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3 Cu ocazia Zilei de 8 martie,]o 
□ Ziua internațională a femeii, F»
> Secretariatul C.C. al U.T.J4. a ° 
’ acordat „Diploma de Onoare a] o
> C.C. al U.T.M.“ unui număr de o 
>93 de utemiste, muncitoare,® 
’ tehniciene, tinere de la sate, o 
»învățătoare, eleve și studente,
> fruntașe în activitatea de pro-C
* ducție și obștească. ]o
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Amintirea poporului nostru 
învăluie în pietate și recu
noștință o glorioasă galerie 
de femei luptătoare pentru li
bertate și progres. De la ma
ma lui Ștefan cel Mare, care 
așa cum arată legenda, în- 
vingîndu-și cele mai intime 
sentimente, și-a trimis din nou 
fiul rănit la lupta împotriva 
cotropitorilor, pină la femeile 
care, odată cu mersul înainte 
al societății, au putut să ia 
cu propria lor mină steagul 
luptei pentru independență și 
dreiptate socială. Ana Ipătescu 
la 1848 și Ecaterina Teodoroiu 
in 1916, Olga Bancic, Suzana 
Pirvulescu, Haia Lifșiț, Emilia 
Irza, Ocsko Terezia — eroine 
ale clasei muncitoare, istoria 
ne-a lăsat nemuritoare pilde.

Ceea ce n-a păstrat istoria 
scrisă e numele a milioane și 
milioane de femei din popor, 
care pentru a ține zilele so
ților lor slăbiți de exploatare 
și pentru a-și crește cu orice 
preț copilașii rahitici, și-au 
topit tinerețele mestecind mă
măligă la lumina soarelui,

toreînd cinepă la lumina lunii, 
teșind pînzeturi în ateliere la 
lumina unui bec orb. Dar și 
ele, în inima noastră, rămîn 
imortalizate laolaltă cu toate 
eroinele patriei.

In Rominia burghezo-moșie- 
rească sacrificiul femeii pa- 
trioate și muncitoare nu i-a 
adus acesteia nici un drept. 
Mitocănia jupînilor de provin
cie: „muierea — la cratiță“ 
și chiar expresia, care pătrun
sese în vorbire: „Trece un oni 
și o femeie“ nu erau însă ori
ginale, ci doar „traduceri li
bere“ după lozinca închistată 
a reacțiunii capitaliste, care 
închide femeile în triunghiul 
unei închisori înăbușitoare: 
„K'uche — Kinder — Kirche“ 
(„Bucătărie — Copii — Bise
rică“).

A trebuit să vină marele act 
al eliberării pentru ca, prin 
lupta condusă de partid, fe
meile, jumătate din populația

Constituția noastră consfin
țește cuceriri istorice cum sînt 
dreptul femeilor la muncă și 
la salariu egal la muncă ega
lă cu cea a bărbaților. Nenu
mărate femei-savante și arti
ste, judecătoare și medici, in
gineri și învățătoare alături 
de zeci și zeci de mii de mun
citoare calificate, fruntașe în 
întrecere, de harnice colectivi
ste, stau mărturie acestor 
drepturi.

Constituția noastră consfin
țește de asemenea acordarea 
de drepturi politice egale pen
tru toți oamenii muncii, femei 
și bărbați deopotrivă. Dacă în 
alegerile maniste și brătieni- 
ște mamele și bunicile noa
stre nu aveau alt „aport“ de- 
cit acela de a alina rănile pri

„Scìntela tineretului“
(Continuare în pag. 3-a)
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acestei țări, să-și dobîndească 4 t- 
drepturile de om, să-și înde- T .
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93 de utemiste ; 
au primit „Diploma 
de Onoare a C.C.

al U. T. M.“

Distincții acordate 
unor femei-mame
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a emis un decret prin care 
se conferă titlul de onoare de 
Mamă Eroină și ordinul Mamă 
Eroină, precum și ordinul Gloria 
Maternă și Medalia Maternității 
la numeroase mame cu mulți copii 
din întreaga țară.

Un nou tip 
de tractor 
în construcție 
uzinele de tractoare „Ernșt 

a
prototipului

La
Thälmann“ din Orașul Stalin 
început construirea 
unui nou tip de tractor UTOS-27.
Noul tip se caracterizează prin 
aceea că Întregul mecanism de di
recție este mutat in planul me
dian. Pe acest tractor poate fi 
montat un cultivator special sau 
un agregat pentru recoltarea po
rumbului.

( Agerpres)

Proletari din toato țările; uniți-vă !
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Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
Sîmbătă 8 martie 1958

Sosirea in India
a tovarășilor Chivu Stoica,

Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu
DELHI 7 (De la trimisul spe

cial Agerpres). —
La 7 martie ,au sosrt la New 

Delhi' într-o vizită de prietenie 
în Republica India, la invitația 
primului ministru și a guvernu
lui indian, tovarășul Chivu Stoi
ca, președintele Consiliului de 
Miniștri al R, P. Romîne însoțit 
de tovarășii Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și Avram Bunaciu, minis
trul Afacerilor Externe. Pe aero
portul Palam, împodobit cu dra
pelele de stat ele R. P. Romine 
și Republicii India și cu ghir
lande de flori, se aflau în întîm- 
pinarea înalților oaspeți primul 
ministru Jawaharlal Nehru, mi
nistrul Apărării Krisna Alenon, 
ministrul siderurgiei și petrolu
lui Sardar Swarn Singh, miniștri 
ai guvernului central, indian, mi
niștri adjuncți, personalități din 
viața publică, înalți funcționari 
de stat, ofițeri superiori, șefi a 
numeroase misiuni diplomatice 
în frunte cu decanul corpului di
plomatic, ambasadorul R. P. Ro- 
rrfîne N, Cioroiu și membrii am
basadei, ziariști indieni și ro
mîni precum și corespondenți ai 
agențiilor de presă și ai ziarelor 
străine.

La ora 12 avionul T.U.-104 cu 
care călătoresc înalții oaspeți ro
mîni aterizează. Din avion co
boară tovarășii Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, Avram Bunaciu, 
oaspeții sînt însoțiți de J>agan 
Nath Khosla, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii India la București. 
Primul ministru Nehru strînge

călduros mîinile înalților oaspeți 
și prezintă pe membrii guvernu^ 
lui indian, pe membrii corpului 
diplomatic și pe celelalte perso
nalități venite in întîmpinare.

Trei tinere indiene prind tova
rășului Chivu Stoica, tradiționala 
ghirlandă de flori. Un grup de 
copii oferă oaspeților buchete de 
flori. Fanfara intonează imnurile 
de stat ale R.P.R. și Republicii 
India. Tovarășul Chivu Stoica tre. 
ce în revistă garda de onoare for. 
mată din unități ale armatei, ma
rinei și aviației indiene. Pe tribu
na construită pe aeroport se urcă 
tovarășii Chivu Stoica, Emil Bod
năraș, Avram Bunaciu și primul 
ministru Nehru. Luînd cuvîntul, 
primul ministru Nehru salută cu 
căldură sosirea în .India a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne Chivu Stoica, sco- 
țînd în evidență relațiile priete
nești. pașnice ce leagă cele două 
țări. Nehru a . spus : „După vizita 
dv. noi ne vom cunoaște mai 
bine și vom putea colabora șl mai 
bine pentru apărarea păcii“. In 
cuvîntul de răspuns, tovarășul 
Chivu Stoica mulțumește călduros 
pentru cuvintele adresate de pri
mul ministru Nehru și pentru a- 
mabila invitație făcută de a vi
zita India.

„Deși despărțite de mii de kilo
metri, a spus tov. Chivu Stoica, 
popoarele noastre sint unite prin 
adinei legături de prietenie, prin 
stimă reciprocă. Ele sint unite 
prin atașamentul lor comun la
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| Soarele clipește des printre 
g norii care se pregătesc parcă de 
8 furtună. Amiaza se lasă cu 

frig și vlnt. Intr-o cămăruță 
de la cantonul 493, Lucreția 
Dobrel atîță focul clntlnd o me
lodie. Cîteva lovituri în clo. _ 
potul mare de-afară, întrerup 8 
cintecul. Citeva clipe de atenție 8 
încordată, apoi melodia por-% 
nește din nou. 8

Lucreția a priceput semnalul, g 
„ Un tren de marfă a plecat din? 
8 Deva fără oprire pină la Bră-* 
8 nișca, sau poate pină la Ilia „ 
8 Peste un sfert de oră, mărfa- § 
o rul va trece pe la cantonul său g 

Mai are deci timp să aprindă 8 
focul, ba să mai pună și ceua8 
la fiert. §

Lucreția nu-i de mult la can-g 
ton. La început a stat la cum- g 

o până. Singură, departe de sat, g 
8 credea că va muri de urlt. Dar 8 
8 nu s-a înttmplat așa. Controlul g
8 pe calea ferată, ieșirile la fie-
| care trecere de tren, semnalele g
9 tainice ale clopotelor de semna- g 
g lizare, toate grijile pe care le g 
8 are un cantonier, nici nu i-au 8 
8 mai dat timp să se gindească la 8 
| singurătatea în care-și duce8 
2 munca. Zilele au trecut și acum | 
g Lucreția e un cantonier bun. g 
8 Dar parcă se-aude trenul. | 
| Lucreția iese afară și ascutiăi 2 
□ Nu, nu-i trenul. Vintul doar s-a g 
g mai întețit. Gonește în va- g 
8 lea Mureșului, de parcă.ar vreai 
8 să se-ntreacă cu apele sale. In-? 
8 tră înapoi in cămăruță. Mal* 
2 pune un lemn pe foc, s-așeazăț 
g pe pat și așteaptă. Deodată, g 
8 sare ca arsă. Citeva secunde, g 
8 nu se aude decît semnalul clo-%

cauza păcii și colaborării inter
naționale.

