile sale, operei 
de păstrare și îngrijire a monu
mentelor patriei. Unii membri ai 
Comitetului regional U.T.M. ar 
trebui să facă neapărat o vizită 
la acest muzeu. Ei trebuie să-și a- 
mintească faptul că au trecut deja 
patru luni de la inițiativa tineri
lor din Vladimiri și că pînă acum, 
în această direcție, au fost înfăp
tuite prea puține lucruri în re
giunea Galați.

INFORMAȚII
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale satul 
Surănești, localitate componentă 
a comunei Dănești din raionul 
Vaslui, regiunea Iași, a primit 
numele marelui savant romîn Emil 
Racoviță.

★
După cum se știe Camera Teh

nică a Greciei a adresat tutu
ror organizațiilor tehnice supe
rioare din Albania, Bulgarie, 
Iugoslavia, Rominia și Turcia 
invitații în vederea convocării 
unei conferințe tehnico-științifice 
a țărilor din Balcani.

In răspunsul său adresat Ca
merei Tehnice a Greciei d-lui 
Ath. Roussopoulos, profesor la 
Universitatea Tehnică Națională 
din Atena, Consiliul Central al 
Asociației Științifice e Ingineri
lor și Tehnicienilor din R.P. Ro
mînă arată că este întrutotul de 
acord cu propunerea 
convoca la Atena o 
conferință,

★
In următoarele luni, 

stră va avea ca oaspeți numeroși

de a se 
asemenea

țara noa-

artiști vocali, instrumentiști și di
rijori de peste hotare.

tn luna februarie ne va vizita 
pentru a da o serie de recitale și 
concerte la București și in alte 
orașe din țară pianistul Imre Un- 
Șar din R.P. Ungară, dirijorul 
L. Gorzinski din R.P. - Polonă și 
mezzo-soprana Melania Bugarino- 
vie din R.P.F. Iugoslavia. După 
turneul in Uniunea Sovietică, re
numitul dirijor și pianist italian 

din 
din

Carlo Zecchi se va intilni 
nou cu iubitorii de muzică 
țara noastră.

Cîntăreața engleză Joyce 
ker își va da concursul in 
martie la o serie de spectacole,.de 
operă in Capitală și in cîteva 
orașe din țară.

Tot în aceeași perioadă vor mai 
sosi în țara noastră pianista polo
neză Lidia Gryclitol și dirijorul 
iugoslav Bogo Leskovic.

Violonistul francez Robert Soe- 
tens și dirijorul ceh Vaclnv Sme- 
tacek sînt așteptați să ne viziteze 
țara in cursul lunii aprilie.

CRONICA
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, tov. 
Avram Bunaciu a fost eliberat 
din funcția de ministru al Justi
ției și numit ministru al Afaceri
lor Externe.

Bar
lumi

( Agerpres)

Printr-un alt decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, tov. 
Gh. Diaconescu a fost numit -mi
nistru al Justiției.



15 și 16 ianuarie 
sediul Federației 
Tineretului De-

Consfătuirea 
conducătorilor 
organizațiilor 

de copii
de
la
a

o reuniune a condu-

nici o garanție pentru cetățeni, 
dar faptul că, în aparență mă
car, exista un oarecare climat 
legal, aceasta permitea apăra
rea în fața instanțelor de ju
decată a celor arestați sau per
secutați, permitea în același 
timp o relativă divulgare prin 
intermediul presei a „dis
parițiilor“ și arestărilor 

arbitrare. Acum nimic nu mai e permis. Există 
o cenzură totală a presei ; cei arestați sînt su
puși unui regim sălbatic, torturați brutal, lip
siți de hrană și apă in închisori. Teroarea îm
potriva acelora care tse opun politicii guvernului, 
este condusă sistematic și deschis în toate ora
șele și satele din țară. Sute de persoane au fost 
găsite împușcate sau spînzurate pe străzi, pur- 
tind semnele evidente ale torturilor sălbatice la 
care au fost supuși inuinte de a fi uciși.

Tineretul din Cuba s-a adresat tinerilor din 
lumea întreagă, organizațiilor de tineret, pentru 
a-i sprijini în lupta lor. F.M.T.D., răspunzînd 
acestui apel și-a exprimat solidaritatea sa cu 
lupta curajoasă a poporului și tineretului din 
Cuba și a chemat toate organizațiile internațio
nale și naționale de tineret să-și manifeste soli
daritatea lor față de tineretul cubanez și de a 
trimite protestele lor pe următoarele adrese : 
Fulgencio Batista, Palacio Prezidencial, Havana, 
Cuba; Anșelmo Alegro, Prezidente El 
gresso della Republica de Cuba,

IK Vizita lui N.S. Hrușciov
în R. P. Polonă

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: In timp ce se 
afla la odihnă in regiunea fron
tierei sovieto-poloneze, 
S. Hrușciov, prim-secretar 
C.C. al P.C.U.S.,_a primit 
partea Iov. 
secretar al 
Muncitoresc 
tovarășului 
președintele

tov. N. 
al 

din 
W. Gomulka, prim- 
C.C. al Partidului 
Unit Polonez, și a 
J. Cyrankiewicz, 

Consiliului de Mi.

niștri al R.P. Polone, 
de a vizita Republica 
Polonă.