Contribuția de seamă pe care o 
aduce la această nobilă cauză 
Republica India și guvernul său 
în frunte cu eminentul om poli
tic și de stat Jawaharlal Nehru 
a cîștigat simpatia și prețuirea 
poporului romîn și a lumii în
tregi.

Faptul că cele două țări ale 
noastre promovează în politica 
lor externă aceleași principii ale 
coexistenței pașnice, ne întărește 
încrederea nu numai în succesul 
deplin al apropiatelor convorbiri 
cu stimații conducători ai Indiei, 
ci și în faptul că relațiile dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica India se vor dezvolta 
continuu în folosul ambelor po
poare și al păcii“.

Oaspeții iau apoi loc în ma
șini deschise care se îndreaptă 
spre Rashtrapati Bhavan, reșe
dința oficială unde vor fi găzduiți 
în timpul șederii lor la Delhi. 
In prima mașină se află tovară
șul Chivu Stoica și primul minis
tru Nehru, în a doua mașină to
varășii Emil Bodnăraș și Avram 
Bunaciu și R. A. Baig, șeful pro
tocolului de stat al Republicii 
India. De o parte și de alta a 
străzilor, pavoazate cu steaguri, 
populația aclamă pe oaspeți 
strigînd: 
bhai 1“ (Indienii și 
frați 1“).

Ziarele indiene au 
tografia tovarășului 
ca, precum și știri în legătură cu 
sosirea oaspeților romîni. De a- 
semenea ziarele publică urarea de 
bun sosit a 
deputată și președinta Asociației 
de prietenie

In cursul 
neri, tovarășul Chivu Stoica, în
soțit de tovarășii Emil Bodnăraș 
și Avram Bunaciu au făcut o 
vizită primului ministru al In
diei, Nehru, cu care s-au între
ținut îndelung și cordial.

aclamă
„Hindi Rumîni bhai- 

rominii sînt

publicat fo- 
Chivu Stoi»

O
g potului mic de-afară. Din Vețel, 
g pornise spre Deva personalul.
8 . — Na se poate!
8 Dar semnalul se repetă șl pe 
2 fruntea Lucrețiel curge sudoare 
$ rece. Situația era groaznică. 
g Ce-i de făcut ?
8 Petardele. Da, cu petardele 
8 se poate opri un tren, dar pe 
8 celălalt cum să-l oprești ?
□ N-are timp să se gindească. Ia 
g cîteva petarde și iese îngrozită 
8 afară. Aleargă in Inttmpinarea 
8 mărfarului. Aleargă pe traver- 
8 se. Din loc tn loc așează pe- 
2 tardele pe șină. Vintul parcă 
g o ține în loc și timpul cit a- 
8 șează o petardă l se pare veș- 
8 nicie. Și pufăitul locomotivei 
8 se-aude, iar țăcănitul roților îi 
2 bate în timpane să i le spargă, g 
o încă o petardă și Lucreția se-n-țș 
g toarce în goană înapoi. Un 8 
8 șuerat scurt ii taie respirația. 8 
8 Personalul e la curbă. Ișl smul- g 
8 ge basmaua de pe cap și-alear. 5 
țț gă fluturind-o. Țipă. Din spate 8 
o o ajunge mărfarul. In față, per. 8 
g sonalul se apropie. Nu mai 2 
8 poate alerga. Rămlne intre și- | 
8 ne și flutură disperată bas- g
8 maua. Apoi i se face negru în g
9 fața ochilor. Nu mai vede ni- ~ 
g mic, na mai aude nimic...
8 Cînd și-a revenit, era încon- 
8 jurată de oameni. Acolo, între 
8 șine, oamenii ii strlngeau mii- 
2 «ZZe, ii mulțumeau. Locomoti- 
g vele, față-n față, ișl continuau 8 
g liniștite pufăiala lor. Catastrofa 8 
8 a fost evitată. g
8 Pe Lucreția o cuprinde frigul, g 
2 Ișl dă seama că.i desculță și că 8 
g picioarele-i slngerează, că.i im- 8 
g brăcată cu o rochie subțire și | 
8 că părul îi cade pe umeri în S 
8 șuvițe împrăștiate. Zimbeșteâ 
8 stingherită, cerindu.și parcă g 
2 scuze : 8
g — Totul a fost atlt de ne- 8 
8 așteptat... 2

GH. PAVEL 8
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'JnvuriisupriBfenn mo ma.
plinească fireștile idealuri de 
descătușare morală și social- 
politică.

să se poarte EI...
Pe lume s-au făcut multe statistici. Dar nimeni nu s-a gîndit 

să facă o statistică a dorințelor femeilor: de pildă, cum ar dori 
ele să se poarte ei — adică bărbații.

z

din

despre 34 de fete

I Cum ar dori ELE

I. Să ne tnchlpuim tn tramvai.' Toate locurile ocupate de 
bărbafi. Te urci tu, femeie. Toți se ridică in picioare:„Vă rog, 
luațl Iod" Ești tn încurcătură; pe care să-l refuzi?

nH/urubuurusiEnu, nniiiiu 
iubito si sa fa nu ustoù

Ancheta noastră printre băieți are un aer primăvăratic ți de
licat, prin însuși obiectul său : fetele. Problema e dintre cele mai 
dificile. Despre fete nu poți vorbi orice ți oricum. E necesară o 
anumită sensibilitate ți culoare a cuvintelor, nu poți să spui bana
lități. Băieții cînd vorbesc des pre fete sint cuprinși de o anumită 
emoție și duioșie.

Toți băieții cu care am stat de vorbă au spus lucruri frumoase 
și elogioase despre fete, despre tovarășele lor de muncă, despre 
prietenele, iubitele mamele sau surorile lor. Să fie asta din poli
tețe ? Ei ne-au asigurat de la început că nu. Cuvintele lor cuprind 
sentimente de prețuire, de considerație și recunoștință — un bu
chet de flori pe care au dorit să-l înmîneze în chip festiv, oficial, 
prin intermediul ziarului nostru tovarășelor lor de muncă și de 
viață.

tate ți dragoste tovărășească, erau 
fiecare în parte cîte o floricică pen
tru cele 34 de fete din brigada sa.

— Brigada asta e mai veche aici 
la Fabrica de Confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. E de vreo șase 
ani. Eu sînt de 4 ani în ca. In 
brigadă mai sînt și-acum fete

su-

doamnei Kripalani,

indo-romînă.
după-amiezii de vi-

Interlocutorul — maistrul brigă
zii de fete cu pricina — stă și se 
gîndește de cinci, minute, întoarce 
pe toate părțile un carnețel nou- 
nouț în care observ că nu e scrisă 
decît o cifră oarecare.

— Vasăzică să spun așa, ce cred 
eu despre de ?

— Da. Părerea dumitale.
— Păi, sînt fete bune. Foarte 

bune chiar.
— Interesant. Și ?
— Cum și ?
— Păi da. Și mai departe ?

Ce să zic mai departe 1

— Păi spune-ți părerea.
Se mai gîndește cîteva minute, 

scrie niște nume în carnețel. Pe 
urmă se hotărăște.

—— Știi ce, tovarășe, eu nu pot 
să dau o declarație așa, cit ai zice 
pește. Doar nu sînt o personalita
te. Pe urmă, aici e vorba despre 
fete... Așa Că eu îți spun dumitale 
cum mă pricep și pe urmă, cînd 
scrii, mai pui cîte o florioică pe 
ici, pe colo.

L-am lăsat să vorbească, dar cînd 
am scris n-am maj pus nici o flori
cică. Vorbele lui, pline de sinceri-

generația celor care au înfiînțat-o 
acum șase ani. Pe-atunci erau niș
te fetișcane, care abia învățau me
serie. Acum sînt muncitoare foarte 
pricepute, cu experiență, cunoscu
te. Vicol Zamfira a devenit respon
sabila brigăzii. Zamfira asta are 
niște miini parc-ar fi automate. Ai 
impresia că apasă undeva pe un 
buton și ele încep să lucreze sin
gure. Lucrul care iese de sub mina 
ei ți-e drag să-l îmbraci. Ce mai 
încolo și-ncoace, are niște miini de 
aur. Și cînd te gîndești că ea a 
venit în brigadă fără să știe mese
ria. Aici a învățat-o. Și-a învățat-o

foarte bine, lucrează la operații 
perioare, de categoria patra.

Mai sînt și alte fete care mun
cesc foarte bine în brigadă. 
Dar fetele noastre mai au o ca
litate mare : pe oricine vine în 
colectivul nostru îl primesc cu 
dragoste, cu simpatie, îl fac să se 
simtă bine. In al doilea rind, îl 
învață bine meseria. Bălănică 
Ioana, cînd a venit la început 
și le-a văzut pe fete că lucrează cu 
atita rapiditate și precizie, fără să 
greșească nici cît negru sub unghie, 
s-a speriat. O să poată lucra ea la 
fel ca ele ? Fetele au încurajat-o. 
„Lasă că tot așa ne-am speriat și 
noi la început“. Și i-au dat la 
început să coasă petice la mașină, 
unul de altul, ca să se obișnuias
că. Cu asta a început. Acum e o 
mașinistă pricepută, de categoria a 
treia. Lucrează la bandă.

Pe urmă, mai avem fete, cum e 
de pildă, Cherciu Maria, care nu 
se mulțumesc numai cu ce fac 
pentru ele. Adică, dacă și-a termi
nat treaba mai repede, pentru că 
e pricepută, nu stă și fluieră. Cher
ciu Maria merge și le ajută și pe 
altele, care poate că se simt rău 
în ziua respectivă sau cine știe ce 
au de rămîn în urmă. Și asta așa, 
prietenește, fără să le jignească sau

ILEANA POPOVICI 
ION BA1EȘU

5
5 Bărbații considera „Decada cadourilor o formulă insultă

toare. Doi au pornit chiar ca o nouă firmă: „Anul cadourilor“— 
pentru a o inlocul pe cea veche.