In timpul vizitei de 
in Republica Populară Polonă, 
tov. N. S. Hrușciov a avut 
convorbiri cu conducătorii par
tidului și guvernului Republicii 
Populare Polone. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și cordialitate.

invita(ia 
Populară

trei zile

Se dezvoltă relațiile economiee internaționale ale R.P.R.

■ T

TABLOURI vrem $| MOI
ca or‘ce l°stă colonie, devenită recent li

beră, in climatul noii situații politice și economice 
cunoaște un progres rapid care pune pecetea vieții 
moderne evoluate pe tabloul arhaic oriental... Ast
fel, imaginea vieții siriene, chiar și cea din cita
dele, te impresionează in primul rînd prin con
trastul dintre vechi și nou, în manifestările lui 
multiple. In orașul Damasc, de pildă, la cîțiva pași 
de o clădire de 1500 de ani zărești blocuri noi,

construite cu trei ani în urmă, iar la Alep, ntt 
departe de ruinele fostului pașalic turcesc se află 
un stadion de fotbal. Cînd am trecut pentru prima 
oară prin periferiile capitalei, pe drum — alături 
de măgărușii sacagiilor — am văzut trecînd unul 
după altul camioane de mare capacitate ; iar după 
ce am vizitat o moschee din veacul XIV, peste zece, 
minute am intrat pe poarta unei uzine, care in 
deceniul V al secolului XX încă nu existase...

I,

In zilele 
a avut loc 
Mondiale 

mocrat de la Budapesta 
cătorilor organizațiilor de copii din Europa,
membre ale F.M.T.D. La reuniune au partici
pat delegați din: Franța, Italia, Belgia, Aus
tria, Norvegia, Finlanda, U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, Romînia, Bulgaria, Ungaria, R.D. 
Germană.

Participanții la consfătuire au avut un larg 
schimb de vederi asupra organizării unui se
minar în mai 1958, în Belgia, pentru conducă
torii organizațiilor de copii. Seminarul este 
deschis tuturor celor care sint interesați în 
educația copiilor (deci nu numai organizații
lor membre a'e F.M.T.D., ci tuturor organiza
țiilor de copii, pedagogi etc.).

Participan{ii la consfătuire au căzut de 
acord ca la acest seminar să fie discutate ur
mătoarele două teme: 1) Copilul în lumea de 
astăzi, 2) Formele și metodele moderne de edu
cație a copilului.

Participanții la consfătuire au stabilit tot
odată ca un asemenea seminar să fie organi
zat și in 1959 în Finlanda.

Participanții la consfătuire au căzut de 
acord, în principiu, asupra necesității organi
zării unui Festival internațional pentru copii. 
Detaliile in legătură cu data, locul și progra
mul urmează să fie discutate la apropiatul se
minar din Belgia.

Reprezentanții organizațiilor de copii Ia 
consfătuire au 
F.M.T.D. luarea măsurilor necesare pentru 
constituirea unei comisii la sediu care să se 
ocupe cu problemele muncii cu copiii.

Totodată consfătuirea a recomandat Secreta
riatului F.M.T.D. ca comisia care va fi for
mată să se ocupe de: 1) editarea unui bule
tin periodic; 2) editarea unei broșuri în care 
să fie făcute cunoscute diversele activități ale 
organizațiilor de copii din diferite țări ; 3) să 
sprijine organizarea schimbului de delegații 
a'e organizațiilor de copii din diverse tari; 4) 
să organizeze și să stimuleze schimburile de 
corespondență intre copii.

Solidaritate cu lupta 
tineretului din Cuba

După informațiile primite din Cuba, poporul - , . „ , T 1 •
și în special tineretul trăiește momente foarte ”u Tineretului Popular din Iugoslavia. 
grele. Incepind cu data de 1 august 1957, gu- Pe baza invitației Uniunii Tineretului Popu- 
vernul Batista a suspendat toate, garanțiile con- Iar din Iugoslavia, F.M.T.D. va fi reprezentată 
stituționale. Și înainte de această dată nu exista la acest Congres.

recomandat Secretariatului
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Con-
Havana, Cuba.

Grecia
de tineret ale

Împotriva instalării ds baze 
termonucleare în

Reprezentanții organizațiilor
partidului Uniunea Națională Radicală (par
tid guvernamental), a Partidului Liberal, a Par
tidului Progresist, E.P.E.K., D.K.E.L., E.D.A., 
din departamentul Hanion (Creta) s-au reunit 
într-o conferință și au discutat asupra proble
melor instalării de baze termonucleare în 
Grecia. După un schimb de vederi ei au adop
tat o hotărîre prin care protestează energic în 
numele tineretului din acest departament îm
potriva instalării de baze atomice în Grecia și 
în special în Creta, unde ruinele 
război mondial sînt încă proaspete.

Ei au chemat guvernul să refuze 
de baze termonucleare pe teritoriul

ultimului

instalarea 
Greciei.