4. In atelier, ud băiat ți s-a adresat nu tocmai politicos, E o 
întîmplare, firește..« Te și apucă mila de el văzlnd cum toți an 
sărit și li dădăcesc supărați l „așa se vorbește cu fi femeie ?!“

2. Sîntem la o „Alimentară . Mumie pline de cumpărături. In 
asemenea condițiunl e greu să-fi deschizi ușa singură. Dar sare 
vinzătorul, amabil... ca întotdeauna. El îți deschide larg ușa:, 
„Mal poftiți pe la noi I",

it. Ai venit acasă. Nici o surpriză: ca întotdeauna soțul, sosit 
de la lucru, e șl la bucătărie un ajutor prețios șl.., priceput^

:r»

6. Iată ce coadă s-a făcut la florăreasă. Ca în orice zi, băr
bații ne cumpără floria

4r
Vă spun sincer însă :* imaginea cu florăreasa repetă o Ideie a 

brigăzii artistice a uzinei textile „7 “ 
spectacolului au încadrat însă acest 
lat...* „Basme“ 1
Dar,cine știe £ n-ar putea aceste

Noiembrie“. Organizatorii 
tablou tntr-un ciclu intitu-

basme să devină realiiate ?

1■
Fotoreportaj de EUGENIA AMADU șl DUMITRU F. DU. 

MITRU,

Cu concursul unul grup de studențl de la Institutul de artă § 
teatrală șl cinematografică „L U Canagiale“*
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Pc drumil ccl bun
în emiterea unor judecăți cu cît 

de puțini sorți de a fi adevărate, 
cunoașterea materialului concret 
de judecat este o condiție indis
pensabilă. Pornind tocmai de la 
acest principiu axiomatic,- Uni
unea Compozitorilor din R.P.R. a 
inițiat încă acum un an un șir de 
audiții profesionale de creații ale 
tinerilor compozitori, a organizat 
un concert memorabil la Ateneul. 
RJ’.R., în care au fost prezentate 
lucrăii simfonice remarcabile și, 
recent, a dat prilejul compozitori
lor să asculte, în două audiții, alte 
lucrări mai noi ale tinerilor noștri 
creatori. în același timp, marele 
nostru public a putut cunoaște în 
cadrul unor concerte date la Ate
neul R.P.R. și radiodifuzate două 
lucrări vocal-simfonice de Sergiu 
INatra și Anatol Vieru. Toate a- 
cestea stau mărturie a încurajării 
de care se bucură tinerii creatori.

Printre cele mai, izbutite creații 
ale tinerilor < compozitori se nu
mără cunoscuta-^cantată a lui Tibe- 
riu Olah, distinsă cu . premii la 
București și Moscova și prezentată 
în public cu un strălucit succes. 
Tiheriu Olah nu a pornit de la gîn- 
dul de a experimenta, ci de la a- 
ccla al redării unor sentimente 
antirăzboinice într-o operă de 
artă. In verstiri populare a 
găsit izvorul poetic corespunză
tor inteiiției sale, iar pentru a 
găsi soluția muzicală a experi
mentat și a găsit o foarte fericită 
soluție pentru că a controlat per
manent experimentul său, nu s-a 
lăsat furat de el ci l-a supus nece
sității școpului său. Folosind, de 
pildă, unele principii ale așa nu
mitei :„tehnici seriale“ Olah nu 

icade într-o chibernetică muzicală 
ci, muzician autentic, creiază o 
artă vie, pregnantă, expresivă. A- 
celași lucru îl putem constata și 
la un alt compozitor tînăr — Pas
cal Bentoiu — care, abordînd 
problematica filosofică eminescia
nă ,a țJUuceafărului“ caută s-o 
transpună pe planul artei sale : 
muzica. Și cum pentru el întru
chiparea cea mai apropiată, cea 
mai vie, a geniului artistic nu este 
yreo figură din galeria oarecum 
rece a istoriei artei vremurilor 
trecute, ci marele nostru George 
Enescu, el dedică „Luceafărul“ său 
memoriei creatorului lui „Oedip“ 
șr, cu viziunea acestei copleșitoa
re personalități în față, purcede 
la scrierea muzicii. Bentoiu este 
un sensibil, un poet al cărui ro
mantism nu este ostentativ, dul
ceag, ci subtil. Dacă analizăm 
mijloacele folosite în muzica „Lu
ceafărului“ nu este greu să vedem 
că ele pornesc nu numai din expe
riența precedentă acumulată de 
compozitor, ci și dintr-o tendință 
de asimilare a unor particularități 
ale muzicii tîrzii enesciene. Este 
un lucru nou în creația lui Ben- 
toiu, este un drum nebătătorit, 
este un cîmp de experimentare. 
Dar și în acest caz căutarea, expe
rimentul nu sînt gratuite, făcute 
de dragul unui joc artificios cu 
sunetele, ci sînt sclavii credincioși 
ai intenției expresive a muzicia
nului, ai conținutului poetic pe 
care tinde a-l exprima. Și rodul 
acestui experiment este un impre
sionant poem simfonic de o mare 
poezie.

Tot pe linia unei muzici boga
te în conținut poetico-filozofic și 
cu tendințe novatorii se înscrie și 
oratoriul „Miorița“ de Anatol 
Vieru. Lucrare de mari proporții, 
desfășurîndu-și închegata drama
turgie de-a lungul a opt mișcări, 
„Miorița“ lui Anatol Vieru abor
dează problema veșnică a vieții și 
morții, în lumina filozofiei popu
lare cuprinsă în baladă dar și a 
unei gîndiri noi, contemporane. 
Pe linia muzicii avem de-a face 
cu o concepție dramatică ce dife
ră de lirismul liniștit al baladei 
folclorice. Anatol Vieru nu a tins 
în general la o descriere a fapte
lor din aproape în aproape ci a ingrată reducere de pian, cantata 
lucrat pe planuri dramatice mari. 
Singurul moment în care „anecdo
tica“ vie apare mai pronunțată 
este cel al dialogului dintre păs
tor și mioriță (partea 5 Aria) și 
atunci și caracterul operi9tic se 
substituie întrucîtva celui orato
ri al. După părerea noastră, orato
riul atinge adevăratele culmi ale 
valorii sale în „coral“ (p. 4-a) 
„Fantezia“ (p. 6-a ~ viziunea 
păstorului asupra morții sale) și 
în Passacaglia (p. 7-a catastrofa). 
Vieru folosește în coral numai co-
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rul și în „Passacaglia“ numai or
chestra. Sînt momente de 
trast ooloristio remarcabile, 
în același timp substanța muzica
la ne parc a fi .cea mai bogată aci 
și cel mai bine organizată. în 
„Fantesia“ Vieru a pus degetul 
pe rana deschisă a sufletului păs
torului. Acel amestec de reținere 
și de fantastic, de regret și re
semnare, acel extaz straniu pro
priu momentului poetic a fost 
realizat cu o subtilitate intr-ade
văr excepțională.

Pînă acum compozitorii au 
căutat a dezvălui frumusețea 
„Mioriței“ în toată sfioasa ei sim
plitate populară și Paul Constan- 
tinescu ne pare a fi dat, în acest 
gen, un remarcabil model. Concep
ția dramatică pusă de Vieru la te
melia „Mioriței“ sale aducea un 
element diferit, care cerea și o 
tratare diferită, nouă. Și Vieru a 
găsit, în urma unor căutări crea
toare fecunde, soluții artistice de 
nivel înalt la problemele sale ar
tistice, înscriindu-și opera în sfe
ra mare a fenomenului muzical 
romînesc și „iscălind-o“, în același 
timp, cu toată forța și originalita
tea talentului și meșteșugului său.
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con- 
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însemnări pe marginea 
creației recente aține

rilor compozitori
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Cele patru poeme pentru bari
ton și orchestră de Sergiu Natra 
constituie și ele rodul unor febri
le căutări. Natra nu vorbește mult 
și nici nu compune mult. Este un 
taciturn care caută, gîndește, expe- 
rimentează și, din cînd în cînd, 
scoate Ia iveală cîte o lucrare. Ne 
axiucem aminte de cîntecele sale, 
de muzica la „Ogoare noi în lun
ca Prutului“ (una din primele 
creații de valoare inspirate de 
sensul nou al muncii și de trans
formarea naturii în zilele noastre), 
de „Marș și Coral“, de simfonie 
(care ne-a apărut mai puțin reu
șită). Apoi a urmat un hiatus, în 
care timp publicul a avut chiar 
posibilitatea să-l uite întrucîtva 
pe Natra. Și iată că el reapare a- 
cum cu aceste poeme inspirate de 
versurile lui Eminescu, losif, Ar- 
ghezi și Isac. Viziunea neoroman
tică ce ne pare a fi proprie per
sonalității sale muzicale nu duce 
pe Sergiu Natra la un epigonism 
al neoromanticilor germani. Natra 
tinde la o sinteză între sugestiile 
muzicii populare romînești și fon
dul său romantic. Cele patru poe
me pentru bariton și orchestră 
reprezintă lucrări de gust, convin
gătoare, care ne fac să așteptăm 
noile roade ale talentului lui Ser
giu Natra.

Doru Popovici este un tînăr 
compozitor care a dat mărturia 
talentului său într-o serie de lu
crări de domeniul liedului și al 
muzicii de cameră. Sonatina sa 
pentru vioară și pian este o lucra
re agreabilă, juvenilă, de o expre
sie directă, iar liedurile sale cu
noscute au o certă atmosferă poe
tică. în evoluția sa, atît profesorii 
și colegii, cît și el însuși, au ob
servat însă la un moment dat că 
există o „oboseală“, o „repetare“ 
(și repetarea poate duce în artă 
la degradare). Lucrările sale din 
acea vreme păreau academice, 
conformiste, deși, „bine lustruite“. 
Oare talentul dispăruse ? Dispăru
se sensibilitatea ? Atît compozito
rul cît și cei din jur 
să creadă aceasta (și 
cut !...). Au urmat 
creatoare profunde și
de a găsi acel liman la care 
poată ieși tînărul muzician. Cău
tările au avut spasme, zig-zaguri, 
aspecte dramatice dar Doru Po
povici cu tenacitate, a continuat să 
lucreze. Recent, la Uniune, a pre
zentat în cenaclu, într-o destul de

nu au vrut 
bine au fă- 

frămîntări 
o tendință 

să

sa „Porumbeii morții“. Fondul 
antirăzboinic al poemului este re
dat simplu, în cîteva imagini : în 
două tranșee opuse doi anonimi 
stau să se omoare ; „acasă“, în 
două cămine, doi copii se roagă 
fiecare să se întoarcă tatăl lor ; 
atacul... moartea... Pentru a reda 
atmosfera apăsătoare, în care plu
tește moartea, dar în care apare 
și o caldă gingășie, Doru Popovici 
a încercat să folosească seriala 
tehnică spre a-și organiza mate
rialul sonor într-o imagine cohe-

rentă. în mîna unui compozitor 
lipsit de talent, de inspirație (de 
ce să nu folosim acest cuvînt?) o 
asemenea tehnică (ca orice teh
nică) — este inertă, rece. Doru 
Popovici, muzician sensibil, a 
căutat s-o domine, s-o stăpînească 
pentru a stoarce din ea sucul viu, 
cald al artei. Audiția menționată 
poate și din cauza caracterului ei 
ingrat, nu ne-a convins că Doru 
Popovici a reușit pe deplin aceas
ta. Dar oare fondul sensibil ce 
răzbate undeva în această muzică 
nu s-ar putea transforma într-o 
puternică emoție la o audiție în 
condiții perfecte ? Mărturisesc că 
nu știu... Ceea ce știu, este că 
Doru Popovici își continuă căută
rile, ceea ce este un cert fapt po
zitiv. EI este conștient de faptul 
că trece printr-o epocă de mari 
căutări și că nu vede în mijloacele 
vreunui sistem gata închegat alfa 
și omega artei sale ci, cum a ară
tat în cadrul discuțiilor de la Uni
une, caută să facă o muzică romî- 
nească, avînd legături cu folclo
rul (în cantată folosește stilizat 
particularități de „bocet“ ardele
nesc), cu tendințe umaniste, la 
temelia căreia să stea principiul 
forței emoționale a artei și care să 
folosească toate mijloacele
i-ar fi necesare din arsenalul mu
zicii universale, căutările 
(interesante nu numai pentru el) 
fiind un element 
presiei.

Și astfel, aceste 
ții, au confirmat
tinerilor spre o artă legată 
idealuri înalte, avansate, purtînd 
un mesaj umanist, care să fie ro
dul căutărilor de a da foTmă nouă 
conținutului nou, care prin sen
sibilitatea ei specifică să se înca
dreze în cultura noastră muzicală 
contemporană. Aceasta a fost e- 
sența concluziilor trase, în urma 
audițiilor, de primul secretar al 
Uniunii Compozitorilor — tov. I. 
Dumitrescu — care a subliniat va
rietatea căutărilor și tendințelor 
stilistice din cadrul școlii romî- 
nești de compoziție și, în același 
timp, ideea de bază care animă 
pe toți compozitorii conștieuți : a 
sluji prin arta lor poporul, țara, 
prestigiul culturii noastre înain
tate.
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Spre tine mă întorc în ziua aceasta 
și înclinîndu-mă adînc îți întind florile dra
gostei mele. Cuprind în palme mîna ta și 
o sărut. Aș vrea să asculți muzica care ră
sună în mine, aș vrea să-mi întîmpini cu 
bună voință salutul, aș vrea ca ecoul aces
tor cuvinte să fie îndulcirea trăsăturilor tale 
și zîmbetul tău fără preț.

Te salut Julietă, copilă îmbătată de 
iubire, tu, răsuflare pură a pămîntului, tu, 
grație învoaltă a lumii. Tu, cea care ai 
descoperit că dulcele contur al gurii tale a 
fost creat pentru gura iubitului tău iar 
brațele tale sitit anume făcute ca să-i înlăn
țuie creștetul; 
tu nu ai trecut 
în zadar peste 
ură și moarte, 
flacăra ta ni
micește și as
tăzi în lume 
meschinele pa
timi : primește 
floarea mea, 
nemuritoareo.

Te salut, Penelopă, regină în patria 
fidelității, tu, lacrimă fierbinte a statorni
ciei, credință mereu ispitită. O, tu, icoană a 
căminului drag ce l-ai ținut în viață pe 
Ulysse în lungile lui rătăciri, n-ai așteptat 
zadarnic secătuindu-ți viața. Destinul tău de 
abia se împlinește; dă-mi voie să-ți aduc 
această floare.

bu1 unui corn pentru fetiță. Să știi că lumea 
și-amintește bine cum ți-ai vîndut tu părul 
tău de aur, cum dinții tăi mărunți și albi ca 
perla ți i-au smuls din gură, sîngerați, zara
fii, în schimbul cîtorva hîrtii de bancă. Tu 
i-ai iertat pe toți, lumea nu-i iartă și glasul 
„mizerabililor” strigă. Fantine, tu șfînto, 
ia-mi din mină floarea.

ȘTEFAN IUREȘ
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Niobe, te salut, nefericita, zămisli- 
toare a doisprezece prunci pe care ți-i ucise, 
crud, Apollo. Ce șoaptă oare te-ar clinti din 
piatra în care te-a încătușat durerea ? Doar 
adevărul, Niobe, adevărul: tu ai avut de mii 
de ori dreptate, copiii tăi născuti în chinuri 
grele sînt mai frumoși de mii de ori ca 
zeii. Da, gelozia zeilor, turbată, era firesc să 
te înalțe mîndră. O floare las sub chipul tău 
de piatră.

Vitoria Lipan, iată-mi satatul, tu 
cremene a unei inimi simple, teribilii și no
bilă îndîrjire, tu cintec romînesc de răzbu
nare ! Dreptatea ta te-a ridicat, munteanco. 
și ai făcut o judecată dreaptă, așa cum juzii 
n-ar fi știut s-o facă sau ar fi fost șovăi

tori sau leneși. 
Toți ucigașii 
se feresc de 
tine, de cuge
tul tău ca un 
rîu de munte, 
de brațul tău 
ce-a pedepsit 
baltagul. O 
floare-alpinâ 

îți închin și ție.
Pe tine te salut, Nilovna, bătrină, 

dragă, neprețuită Pelaghia Nilovna. Zefirul 
catifea să-ți sprijine truditcle palme. Să-ți 
mîngîie părul alb, speteaza unui jilț dar 
nu, tu nu vrei să te lași odihnei, o tu, călită 
în cumplite chinuri, o, mamă a acestui veac 
eroic, o, mamă încercată a Comunei ! Cum 
ai să iași tu steagul cel roșu, al lui Pavel, 
să cadă jos în tină, atunci cînd vezi cum 
zbirii îți duc sub fiare fiul ? Cît încă nu e 
liber și îndestulat pămîntul tot cum ai să stai 
de-o parte ? Tu, mamă, mamă, plîns schim
bat în lavă, întruchipare luminoasă-a lup-i 
tei, această floare ne-nsemnată, ia-mi-o 1

Voi, plăsmuiri superbe, în V
modelul aceleia ce stă în preajma noastră. 
Buchetul meu sărac e totuși 
părății întinse unde veșnic 
noi Recunoștința. In numele 
ne, mă-nciin adînc și spun:

Fiți fericite.

nității, 
pentru 
care-ai

Te salut, Fantine, martiră a mater- 
tu cea care-ai murit atît de-adesea 
ca mica ta Cosette să viețuiască, tu, 
înfruntat cu zîmbet iadul în schim-
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5.000 de spectacole
Ceie 5.000 de spectacole ale Teatrului Armatei pe care le-ara 

șănbâtwit în aceste zile exprimă activitatea susținută a colectivu
lui de artiști șl tehnicieni care in anii regimului democrat popular 
au pus bazele unui lăcaș de cultură prețuit și admirat de masele 
de spectatori.

Primul nucleu al formației s-a înfiripat incă din toamna anului 
1043 pe teritoriul Uniunii Sovietice, in sinul diviziei Tudor Viadimi- 
rescu Aer Io, departe de hotarele țării, ostașii și-au exprimat prin 
cintec și dans dragostea de țară, și-au dezvăluit sentimentele fră
țești pentru Uniunea Sovietică, pentru ostașii armatei roșii. Odată 
format nuc'eui, după 23 August a luat naștere colectivul Teatru
lui Armatei, care — de atunci și pină acum cînd își serbează cele 
5.000 de spectacole — s-a dezvoltat, a crescut, formind teatrul do 
operetă și ce! de proză.

Pentru a ne da seama de profilul acestui teatru, este necesa 
să aruncam o privire sumară asupra repertoriului. Vom observ 
astfel lesne că teatrul și-a îndreptat în primul rînd atenția spre 
educarea patriotică a publicului, dezvoltind dragostea fierbinte fată, 
de țară, mindria pentru trecutul de luptă al poporului nostru, pen
tru munca pașnică a construcției socialiste.

Piese ale scriitorilor clasici ca Vasilc Alecsandri — „Despot 
Vodă“, „Fintîna Blanduziei", A. N. Ostrovschl — „Dragoste tîr- 
zie“, V. S. Vișnevsxi — „Trenul blindat 14-69“, și „Ruptura“ de 
B. Lavreniev, sau cele ale dramaturgiei contemporane cum ar fi 
„Ultimul mesagiu" și „Icn Vodă cel cumplit“ de Laurențiu Fulga, 
„Zbor de noapte" și „Ecaterina Teodoroiu“ de N. Tăutu au prins 
viață pe scena Teatrului Armatei redînd frământările și căutările 
unor eroi de o mare frumusețe morală capabili să servească ca 
pildă miilor de spectatori.