F.M.T.D. va participa 
la Congresul Uniunii 
Tineretului Popular 

din Iugoslavia
Intre 27—29 ianuarie va avea loc la Belgrad 

al VI-lea Congres al Uniunii Tineretului Popu
lar din Iugoslavia.

Pe ordinea de zi a Congresului figurează :
1. Raportul asupra activității și sarcinile vii

toare ale Uniunii Tineretului Popular din Iu
goslavia.

2. Schimbări în statutul Uniunii Tineretului 
Popular din Iugoslavia.

3. Alegerea organelor conducătoare ale Uniu-

L’Avangarde“ din nou confiscat
PARIS 17 (Agerpres). — TASS 

transmite : In seara zilei de 15 
ianuarie, în urma unei dispozi
ții a guvernului, autoritățile po
lițienești franceze au confiscat 
din nou ultimul număr al săp- 
tămînalului „L’Avangarde“, organ 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Franța. Ca pretext pentru 
acăasta a servit publicarea apelu-

lui unui grup de soldați francezi 
demobilizați reîntorși din Alge
ria, care au chemat pe alegătorii 
din prima circumscripție electo
rală din departamentul Bouche- 
du-Rhone de a vota în alegerile 
parlamentare parțiale din 2 fe
bruarie pentru candidații Partidu
lui Comunist Francez.

Campionatele internaționale de tenis de masă

3—0; Gavrilescu (R.P.R.)— Cris- 
todor (R.P.R.) 3—0.

Astăzi, în sala Floreasca cu 
începere de Ia ora 17 concursul 
continuă cu disputarea meciurilor 
de simplu.

La ora 18,30 va începe jocul 
dintre echipele feminine ale An
gliei și R.P.R. II, după care 
avea loc partida R. P. Ungară 
R.P.R. (băieți).

In ziua a doua a campionate
lor internaționale de tenis de 
masă ale R.P.R., echipa feminină 
a țării noastre a repurtat o nouă 
victorie, întrecînd de data acea
sta cu scorul de 3—1 puternica 
formație a R- P. Ungare. Jucă
toarele noastre Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller au dat dovadă de 
o mare ambiție și putere de lup
tă, cîștigînd pe merit o partidă 
care a durat aproape 3 ore. Re
zultatele tehnice:

Zeller — Moszoczi 2—1 ; Koc- 
zlan — Rozeanu 2—1 ; Zeller, 
Rozeanu — Moszoczi, Koczian
2— 1 ; Rozeanu — Moszoczi 2-0.

In cursul după amiezii de vi
neri s-au desfășurat și primele 
meciuri din cadrul probelor de 
simplu. Rezultatele înregistrate 
sînt cele scontate, favoriții termi- 
nind învingători pe toată linia, 
lată cîteva din cele mai intere
sante rezultate: simplu masculin: 
Berczik (R. P. U.) — Nazarbe- 
chian (R.P.R.) 3—1 ; Naumescu 
(R.P.R.) — Hossu (R.P.R.) 3-0’ 
Bubony (R. P. U.) — Iscovici 
(R.P.R.) 3-0; Foldî (R.P.U.) — 
Bodea (R. P. R.) 3-0; Sido
(R.P.U.) — Marinescu (R.P.R.)
3— 0. Simplu feminin : 
(R.P.R.)

Aurel Șelaru pe locul II în turul ciclist 
al Egiptului

tigătorul •' 5. 
2h 54’58“. ' 
cronometrați 
ceanu, Dobrescu, Braharu și Cal- 
cișcă.

Clasamentul general individual:
1. Olizarenko (U.R.S.S.) 20h.06'49“;
2. Șelaru (R.P.R.) 20h.l0’01“ ; 3.
Kolev (R.P.B.) 20h.l0’14" ; 4. Ko
țev (R.P.B) 2011.10’24“ ; 5. Torok 
(R.P.U.) 2011.10'31“ ; 6. Cerepovici 
(U.R.S.S.) 20h.l2’10“.

Ceilalți cicliști romîni ocupă ur
mătoarele locuri: C. Moiceanu 
(11) 20h.16’19“ ; Braharu (16)
20h.16’46“, Dobrescu (19) 
20h.l7’08“, Calcișcă (21) 20h.l9 05“

Clasamentul pe echipe: 1-
U.R.S.S. — 60h.33’33“ ; 2—3 R.P.

i — 60h.89’24“; 2—3
25 km “fa - 60h.39’24“ ; 4. R.D.G ; 5.

; 2. Kolev (R.P.B); 3. Rpu- ? 6- EK'Pl-
(R. P. R.), Aythenikin Astăzi se dispută etapa Vl-a, El

Magyari
Crinleanu (R.P.R.)