Teatrul Armatei se poate mîndri de asemenea cu izbutitele spec
tacole ale pieselor din patrimoniul culturii clasice universale : 
„Nunta lui Figaro“ de Beaumarchais, „Avarul" de Molière, „Fe
meia îndărătnică" a lui Shakespeare, „Fintîna turmelor" a Iul 
Lope de Vega au văzut lumina rampei pe scena Teatrului Armatei 
contribuind și ele la lărgirea orizontului cultural al maselor de 
spectatori. Așa se explică de ce publicul se îndreaptă astăzi cu’ în
credere și prețuire spre sălile Teatrului Armatei.

Abordînd un asemenea repertoriu era și firesc ca strădaniile co
lectivului pentru a prezenta spectacole de o cît mai înaltă ținută 
artistică să crească ; am putea spune că sub ochii noștri s-au ma
turizat și au crescut numeroși actori și regizori care sub îndruma
rea maeștrilor au izbutit să se ridice la nivelul exigențelor mere'' 

^rescinde.
Cu prilejul acestei sărbători urăm talentatului colectiv noi și 

noi succese.

ION BRAD

SIMPLITATE
Aceleași mere în obraz Ie duci, 
Sub bluză, răzvrătiți, ascunzi lăstunii 
Ai în săruturi vin, ai miez de nuci, 
Și miere grea de aur, din fagurele lunii

Genunchii dragi prin iarba amurgului îndoi 
Precum o ciută lină scăpată-n jocuri clare. 
Mă răcorești cu boarea din iazuri și din ploi, 
Mă toropești cu — arșița de dăruiri solare.

PETRE SOLOMON

ÎNȚELEPCIUNE
Iubirea-î ca un fir de păpădie 
Din care, dacă-I zgîlțîi sau îl smulgi, 
Se face-o iarnă tristă, timpurie 
In jurul tău — și te îngroapă-n fulgi.

TINERE TALENTE
Astăzi, multe lu

cruri ni se par fi. 
reșii... Foarte firesc 
mi se pare de aceea 
șl faptul că avem o 
citadelă a filmului, 
după cum tot atlt de 
firesc că avem inier- 
preți și interprete de 
film.

Despre două dintre 
acestea, studente 
Institutul 
vreau să 
rindurile 
ză.

Mal tntli, o inter
pretă al cărei nume 
amintește o floare 

(de altfel orice femeie, 
chiar dacă nu poartă 
un nume de floare 
trebuie să-ți amin
tească o floare). E 
vorba de Margareta 
Pogonat, studentă in 
anul III actorie.

După rolul „Ulia
nei" pe care l-a deți
nut în filmul „Pasă
rea furtunii", regizo
rii Nagy și Miheles 
l-au încredințat in 
„Două lozuri" rolul 
Țicăi, țiganca.

Din propriile măr
turisiri, realizarea a- 
cestui rol a produs 
interpretei nenumă. 
rate temeri. Existau 
o serie întreagă de 
dificultăți pe care tre
buia să le învingă. 
Înainte de toate, era 
vorba de o compozi
ție destul de dificilă, 
apoi era., primul el 
rol de comedie. In a- 
fară de acestea tn pe
rioada în care au în
ceput filmările, exa
menele la 
erau in toi și 
teau deloc fi 
cu vederea.

Interpreta a 
tn cele din urmă, da
torită unei munci 
stăruitoare să obțină 
calificative de foarte 
bine și la examenul 
dat tn fața publicului 
șl la cele date tip fața 
profesorilor.

Tot în cursul anu
lui trecut a mai fil
mat pentru prima 
oară și studenta Eva 
Cristian in „Erup
ția".

Au fost zile și 
nopți de muncă plină 
de încordare, clnd e- 
rau nevoite să stea ore 
fără de șir în arșița 
dogoritoare a soare
lui de vară, sau sub 
lumina orbitoare a 
reflectoarelor.

Eva Cristian a tre
buit sș reia, din pri
cina farsei pe care 
l-a lucat-o soarele,

la
de teatru 
vorbesc tn 
ce urmea-

institut 
nu pu- 
trecute

reușit

care s-a ascuns după 
o perdea de nori de 
cîteva 
căderii

Dar 
acestea 
Emoțiile și teama pe 
care le-au avut atunci 
clnd au filmat s-au 
risipit. Locul lor a 
fost luat tn schimb de 
emoțiile și teama pe 
care o al atunci cînd 
te prezinți la un exa
men. Se apropia ziua 
cind creațiile lor tre
buiau să fie văzute șl 
judecate de public, de

ori, turnarea 
ei în batal, 

iată că toate 
au trecut.

critici. A sosit șt ziua 
cînd de undeva, din 
sala unui cinemato
graf. cele două, inter
prete 
vadă
cran 
audă
voci imprimate eu a- 
tlta trudă.

După ce luminile 
din sală s-au reaprins 
la sftrșltul filmului, 
n-au 
zele,
nici 

flori.

au putut să-șl 
proiectate pe e- 
chlpurile, să-șl 

propriile lor

lipsit nici aplau- 
nici felicitările, 
tradiționalele

Astăzi cu priltjui 
Zilei femeii, retnnoim 
felicitările pe care 
le-am făcut atunci șl 
le urăm, atlt lor cit 
și celorlalte interprete 
de film care și-au fă
cut debutul tn acești 
ani. sau care tl por 
face în anii ce urmea
ză, noi șl reușite crea
ții tn viitoarele noas. 
tre filme.

S. BOGDAN

cu vreo
simpatia

Concertele lui Daniil Șafran
Muzician foarte tî

năr. Daniil Șafran 
este totuși un vechi 
favorit al publicului 
nostru muzical. încă 
de la prima sa apa, 
rjție la noi, 
12-13 ani în urmă, el 
ne-a cucerit 
și respectul. Atunci 
Șafran a cîntat în 
mai multe concerte și, 
evenimente de neui
tat, cu George Enes- 
cu, la locuința aces
tuia.' Marele nostru 
muzician își exprima 
admirația pentru re
marcabilul talent al 
acestui muzician care 
nu avea decît 23 de 
ani dar te îneînta 
prin trăirea intensă a 
muzicii interpretate. 
Ne aducem aminte 
de faptul că în acea 
vreme a răsunat pen
tru prima oară la noi 
sonata în re minor 
pentru violoncel și 
pian de Șostakovici, 
într-o tălmăcire în 
care Daniil Șafran 
era susținut la pian 
de marele nostru 
Enescu.

La concertele re
cente date de Daniil 
Șafran la București, 
ne-a.m amintit de 
aceste împrejurări cu 
atît mai mult cu cît 
a inclus în progra
mul recitalului său a- 
ceastă sonată în care, 
după părerea noastră, 
a realizat și cea mai 
valoroasă creație in
terpretativă din oa-

drul acestor concerte. 
Deși temperamental 
foarte diferit de Șos- 
takovici, Daniil Șa
fran are unele trăsă
turi care îl apropie 
mult de înțelegerea 
acestei muzici. In a- 
ceastă sonată nu 
întîlnim marile cris
pări tragice ale crea
ției compozitorului 
sovietic care ar fi 
contravenit poate fi
rii lui Daniil Șafran, 
care ne pare un ta
lent spontan, cu o 
trăire puternică, di
rectă și mai pu(in o 
fire înclinată spre 
tragic. Sonata cu
prinde o sferă de idei 
și emoții mai rezer
vate, ceea ce nu o 
împiedică să sonde
ze grotescul, dramati
cul, lirismul sobru. 
Daniil Șafran, careta 
recital a găsit o re
marcabilă parteneră 
de muzică de cameră 
în pianista sovietică 
Frida Bauer, ne-a 
purtat cu o remarca
bilă artă în lumea a- 
ceasta șostakovicia. 
nă, dezvăluindu-ne 
cele mai tăinuite col
turi ale ei. Progra
mul recitalului mai 
cuprindea muzică de 
Johann Chiristian 

Bach (unul din fiii 
marelui Bach), Schu- 
bert, Weber, Schu- 
mann iar tn concer
tai simfonic Șafran ia 
cîntat Variațiunl pe o 
temă rococo de Ceai-

covski și concertul de 
Boccheripi.

O trăsătură carac
teristică a lui Șafran, 
spuneam că e Inten. 
sa trăire artistică. A- 
ceastă trăire foarte 
personală își pune 
pecetea pe orice piesă 
cîntată învăluind-o în
tr-un cald romantism. 
De aceea pe prim 
plan nu apare trăsă
tura de stil obiectiv- 
istorică a creației 
respective, ci acea ex
presie individuală, o- 
riginală. (atît de na
tura concepției cît și 
a mijloacelor de rea
lizare) oare s-ar pu
tea numi „stilul Șa
fran“. Despre forța de 
convingere a acestui 
stil ne stă mărturie 
pasiunea cu care pu
blicul îl ascultă pe 
Șafran, entuziasmul 
pe care îl manifestă 
față de arta acestui 
sensibil muzician, ce- 
rîndu-i întotdeauna să 
mai acorde numeroa
se „bis-uri". Și Șa
fran, cu modestie și 
amabilitatea simplă a 
autenticului artist se 
așează pe scaun și. 
transpus în lumea 
muzicii, cu ochii în
chiși, cu capul spriji
nit drăgăstos de vio
loncel, cîntă... Și 
simți că această na
tură dăruită se simte 
în acei moment cel 
mai fericită și acea
stă înoîntare se 
transmite publicului...