(

Președintele Sukarno 

a sosit la Belgrad
BELGRAD. — Președintele Re. 

publicii Indonezia, Sukarno, înso- 
țit de ministrul de Externe, Suban- 
drio, a sosit vineri după amiază la 
Belgrad venind de la Cairo. Pe 
aerodromul Batajnica oaspeții in- 
donezieni au fost întîmpinați de 
mareșalul Tito și de alte persona
lități iugoslave.

va

Sosirea unei delegații 
comerciale a R.P.R. la Paris

PARIS 17. Corespondentul A- 
gerpres transmite: In după amia
za de 17 ianuarie a. c. a sosit 
la aerodromul Orly din Paris o 
delegație comercială a Republicii 
Populare Romîne, condusă de M. 
Novac, vicepreședinte dl Comite
tului de stat al planificării.

Delegația comercială și delega
ția financiară condusă de Radu 
Mănescu, ministru adjunct al Fi
nanțelor care se află în prezent la

Paris, vor duce tratative cu repre
zentanții francezi în vederea re
înnoirii acordului comercial fran- 
co-romîn expirat la 31 decembrie 
1957 și In vederea încheierii unui 
acord financiar definitiv, care să 
înlocuiască actualul acord provi
zoriu.

Tratativele vor începe luni di
mineața la Ministerul de Externe 
francez.

Acord comercial romîno-argentinian
La 16 ianuarie a. c. s-a semnat 

la Buenos Aires un acord comer
cial și financiar pentru anul 1958 
între R. P. Romînă și Argentina. 
Tratativele comerciale, care au

La Paris au început

decurs într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, au scos în eviden
ță posibilitățile unui schimb de 
niărfuri mai lărgit, atît ca volum, 
cît și ca număr de produse.

tratative economice
romîno-spaniole

PARIS 17 (Agerpres). — La
15 ianuarie au înteput la Paris 
tratative economice între delega
țiile comerciale ale R. P. Romîne 
și Spaniei. Tratativele economice

romîno-spanioleaucascop înche
ierea unei convenții în cadrul că
reia vor fi reglementate schimbu
rile de mărfuri între cele două 
țări.

Ràspunsul Ini Macmillan 
la mesajul din 10 decembrie 1957 

al lui N. A. Bulganin
LONDRA 17 (Agerpres). 

TASS transmite: In seara 
de 16 ianuarie cancelaria r.. 
mului ministru al Marii Britanii 
a dat publicității răspunsul Tui 
Harold Macmillan la mesajul 
din 10 decembrie 1957 al luj N. 
A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

H. Macmillan își începe răs
punsul prin a da asigurări că 
guvernul Angliei ar năzui spre 
pace. „Tocmai aceasla — de
clară Macmillan — a fost sen
sul mențiunii mele referitoare la 
un pact de neagresiune, făcută 
la radio în ziua de 4 ianuarie. 
Această concepție constituie, de
sigur, un element inalienabil al 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite. Cu toate acestea repet a- 
cum in mod solemn această a- 
sigurare“.

Primul ministru a adăugat că 
„va trebui să se studieze și 
mai departe problema formei 
unei declarații bilaterale sau 
multilaterale“.

Macmillan justifică totuși 
existența N.A.T.O. și actuala 
politică a guvernului englez in-

zilei 
pri-

Represiuni împotriva elevilor 
și studenților din Venezuela

CARACAS 17 (Agerpres). — 
Autoritățile din Caracas au ordo
nat închiderea liceului „Andres 
Bello“, unul din cele maț mari 
institute de învățămint secundar 
din capitala Venezuelei. Elevii 
acestui liceu au luat parte la ma
nifestațiile antiguvernamentale stu
dențești care continuă fără între
rupere de la 14 ianuarie. Minis
trul Educației a cerut părinților giunilor cărora le-au căzut vieți- 
să „colaboreze“ cu autoritățile mă studenții venezuelieni.

pentru a împiedica pe elevi de a 
mai participa la demonstrații.

Știri sosite din Bogota arată că 
în capitala Columbiei represiunea 
sîngeroasă a manifestațiilor stu
dențești din Caracus de către po
liția lui Jimenez a provocat o 
mare indignare. Organizațiile stu- 
dențeșli columbiene s-au întrunii 
la Bogota pentru a întocmi un 
mesaj de protest împotriva repre-

De la granițele

Spre Mediterana,

«

ANGELICA ROZEANU 
văzută de NEAGU

verii

Bazarul: 15 km. 
de drum cu... acoperiș

Ocolind cu grijă movile de por
tocale, lămîi și banane, ferindu-ne 
din calea catîrilor, am ajuns în 
fața unei gherete unde cîțiva inși 
sorbeau, din filigene, un fel de 
băutură, pare-se cafea. Am cerut 
și noi o ceașcă. Am fost serviți 
repede, uimitor de repede — vîn- 
zătorul turc parcă scosese filige- 
nele din mîneci cu hocus pocus— 
dar spre uimirea mea ceștile a- 
veau în ele numai un deget de ca
fea neagră. „Asta-i o cafea spe
cială — ne explică unul din tova-

toarsă spre Miazăzi, batea mătănii 
mormăind cuvinte nedeslușite, cu 
un aer absent și cu privirea pier
dută. Abdul Salam, gh'dul nostru 
îmi șopti la ureche : „E un bigot, 
își face rugăciunea de amiază“... 
In timp ce ne îndreptam spre hala 
concasoarelor, imaginea bărbosu
lui trîntit la pămînt în cucernica-i 
rugăciune, încă continua să mă 
preocupe deoarece aici în mijlo
cul uzinei ea îmi părea ciudată, 
de-a dreptul anacronică. Dar medi
tațiile

Fără îndoială, unul din puncte- 
i le de atracție forte ale orașeloi 

orientale îl constituie bazarul. Ba-
• zarul cu sute de prăvălioare, du-
• ghene, corturi și pavilioane, care 

de care mai fistichiu aranjate—pen-
' tru a atrage atenția trecătorilor— 
i bazarul unde se desfășoară o bu- 
‘ nă parte din viața 

se concentrează nu 
mărate sortimen
te de mărfuri, ci 
și o sumede
nie de obiceiuri 
și caractere care 
ți se dezvăluie 
în procesul des
fătător al vînză- 
rii și cumpără
rii. lată-mă așa
dar în vizită la 
vestitul bazar 
din orașul Alep : 
cel mai mare și 
cel mai vechi 
bazar din Orien
tul Apropiat. 
Traseul bazaru
lui care se întin
de în zigzaguri 
pe o mare por
țiune a orașului 
este lung de 15 
km.

Pășind pe ulițele strimte ale ba
zarului ai impresia că te afli în
tr-un tunel sui generis, deoarece 
deasupra ta se întinde un acope
riș boltit, din beton armat care 
se sprijină pe clădirile ce se înși- 
ruie de o parte și de alta a dru
mului. Din loc în loc tavanul a- 
cesta al drumului are spărturi 
mici, prevăzute cu gratii, care 
servesc pentru aerisire. Lumina 
zilei abia pătrunde prin ferestrui
cile acestea, așa că aici lămpile 
sînt aprinse și atunci cînd, afară, 
orașul este inundat de soare.

O lume pestriță și ciudată, in
teresantă și uneori chiar cara
ghioasă ți se înfățișează ochilor în 
acest tîrg uriaș. Abia am făcut 
cîțiva pași în bazar și un precupeț 
cu turban și șalvari albaștri de 
șaten lucios, ne-a aținut calea 
poftindu-ne să gustăm din nu- 
gaua lui, preparată din douăspre
zece soiuri de semințe. Imediat 
lîngă dugheana lui, o prăvălioară 
mai dichisită al cărui proprietar, 
îmbrăcat într-un costum european 
impecabil, ne arătă cu un gest 
îmbietor obiectele de artă, cu mo
tive naționale, din vitrina lui : ca
sete de fildeș, în filigran, taba
chere din aur și din imitație de 
aur, pantofiori pentru femei 
foiță de argint, gravată cu a- 
rabescuri. Am intrat apoi într-un 
raion de desfacere al vestitelor 
brocarde orientale. Acestea consti
tuie o atracție deosebită pentru 
femei, chiar și pentru cele cu ză
branicul negru pe față.

Mai încolo zarvă mare. Un 
grup de beduini, care la înfățișare 
seamănă cu țiganii nomazi, se 
ceartă cu un negustor firav și 
chel, asupra prețului unor humu
suri viu colorate, din mătase ar
tificială. In jurul lor se strînsese o 
ceată de țînci și pierde vară care 
urmărea tocmeala cu o satisfacție 
nemaipomenită. La un moment 
dat, cu toții se dădură la o parte, 
ferindu-se din calea... unui măgă
ruș, care purta în spinare 
baloturi — unul 
cu pînzeturi — 
ulița. Intre cele 
pierdut aproape, 
de 9 sau 10 ani 
reu pe măgăruș de crupă, convins 
fiind, desigur, că fără această sti
mulare, măgărușul, covîrșit sub 
greutatea de pe spate, s-ar fi 
oprit locului. în sfîrșit măgărușul 
și istețul lui stăpîn își făcură loc, 
și atunci tocmeala dintre negustor 
și beduini reîncepu și mai avan, 
spre plăcerea din ce în ce mai 
mare a amatorilor de spectacol 
gratuit strînși în jurul lor.

Cotind pe o altă ulicioară 
vitrina unui magazin zărim un 
afiș mare în culori reprezentînd 
un soldat sirian cu figura dîrză, 
stînd de strajă la granițele țării. 
Lîngă afiș o placardă cu litere 
arabe de o șchioapă. Unul dintre 
însoțitorii noștri ne traduse in
scripția : „Poporul își apără pa
tria sa liberă și independentă“. 
După vreo 50 de pași vedem un 
alt afiș, înfățișînd un domn cu jo
ben rămas mofluz în fața unei 
porți trîntite în fața lui. Pe o fi
țuică, pe care omul cu joben o 
ține în mînă, scria: „Doctrina 
E“, iar sus în capul afișului era 
tipărită o zicală arabă care s-ar 
traduce cu „Pune-ți pofta în cui“.

orașului, unde 
numai nenu- mi-au fost întrerupte <le

Damasc —- Vedere generală

rășii sirieni care era cu noi. Se 
bea fără zahăr, de aceea este așa 
mică porția. Și-apoi e și destul 
de scumpă — adăugă el — căci 
se prepară din cafea amestecată 
cu boabe de hei, o mirodenie a- 
dusă din India, care îi dă o aro
mă excepțională“. Intr-adevăr li
chidul din filigene avea un gust 
foarte plăcut și un parfum îmbă
tător. Se spune chiar că, consu
mată în cantitate mare, cafeaua 
aceasta te și îmbată.