C. TEODORIU.

solul unei îm- 
domnește peste

Scenă din piesa „Ecaterina Teodoroiu“ de N. Tăutu
=====

FAN EZIE

și probleme grave
Cine a urmărit cu oarecare a- 

tenție poveștile pentru copii ale 
Soniei Larian a simțit, de sigur, 
atracția modului deosebit, foarte 
personal, al tinerei scriitoare de a 
face literatură pentru cei mici. Se 
degajă din aceste istorioare un a- 
numit fel de umor, nu atât senin, 
zglobiu, ’cit pătrunzător, servind 
excelent observații psihologice care 
vădesc intuirea adevăratei firi a 
copilului, sau chiar idei mai grave, 
filozofice. Poate că nu acestea 
sînt caracteristicile esențiale ale 
povestitoarei Bonta Larian. Ca la 
orice talent tânăr, multe tendințe 
și particularități nu sînt încă de- 
ajuns de clar conturate, mal mult 
se ghicesc, dar ele reprezintă un 
aspect izbitor. Ceea ce e evident, 
însă, e că avem de-a face cu o 
adversară hotărîtă a povestioarelor 
călduțe, cuminți, înjghebate fără 
multă trudă și fantezie din ele
mentele găsite în clasicii acestui 
gen. O adversară, deci, a așa nu
mitelor căi bătătorite. Fără îndo
ială că ambițiaf întrezărită în lu
crările sale, de a spune cuvinte 
noi într-un domeniu ca literatura 
pentru copii, pe care mulți nu-l 
iau îndeajuns în serios, nu poate 
decît să bucure.

„Cutia de sticlă" e una din 
acele povești întâlnite în ultimul 
timp și la alți autori, în oare se 
îmbină planul fantastic cu cel 
real, în care elevii de școală în
zestrați cu preocupările concrete 
ale îndeletnicirii lor, intră în con
tact cu supranaturalul, cu miracu
losul. Important e, în acest soi 
de povestiri, nu numai ca între 
real și fantastic să existe o împle
tire armonioasă, ca întâmplările 
fantastice să se supună unei anu
mite logici, să nu fie gratuite, in
troduse pentru a servi de înveliș 
agreabil ideilor morale, ci mai 
ales ca ideea tratată să fie cîit mai 
profundă (mi se pare că pentru 
demonstrarea unui adevăr mărunt, 
a necesității însușirii unei anumite 
reguli sau deprinderi școlare, fan
tasticul folosit cu prea multă dăr
nicie lasă o impresie penibilă de 
gratuitate, fiind construit în vid). 
„Cutia de sticlă" are această idee

gravă, depășind de fapt și cadrul 
problemelor legate de atitudinea 
față de învățătură, o idee care-l 
introduce pe oopil în sfera mari
lor. adevăruri ale vieții.

Povestea lui Dănel, băiatul co
mod, dornic de o glorie obținută 
fără eforturi, pe care cutia ferme
cată rîvnită de el l-a scutit de în
vățătură dar care se simțea nefe
ricit pentru că nu mai gîndea cu 
mintea lui, are evident, un tilc 
mai adine: e vorba de fericirea 
care nu se poate dobîndi luînd lu
crurile de-a gata, ci numai prin 
muncă, prin căutări. Logica peri
pețiilor lui Dănel apare astfel 
foarte convingătoare, in limitele 
fantasticului. (Căpătând cutia mi
raculoasă Dănel găsește în ea răs
punsuri la orice întrebare, cuvinte 
de spirit etc. stârnind admirația 
colegilor și a profesorilor care nu-i 
cunosc taina, dar își pierde orice 
bucurie. In clipa despărțirii, după 
ce băiatul și-a manifestat nemul
țumirea, cutia îi relevă o parte 
din adevăr transformîndu-l într-un

Sonia Larian : 
„Cutia de sticlă“

Ed. Tineretului 195?

copil de sticlă „gol pe dinăuntru" 
— simbol al vidului care domnea 
în ultimul timp în capul și inima 
lui. Dar de-abia după ce va a- 
junge în împărăția Științei, un- 
de-și va da seama de ignoranța 
lui și de felul necinstit în care în
cercase să-și cucerească prețuirea 
oamenilor, lui Dănel i se va dez
vălui singura cale spre fericirea a- 
devărată).

Poate că nu toate simbolurile 
sau întruchiparea lor simt la fel 
de bine alese — mi s-a părut, de 
pildă, mai puțin fericită prezen
tarea întrebărilor care frămîntă 
oamenii, a setei lor de cunoaștere 
sub forma a doi frați: Întrebare 
și înțeleptul Răspuns, primul co- 
lindînd lumea și trezind în su
flete dorința de a-l cunoaște pe 
cel de al doilea; e, parcă, prea 
artificial acest fel de traducere a 
unor noțiuni precise în limbajul 
basmului și de altfel unul din cei 
doi nu apare deloc în cursul ac
țiunii.

Remarcabilă e, Insă, ingeniozitCB

tea, umorul de care, vorbeam mai 
înainte, cu care scriitoarea cons
truiește cadrul real sau fabulos al 
povestirii sale, acele amănunte 
care dau aer de realitate și deci 
un dublu farmec înseși morriente- 
lor fantastice. In asemenea împre
jurări, umorul e și mai savuros 
decît de obicei. De pildă, atunc' 
cînd in cutia de sticlă apare pre 
fest) rul de geografie, redus la di
mensiuni minuscule dar avînd pe 
față obișnuitul lui zîmbet ironic 
care parcă spune „Ce vorbești ? 
Pirineii în Africa ? Ei, bine că 
am mai auzit-o și pe asta 1“

Sania Larian are capacitatea, 
deosebit de prețioasă, apreciată de 
cititorii de toate vîrstele de a con
cretiza abstracțiile, dacă se poate 
spune așa, prin detalii sugestive, 
cu nuanță hazlie, contribuind ■: la 
crearea unei anumite atmosfere. 
Despre îndeletnicirile din dome
niul fizicii sau matematicii (în Ln- 
părăția Științei fiecare disciplină 
are o țară ai cărei cetățeni i se 
consacră exclusiv) se pot spune 
multe lucruri pedante și plicti
coase într-o poveste didacticistă. 
Aici, însă, aflăm că locuitorii din 
Țara Fizicii își comandă la croi
tor haine de... trei centimetri sau 
de cincizeci de metri (după ano
timpul care îi determină să se 
contracte sau să se dilate) ță în 
Țara Matematicii, pavajul e o ta
blă neagră pe care pasionații cal
culatori rezolvă probleme scriind 
cu creta din mers, cizmele lor 
fiind de... burete pentru a putea 
Șterge socotelile mai vechi. Sau că 
tn împărăția Științei, fiecgre pă
mântean are o fișă cu întrebări și 
răspunsuri, cea mai gravă fiind si
tuația celui care a dat drept ale 
sale răspunsuri dohindite fără stu
diu (Dănel e judecat pentru o 
„datorie de 10.000 răspunsuri).

Am vorbit aici numi' despre 
unele din calitățile scrisului So 
niei Larian ca povestitoare pentru 
copii. Mi se pare, însă, că pove
stirile tinerei scriitoare, cu eviden
ta lor originalitate și tendința de 
a familiariza pe cei mai tineri m- 
tâtori cu problemele serioase ale 
bieții, ar merita o analiză mai am
plă, o atenție mai substanțială din 
partea criticii care nu acordă im
portanța cuvenită literaturii pen
tru cei mici.

i FELICIA DAN



Din acțiunile Comitetelor de femei 
noi alese, în cinstea lui 8 martie 

și a Conferinței naționale 
a femeilor

’>ao«e ccooooeooo oeoc oooo

• In orașul Giurgiu — Comitetul femeilor a întreprins o ac
țiune sub lozinca : „Orașul cu cele mai multe flori“.

• In raionul Ilia, satul Armășel comitetul femeilor a antrenat 
femeile în acțiunea de cooperativizare a întregului sat. Același 
lucru la făcut și Comitetul femeilor din satul Dumbrăvița. In 
toate satele din regiune s-au organizat consfătuiri cu femeile 
privind cultivarea de legume, zarzavaturi și creșterea de păsări.

• Comitetul femeilor din 
mare la întrecere către toate 
obiective :

1. Cultivarea de legume și zarzavaturi.
2. Nicio gospodină cu mai puțin de 80 de păsări. 

Culturalizarea maselor de femei.

comuna Lăpușnic a lansat o che- 
comitetele comunale cu următoarele

Cercul „Mîinilor îndeminatice" de la Palatul pionierilor din Timișoara

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către noul ministru al Statelor Unite

ale Americii la București

3.

• In comuna Fimiș, satul Ioaniș s-a inaugurat o întovărășire 
agricolă. In fruntea acțiunii de înscriere a fost Maria Babau, 
președinta comitetului sătesc al femeilor.

• In orașul Botoșani s-a organizat un curs legumicol cu gos
podine din cartier. Asemenea cursuri s-au organizat și la Cîmpu- 
lung și la Suceava..

• Femeile din Botoșani au confecționat 100 de rochițe și șor- 
țulețe pentru căminul preșcolar.

• In comunele Cocoreni și Roma, raionul Botoșani s-au des
chis patru cursuri de croitorie, un curs de țesut cu modele na
ționale și două cursuri de broderie.

• In raionul Rădăuți s-au deschis trei cursuri „Școala mamei“ 
cu peste 1S0 de femei.

• In comuna Ștefănești, raionul Trușești s-au deschis trei 
cursuri pedagogice.

• In orașul Suceava comitetul femeilor a organizat o între
cere pentru cea mai frumoasa și mai îngrijită casă din oraș.

• La Cluj s-a organizat sfatul femeilor unde acestea vist de 
patru ori pe săptămînă să ceară diferite sfaturi în probleme juri
dice, pedagogice, de gospodărie, sanitare etc. De asemenea a în
ceput un ciclu de conferințe pentru tinere fete. „Dragostea și 
căsătoria“.

• In cinstea zilei de 8 Martie și a Conferinței naționale a fe
meilor, s-a organizat pe lîngă fiecare circumscripție orășenească 
din Cluj, cile un cerc de citit. In total s-au organizat 998 de ast
fel de cercuri. La sate, în regiune, au fost înființate 362 de 
cercuri.