In fața unei tejghele încărcate 
cu portocale și kapad 
este un fruct care se 
mult cu portocala avînd însă o 
coajă mai tare și zgrunțuroasă) 
clienții stăteau cu banii în mînă 
întrebîndu-se unde o fi vînzătorul. 
Văzînd însă că acesta nu apare 
mușterii plecau sculurînd din u- 
meri. Vînzătorul, un puști de vreo 
13—14 ani, nu era însă plecat. 
L-am descoperit în dosul tejghelii 
într-un ungher ferit privirilor, 
unde, chircit pe jos era cufundat 
în rezolvarea unei probleme de 
geometrie. Am schimbat cîteva 
cuvinte cu micul Zaim, acesta era 
numele lui. Cînd l-am întrebat de 
ce a lăsat clienții să plece a 
zîmbit stingher arătîndu-ne triun
ghiurile desenate cu stîngăcie pe 
caietul cs-1 avea deschis în poală.

— Pithagora e de vină — făcu 
el cu un aer firesc, și-și strînse 
capul între umeri, luînd o mină 
prin care ne dădea de înțeles că 
mai trebuie să se țină și de lecții 
nu numai de clienți.

In seara acelei zile, la un dineu 
am stat din întîmplare la masă 
lîngă directorul învățămîntului din 
Alep. I-am povestit și lui despre 
nostimul Zaim care-și neglija cli
enții pentru Pithagora. „E o mare 
sete de învățătură în rîndurile ti
neretului — mi-a spus directorul, 
însuși statul stimulează foarte 
mult această 
Vreo 10.000 
fiind nevoiți 
existența își 
particular“.

Unul dintre aceștia este cu si
guranță și Zaim, simpaticul vînză- 
tor de portocale pe care l-am cu
noscut la bazar.

vacarmul mașinilor și explicațiile 
ce le dădea proprietarul în legă
tură cu procesul de producție. A- 
junsesem în sala concasoarelor.

La un moment dat, unul din 
cei cîțiva curioși care se strînse- 
seră în jurul nostru, un bondocei 
jovial cu fața rotundă, deschisă, 
despre care mai apoi am aflat 
că-i maistru, intră în vorbă cu noi, 
dîndu-ne lămuriri suplimentare 
în legătură cu funcționarea utila
jului. Se vedea că-i face plăcere 
să-și etaleze cunoștințele, căci de 
fiecare dată cînd noi dădeam din 
cap în semn că-1 pricepem, el se 
înălța pe vîrful picioarelor bom- 
bîndu-și cu mîndrie pieptul sub 
salopetă. Cînd să ieșim din secție, 
ne întrebă cu multă amabilitate 
dacă ne-am edificat complect a- 
supra procesului de producție. Ne 
edificasem noi, nu-i vorbă, dar 
pentru a-i face plăcerea (ne de
venise tare simpatic) i-am spus că 
ceva, parcă nu ne este întru totul 
clar. Atunci, își bombă din nou 
pieptul și ne ținu încă vreo 10 
minute, desfășurîndu-se cu cifre, 
date Ș> amănunte de specialitate 
pe care le rostea cu o venerație 
aproape evlavioasă.

După ce am părăsit hala, Abdnl 
Salam ne-a spus : „Și omui acesta 
este un „bigot“ în felul lui. Dar 
obiectul venerației lui este tehnica, 
orizontul pe care ea i-1 oferă“. 
Și cu un gest al capului arată în
dărăt spre hala pe care o lăsasem 
în urmă și de unde se auzea în
fundat zgomotul mașinilor...

cercînd totodată să arunce asu
pra Uniunii Sovietice vina pen
tru insuccesul tratativelor cu 
privire la dezarmare. Macmillan 
a trecut de fapt sub tăcere pla
nul concret propus de Uniunea 
Sovietică de încetare a expe
riențelor nucleare și de interzi- 
cere a armei nucleare ca prim 
pas pe calea dezarmării; 
loc de aceasta el a 
reducă problema 
secundare, vorbind 
punerile occidentale 
crea grupuri de experți care să 
se ocupe de amănuntele tehnice 
ale dezarmării. îndeosebi de 
problemele controlului și verifi
cării măsurilor”.

Recunoscînd că mesajul lui 
N. A. Bulganin „conține o serie 
de propuneri concrete“ Macmil
lan constată că in privința uno
ra dintre ele, în special în do
meniul relațiilor culturale și co
merciale anglo-sovietice. a fost 
realizat un progres. Macmillan 
declară din nou că consideră că 
guvernul englez nu poartă nici 
o vină pentru faptul că nu s-a 
realizat un progres în rezolva
rea altor probleme.