• In raionul Pitești s-a deschis un curs de croitorie inițiat de 
comitetul femeilor ; în comuna Bașcov cercul de croitorie are un 
program zilnic de două ore. De asemenea în regiune au fost orga
nizate cinci centre de artă culinară în comunele Ștefănești, 
Valea Mare, Radu Smeur și în cartierul Ștefănești blocuri.
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INFOR MÂȚII

8 Martie

La 7 martie a.c., președintele 
Prezidiului Marii ‘.T...“ ' “ 7 
nade a Republicii Populare Ro- 
mîne, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe dl.
R. Wharton, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Sta
telor Unite ale Americii în Repu
blica Populară Romînă, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe 
Nicolae Gonda, director în Minis
terul Afacerilor Externe, Caius 
Franțescu, șeful Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ion Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Ministrul Statelor Unite ale A-

Adunări Natio-
de E. C.

Clifton

mericii a fost însoțit
Swank, consilier de legație, Col. 
W. F. Northam, atașat militar, 
lt. col. O. D. Simpson, atașat al 
aerului, dr. I. B. Johnston, ata
șat, d. V. Martin și C. von Hel- 
lens. .secretari II, J. E. Whitely, 
atașat" miiitar adjunct. R. Gilbert, 
atașat adjunct al aerului, G. D. 
Renner. secretar III și R. P. Băi
lor, secretar arhivist.

Inmînind scrisorile 
creditare, dl. Clifton 
a arătat că în timpul 
în Republica Populară 
se va strădui să înlesnească în
țelegerea reciprocă, să promoveze 
și să întărească relațiile cordiale 
între cele două țări. El a trans
mis poporului romîn calde salu
tări de prietenie și sincere urări 
pentru pace trainică și prosperi
tate din partea poporului ameri
can.

sale de a- 
R. Wharton 
șederii sale 

Romînă

In răspunsul său, tovarăși/! 
Ion Gheorghe Maurer a mulțumit 
pentru salutările de prietenie ex
primate și la rîndul său a trans
mis din partea poporului romîn 
sincere urări de pace și prosperi
tate poporului Statelor Unite. <

Arătind că guvernul romîn P§» 
movează în mod consecvent dez» 
voltarea bunelor relații între cele 
două țări, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a asigurat pe ministrul 
Statelor Unite că activitatea sa 
îndreptată spre acest 
bucura de înțelegere 
gul sprijin.

După prezentarea
de acreditare, Președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio» 
nale, Ion Gheorghe Maurer a a» 
vut o convorbire cordială cu mi» 
nistrul Statelor Unite, Clifton 
R. Wharton.

scop se va 
și de între»

scrisorilor

T

Vineri 7 martie a.c, la orele 11 
vicepreședintele Consiliului de Mi- 
niștri. Alexandru Bîrlădeanu, a pri
mit în audientă pe ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria, 
ian Pavlov, la cererea sa.

★

In legătură cu plecarea din 
Romînă, ambasadorul R.P. Albania, 
Mlha Lako, a făcut la 7 martie a.c. 
la ora 13 o vizită protocolară la 
vicepreședintele Consiliului de Mi-

♦ » »♦ ♦ ♦ »♦ ♦

Sto-

R.P.

nițtrl 
mine,

al Republicii Populare Ro- 
Ștefan Voitec.

★
Vineri 7 martie a.c., la ora 13,15 

vicepreședintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romtne 
și președintele Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Mihail Ralea, a primit pe 
ambasadorul R.P.F, Iugoslavia la 
București, dr. France Hocevar.

(Urmare din pag. l-a) 
mite bărbaților lor pe „tim
purile de luptă“ din fața sec
țiilor de votare, după 23 Au
gust pentru îniîia oară femeile 
au ajuns să aleagă și să fie 
alese. In Marea Adunare Na
țională, în sfaturile populare, 
ca și în organele de conduce
re ale tuturor organizațiilor 
obștești, în viața politică și 
socială — cetățene și activiste 
ele aplică pe noi dimensiuni 
spiritul lor gospodăresc, cal
dul lor umanism, simțul fru
mosului, înainte stăvilite doar 
între cei patru pereți ai casei.

Dar noile atribuții și drep
turi nu au impietat asupra 
vechilor atribuții nobile ale fe
meii. Femeia cu poziția con
solidată prin locul ei in pro
ducție și in viața socială, de
vine și în căsnicie, pe baza 
Codului Familiei și a noilor 
principii etice, egală în dato
ri și drepturi cu bărbatul.

Femeia-mamă a devenit o 
personalitate prețuită pentru 
marele ei rol social : crește
rea și educarea tinerei genera
ții, ea este protejată de legile 
statului. Luminată de cultură 
și împrospătată de aerul vie
ții sociale în care e antrena
tă, ea poate azi nu numai cu 
bunul simț, dar și cu cunoș
tințe tot mai temeinice să-și 
crească bine copiii, să le in
sufle nobile sentimente și prin
cipii, principiile și idealurile 
vieții noi, socialiste.

Ce exprimă mai convingă
tor noua epocă în viața fe
meii, decît imaginea tinereții 
fetelor de azi, suprapusă pe 
cea a înaintașelor lor, chiar 
numai cu o generație în ur
mă? Dreptul la muncă și 
drepturile politice, întreaga 
realitate socialistă — au

schimbat cu totul perspectiva 
acestora. Din întreaga litera
tură romînă țîșnește drama 
fetelor de odinioară, gîtuite 
de fariseica morală burgheză, 
ale căror visuri eșuau intr-un 
măritiș de conveniență. Acum, 
din ce in ce mai mult, în al
cătuirea noilor cămine hotă
răsc nu zestrea și nu pețitoa
rele, ci dragostea adevărată 
bazată pe cunoaștere și pre
țuire, pe calități reale, pe co
munitate 
„Da !“-ul

Fetele, 
dreptate, să fie independente 
și au toate condițiile să iie 
astfel. Simțul acesta, al sigu
ranței omuiui care trăește pe 
propriile Iui picioare, poate fi 
cîștigat însă numai de acelea 
care în școală învață temeinic, 
care nu se -refugiază într-un 
„colțișor liniștit“, sau intr-o 
viață ușuratică, ci indrăgesc 
munca, luptă pentru a dobîndi 
calificare și specializare in 
producție, își afirmă patriotis
mul prin realizări de seamă. 
Organizațiile U. T. M., care 
trebuie să cuprindă din ce în 
ce mai multe tinere, în acest 
spirit au menirea să Ie educe.

Egalitatea cu bărbații nu 
împiedică, ci dimpotrivă pre
supune grija deosebită pentru 
ocrotirea muncii și vieții fe
meilor. Măsurile luate de sta
tul nostru democrat-popular 
pentru protecția mamei și co
pilului — maternitățile, cre- 
șele, căminele construite, le
gislația care acordă drepturi 
speciale femeii-mame, vin să 
dea un exemplu de compor
tare și fiecărui cetățean în 
parte.

Nu numai tinerilor, dar din 
plin și lor, nu trebuie să le fie 
niciodată străine politețea, 
grija pentru un limbaj civili-

de idealuri, pe 
spus din inimă, 
azi, doresc pe bună

exemplu de compor-
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(Urmare din pag. I-a)

ca să se arate că e mai grozavă. 
De altfel, ele sînt și prietene bune. 
N.ar pleca una din brigada noastră 
în altă parte nici s-o pici cu ceară. 
Chiar dacă se mărită, tot nu plea
că în brigada bărbatului. Rămiue 
tot unde a crescut.

Acum vreau să te întreb ceva. In 
brigadă avem și cîțiva băieți. Pot 
să vorbesc și despre ei ?

— Mă rog, deși nu e... ziua băr
baților, poți să vorbești.

—U Vreau să arăt un caz ca să 
se înțeleagă cît de bine e înche
gat colectivul nostru. La noi în 
brigadă venise într-un timp un tî
năr, Țiu Cristian. Toți ziceau că 
e lichea, pleca din brigadă în bri
gadă, era puturos. Mai înainte cică 
ardea mangalul prin llahova. prin 
piață, ocupîndu-se cu tot felul de 
mișmașuri. Cînd a venit la noi, la 
început, făcea tot așa. Ii trăgea re
pede, îi dădea bătaie, așa, ca un 
foc de paie, și apoi ședea pe-afară 
căscînd gura cîte o jumătate de 
eră. Odată l-am prins chiar în 
timpul producției la film, în sala 
de la cantină. Cînd au văzut fete
le eu cine au de-aface (am spus, 
brigada e formată din fete, afară de 
cîțiva băieți), s-au luat serios de 
el. L-au frecat de-a ieșit untul din

el. Dacă a văzut Cristian așa, a 
plecat și de la noi și nu l-a mai 
văzut nimeni vreo două luni. Dar 
pînă la urină s-a întors. Tot fetele 
l-au convins, i-au arătat că el e 
meseriaș bun, e băiat simpatic, 
dar e leneș și vrea cu orice chip 
s-o facă pe deșteptul. S-o facă, dar 
s-o facă altfel. Așa dar Cristian s-a 
întors în brigada noastră și încet- 
încet s-a făcut băiat de treabă. 
Acum muncește bine, îi ajută 
chiar și pe alții. Deși stă foarte 
departe, vine chiar mai devreme 
la fabrică atunci cînd e mult de 
lucru, a prins dragoste de 
da noastră.

Așa că, după cum vezi, 
noastre se mai pricep să și 
oamenii. De altfel, aproape
au atîta pricepere ea meseriașe și 
atîta prestigiu și autoritate, incit 
ar putea ține oricînd locul unui 
maistru. Pe lîngă asta, sînt și fete 
cu orizont. Deștepte, culte. Se duc 
la teatru, la operă împreună, ci
tesc cărți, se duc la conferințe. 
Ehc, să le-auzi vorbind despre 
„Faust“ și despre „Carmen“, par
că nu-ți vine să crezi.

Acestea, tovarășe, sînt 
noastre !

— Te felicit, tovarășe Cristache 
că ai o așa brigadă de fete ! 
sai să fii mîndru cu ele.

briga

fetele 
educe 
toate

tetele

Mu-

în 
a- 
de 
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TELEGRAME

O discuție care
„rămîne între noi

— Bine, dar eu vreau să știu 
părerea ta de vechi utemist.