Vorbind în continuare despre 
propunerea guvernului polonez 
de a se crea în Europa o zonă 
denuclearizată — propunere spri
jinită în mesajul lui N. A. Bul- 
ganin și de numeroși oameni 
politici din Occident — și ca- 
lificînd-o ca o propunere „nouă“, 
Macmillan a declarat totuși că 
ea „poate să stîmească o serie 
de obiecțiuni evidente“. Nepreci- 
zînd ce anume obiecțiuni ridică 
guvernul englez Macmillan scrie 
că guvernul condus de el „o 
studiază pentru a vedea dacă nu 
conține elemente care ar putea 
fi puse la baza unei propuneri 
cu caracter de alternativă“.

Declarîndu-se de acord cu pă
rerea lui N. A. Bulganin că 
stabilirea de contacte personale 
între conducătorii de state este 
utilă, Macmillan consideră că 
„asemenea tntîlniri pot avea in
tr-adevăr un rol în realizarea 
unei reglementări“. Eschivîndu. 
se însă de la a da un răspuns 
direct la propunerea concretă, 
Macmillan se referă la hotă.rîrea 
sesiunii de la Paris a Consiliu
lui N.A.T.O. care, după cum se 
știe, s-a pronunțat pentru înlo
cuirea tratativelor directe la ni
velul cel mai înalt prin tratative 
la nivelul miniștrilor Afacerilor 
Externe. Tncercînd să justifice 
punctul său de vedere Macmil
lan scrie că o conferință la ni
velul cel mai înalt, „trebuie să 
fie pregătită în mod minuțios”.

Referindu-se în încheiere la 
cel de-al doilea mesaj al lui N. 
A. Bulganin din 8 ianuarie 1958. 
care conține de asemenea propu
neri concrete cu privire la o 
întîlnire la nivelul cel mai înalt, 
Macmillan scrie că „studiază a- 
ceste propuneri“ și se va ocupa 
din nou de ele în răspunsul la 
acest mesaj.
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într-o seară, o cunoștință din 
Damasc, președintele Asociației 
Culturale a Studenților ne-a invi
tat la un spectacol dat de artiștii 
amatori din rîndurile tineretului 
studios al cîtorva facultăți. N-aș 
vrea să intru în amănuntele pro
gramului — deși măcar despre 
interpreții frumoaselor cîntece 
populare ar fi trebuit să spun 
cîteva cuvinte de laudă — și mă 
voi opri numai asupra unui singur 
moment al spectacolului, pe dare 
l-am reținut cu osebire. 1

...Pe scenă intră o studentă. Tî- 
nără și frumoasă, cuceritoare de 
altfel șialtfel și prin emoția ce i se citea 
pe față (mi s-a spus că în seara 
aceea se producea pentru prima 
oară) ea trezise simpatia publicu
lui — format din tineri, în majo
ritatea lor sub 20 de ani — încă 
înainte de a începe să cînte. Cîn- 
tecul ei, interpretat cu o voce 
necultivată dar totuși atrăgătoare, 
exprima și prin melodie și prin 
text, dragostea de viață a tinere
tului, farmecul iubirii dintîi, în
drăzneala gîndurilor care scru
tează viitorul. Refrenul cînfecului 
pe care-1 redau într-o tălmăcire, 
desigur lipsită de meșteșugul tra
ducerii artistice, sună cam așa : 
„Dacă mă întrebi care este idea
lul tinereții noastre îți răspund : 
libertatea și independența țării 
mele. îmi dărui toate puterile pa
triei mele dragi, și o apăr de 
dușmani din imboldul inimii mele, 
li doresc de o mie de ori fericirea 
pe care mi-o doresc și mie și de 
nenumărate ori puterea pe cure o 
simt în brațele mele...“

Refrenul acesta a ridicat sala 
în picioare. Minute în șir s-a a- 
plaudat și s-a ovaționat, iar un 
grup de tineri a început să cine 
refrenul. Spontan, din piepturile 
celor prezenți au izbucnit urale 
de prosperitate pentru Siria și 
s-au scandat lozinci rimate ce sa
tirizau intențiile imperialiste față 
de ea. La insistența categorică a 
publicului, studenta a repetat re
frenul cîntecului, și atunci din 
nou s-a pornit valul de aplauze... 
Era în aceste aplauze și o răsplă
tire largă a străduințelor artistei, 
dar înainte de toate ele exprimau, 
mi-am dat seama de asta, o ade
ziune înflăcărată, tinerească la me
sajul de idei al cîntecului, pe care 
ii aprobau cu satisfacția și mul
țumirea^ pe care o simte omul a- 
tunpi cînd într-o creație artistică 
regăsește simțămintele lui drari 
aspirațiile Iui spre mai bine... ” ’

Fabrica de ciment din Damasc, 
unde am poposit aproape jumă
tate de zi, este o întreprindere 
nouă ridicată în ultimul deceniu, 
și care, atît prin mărimea sa cit 
și prin utilajele-i de înaltă produc
tivitate, constituie un post impor
tant al economiei naționale. De 
altfel, proprietarul fabricii a sub
liniat de cîteva ori acest lucru, și 
în germană și în franceză, lăsîn- 
du-ne totodată să înțelegem că 
pregătirea lui culturală și tehnică 
este pe potriva cerințelor indus
triei modeme. Dar nu despre el 
mi-am propus de fapt să vorbesc, 
ci despre alți doi oameni pe care 
i-am întîlnit aici. Pe unul din ei, 
un paznic, cu barbă, de la poartă, 
l-am remarcat datorită poziției 
ciudate în care l-am zărit. Stătea 
îngenunchiat pe un covoraș întins 
pe pietrișul curții, și, cu fața în-

Hotelul american „Schilton“ 
destinat milionarilor își ridică 
silueta ultra modernă pe coli
nele din capul străzii Beyoglu 
difuzînd Rock-and-Roll pînă 
departe, iar pe străzile înguste 
și părăginite din port în pantă 
de 45 grade șoferii se anga
jează cu virtuozitate și spirit 
de aventură.

Seara, zidurile coșcovite și 
copii cocoșați 

r, ,. - W , . sub coșuri cuRadiograma de pe v. sul portocale pier 
„Transilvania“ sul; .inv?zi® ne*r nului și limuzi- 

nelor. Numărul 
dancingurilor concurează cu al 
minaretelor. Localnicii au de 
ales între filme americane (noi 
am fost invitați la filmul „Vir
gina de aur" cu Ioan Kraw- 
ford) și jocul de table. In ca
fenele fără cafea afli că nu 
există cafea de cîțiva ani. Labi
rintul bazarului ispitește cu pa
puci și narghilele dar prețurile 
ne alungă. Se cumpără butoni 
de cămăși pe care la lumină se 
descoperă „Made in Chehoslo- 
vakia“.

Dimineața în ceață , ridicăm 
ancora. Cînd scriem aceste cu
vinte, instalați în somptuosul 
bar al vasului, salutați de soa
rele care vestește Mediterana, 
crainicul motonavei ne dă ulti
mile informații pe care la rîn- 
dul nostru vi le transmitem :

Marea Marinara, adîncimea 
șase sute de metri, intrăm în 
Dardanele...

Spre Mediterana, transmitem 
prin radio de la granițele pri
măverii. Zăpada, marinarii au 
izgonit-o încă înainte de Istam
bul. „Transilvania“ ca o prin
țesă găzduind turiști romîni, 
cehi, bulgari și polonezi își 
continuă ruta către Egipt, Ita
lia, Grecia. In strîmtoarea 
Bosforului pasagerii s-au sim
țit în largul lor, după ce foto- 
aparatele au i- 
rnortalizat coas
tele Europei și 
Asiei împădurite 
cu cedri și sico
mori.

Vasul a ancorat exact în 
fa(a gării maritime. Casa noa
stră plutitoare a fost astfel ho
tel în centrul orașului, cabinele 
învecinîndu-se cu magazine, ho
teluri, bănci, cafenele. Turiștii 
au vizitat monumentele vechiu
lui Bizanț, Moscheea albastră 
îmbrăcată într-o superbă fa
ianță de culoarea peruzelei, 
moscheea St. Sofia, locul de în- 
tîlnire al creștinismului și ma
homedanismului. Anticul hipo
drom cu obeliscul lui Constan
tin Porphirogenetul, coloana 
serpentină a lui Constantin cel 
Mare, monumentul egiptean și 
vestitul palat subteran cu 350 
colăane spălate de apă, ca și 
seraiul cu tezaurul și faimosul 
harem.

Vechile obiceiuri s-au estom
pat £’jb civilizația europeană. 
. otnși seara mai întîlnim femei 
cu feregeaua pe ochi și însoți
toare localnice ne întreabă : 
„Domnilor ce salariu are în 
Romînia o femeie ?“
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Oldenbcrg (R.D.G.) 
același timp au fost 
Koțev, Torok, Moi-

După o zi de repaus în oaza de 
la El Fayum, turul ciclist al Egip
tului a continuat vineri cu desfă
șurarea etapei a V-a, Fayum — El 
Ghizeh (95 km). Deși foarte scurtă, 
această etapă a adus modificări 
neașteptate în clasament, prile
juind afirmarea tînărului ciclist ro- 
raîn Aurel Șelaru care a trecut de 
pe locul 9 pe locul doi în clasa
mentul general. Ciclistul bulgar 
Boian Koțev a pierdut tricoul gal
ben în favoarea sovieticului Ana
toli Olizarenko. 
și-a consolidat locul de lider în 
clasamentul pe I ' ’
formația de tineret a R P. Romîne 
continuă să ocupe locul 2—3 la 
egalitate de timp cu puternica re- • 
prezentativă a R. P. Bulgaria. - „ ----- -

Clasamentul etapei: 1. Olizarenko 
(U.R.S.S.) a parcurs 95 km în ~
2b.44’56"; 2. U..L. "----- ,, - .
Șelaru (R. P. R ), Aythenikin Astăzi se dispută etapa Vl-a, El 
(Turcia) toți același timp cu cîș- Ghizeh — Suez,

Echipa sovietică

țări, în timp ce
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