Trebuie să știți că la început nu 
mi-a spus mare lucru. Abia mai 
pe urmă am „stors“.

— Fetele noastre au făcut trea
bă bună. Mai ales cele de la gră
dină care sînt în echipa utemistă. 
Se sculau de la patru-cinci dimi
neața și-ncepeau lucrul. Munceau 
și cîntau. Grădina a d.at o așa re
coltă anul trecut, că n-am mai avut 
ce face cu ea, nu mai aveam cui 
o vinde. Fetele erau chiar îngrijo
rate din cauza asta. Ele adunau la 
roșii cu grămezile și ședeau acolo 
zile întregi. Tuța Dinu, șefa echi
pei, nu s-a lăsat, a mers la preșe
dinte, a vorbit cu el să facă ceva 
și pînă la urmă le-au dus tocmai 
la Orașul Stalin și au luat bani 
buni pe ele. Grădina a adus un ve
nit de peste 60.000 lei. E o sumă 
destul de serioasă pe care au fă
cut-o aproape numai fetele.

Afară de asta, mai lucrează fete 
și la brigăzile de cîmp. Avem o 
fată care-i inginera gospodăriei, pe 
tovarășa Elena Gulan. Foarte pri
cepută. De cînd a venit a făcut 
nițică revoluție pe-aici. Nu vezi, 
toate sînt aranjate Ia mama lor, 
curățenie peste tot, vitele sînt în
grijite. Recolta, nu mai vorbesc. 
Cîte unii au dus vagonul de ce
reale în casă. Inginera noastră e 
spirtoasă, vorba oamenilor, ini
moasă rău. Uite, chiar aici în spa
tele sediului avem o baltă care șe
dea de pomană. S-a dus ea într-o 
zi cu camionul gol la oraș și-a ve
nit cu el plin de boboci de rață,

mici cît niște cocoloașe de mămă
ligă. O parte-au mai murit, dar 
cei mai mulți au trăit și toamna 
ne-am trezit cu lacul alb de-atîtea 
rațe. Am scos bani frumoși pe ele. 
Brigada de cîmp lucrează cum le 
spune ea, după carte. La început 
oamenii cam cîrîiau. „Ce tot ne 
bați la cap, domnișoară. Dacă știi 
dumneata mai bine decît noi, a- 
tunci ia sapa și prășește colea ală
turi de noi“. Vezi însă că ea nu 
s-a lăsat moale. Le-a zis-o de la 
obraz la ăi care erau de-ăia, lasă- 
mă să te las. Fetele i-au luat și 
ele apărarea, au dat exemplu, 
luau de bun tot ce le spunea, lu
crau după indicații.

E o tovarășă bună, ce mai în
colo și-n coace. Se împacă bine cu 
oamenii, a îndrăgit gospodăria 
noastră deși ea-i tocmai de prin 
Dobrogea.

Acum să-ți mai spun ceva du
mitaie. Să nu crezi că toate fetele 
de la noi sînt albe și curate. La 
muncă, nu zic, vin, fao treabă. Da 
pe linie de organizație mai sînt 
unele care se codesc, nu prea vin 
la ședințe. De exemplu Speriatu 
Maria. Mai are mentalitate veche 
și-acum. Ci-că o fată de măritat 
nu trebuie să mai meargă prin șe
dințe cu băieții, s-o vadă lumea. 
Să stea acasă și s-aștepte logo- 
danii. Ca să vezi. Io ți-o spun așa, 
dumitaie, ca să știi. O fi, n-o fi 
ziua lor, dar așa e.
între noi.

încolo... sînt fete bune, mun
cesc. Sînt și ele cineva în gospo
dăria noastră.

Asta rămîne

★ ★ ★

Era ora prînzului, așa că nu 
m-am mirat că pe la colectiva din 
Șoldanu nu mai era aproape ni
meni. M-am plimbat prin curte, 
m-am dus pe ia grajduri, m-am ui
tat la motorul nou cumpărat și pe 
urmă am intrat în sediu. Pustiu și 
pe-aici. Ba uite că mai e cineva. 
In biroul socotitorului, lîngă tele
fon stă rezemat de masă, trăgînd 
cu nădejde dintr-o țigară barosană 
făcută dintr-o bucată de ziar res
pectabilă, care cuprinde aproape 
un reportaj întreg (nu cumva o fi 
al meu ?) un flăcău înalt, blond. 
II salut laconic.

— Noroc.
— Noroc — răspunde el, măsu- 

rîndu-mă competent. Ești cu ute- 
meul, nu ? mă întreabă apoi, ghi
cind treburile cu care mă ocup.

— Exact. Tu ești utemist ?,
— Ce crezi ?

— Eu zic că
— Ai ghicit.

de. multă vreme. Eu am
mulți în U.T.M.. Cînd aveam 15 
ani, eram secretar de U.T.M. pe 
comună. Asta prin ’49. Atuncea 
era greu cu munca de organizație, 
nu ca acum. Cînd mă duceam 
acasă Ia tînăr, mă lua tat-su la în
jurături : „Ce-ai venit mă, să bați 
la poarta mea, tu-ți așa și pe din
colo. Crezi că-mi las eu fata sau 
băiatul să-l porți tu pe drumuri ?“ 
Așa a fost, tovarășe. Acum s-a 
schimbat situația.

— Ia spune-mi, ce părere ai tu 
despre fetele voastre din colec
tivă ?

— Ce părere am ?
Stă și se uită la mine nițel cam 

mirat.
— Am o părere bună. Tovarășii 

de la raion le apreciază.

da.
Sînt utemist vechi, 

înscris

Cu toate că interviul colectiv are ca pretext ziua de 8 Martie 
și că cei rugați să răspundă indiscretelor — ca de obicei! — 
întrebări ale reporterilor, au fost în exclusivitate bărbați, s-a 
strecurat și în împărțirea „sarcinilor redacționale“ o umbră de 
subiectivitate. Reporterul — bărbat! — și-a păstrat subiectele 
ceva mai colorate: o brigadă de fete, vesele, muncitoare, o discu
ție cu un flăcău de la țară... Surse de poezie, peisaj, dialoguri 
vioaie... Reporterei — s-o vedem ce e în stare — i-au fost încre
dințate subiecte din viața de familie așezată, poate fără tumult, 
fără patos... Oamenii pe care i-a intîlnit au făcut-o să nu-și con
sidere însă sarcina ingrată. Ei i-au vorbit despre inepuizabilele 
resurse ale sufletului feminin, despre 
ficiu, despre răbdarea și încrederea 
piedici...

marea sa putere de 
capabilă să învingă

sacri- 
orice

Fiul despre mamă
— Mi-e greu să vorbesc sau despre 
scriu despre mama —

cei prea apropiați nu te
să
A. Mihăilescu, student în ultimul
•n al unui institut din București; tățile vieții numai pentru mine

spune poți exprima prea concis și clar, 
ltimul Mama a trăit și s-a luptat cu greu-

zat în fața femeilor ca și 
fața oricărui om de altfel, 
tenția față de tovarășele 
muncă, preocuparea pentru 
jutorarea lor la muncile mai
grele. Trebue să combatem 
fără cruțare huliganismul și 
imoralitatea.

Astăzi, tineretul nostru — 
băieți și fete — învață și 
muncește laolaltă. încă din 
școală, care a devenit mixtă, 
organizațiile U. T. M. trebuie 
să educe tinerii în —s-s*--i 
prieteniei, atitudinii 
șești și respectului 
care trebue să stea 
conviețuirii și muncii comune 
de o viață.

In întreprinderile industria
le și unitățile socialiste din 
agricultură, partidul și organi
zația noastră de tineret ne 
cer să combatem pe acei ce 
subapreciază capacitatea de 
muncă a femeilor, stimuiarea 
femeilor în sensul acordării 
de posibilități mai mari pen
tru calificare, promovarea lor 
în munci de răspundere.

Toate aceste probleme, față 
de care partidul, statul nostru 
manifestă o deosebită atenție, 
constitue tot odată obiective 
ale mișcării organizate din 
țara noastră de femei.

Tineretul salută cu căldură 
Conferința Națională a Femei
lor, care este menită să contri
buie la intensificarea activită
ții mișcării femeilor din țara 
noastră, la îmbunătățirea or
ganizării acestei largi organi
zații de masă.

8 Martie are o largă sem
nificație internațională, fiind, 
pentru femeile de pretutindeni; 
organizate în jurul F. D. I. F., 
o zi de luptă pentru drepturile 
lor, pentru pace, pentru cola
borare internațională. Anul a- 
cesta această zi se desfășoară 
sub semnul dorinței unanime 
a popoarelor — pentru înțele
gerea între marile puteri, pen
tru organizarea unei conferin
țe Ia nivel înalt, pentru redu
cerea înarmărilor și desființa
rea amenințării războiului 
atomic.

Toți oamenii cinstiți de pe 
glob doresc pacea. Dar ni
meni nu o poate dori mai fier
binte decît femeile — care 
creează viața.

ă t r e

Federația Democrată 
Internațională a Femelor

Către

Comisia drepturilor omului 
de pe lîngă 0. N. U.

spiritul 
tovără- 

reciproc, 
la baza

și eu îmi dau seama de toată în
semnătatea acestui 
— în plin război 
lipsuri și necazuri 
să poarte singură 
punderea creșterii 
veam nouă ani și mult timp n-am 
aflat întreg adevărul; de atunci 
însă viața familiei mele s-a schim
bat. Mama și-a ferit de mine du
rerea, ca să nu-mi întunece senti
mentele și amintirile copilăriei, 
și mi-a spus că tata e trimis unde
va cu serviciul. Pînă Ia urmă însă 
am aflat că se hotărîse să ne pă
răsească. Vezi deci că toată viața 
mea se leagă nemijlocit de mama...

— Din tot ce a făcut pentru 
tine, pentru care lucru anume ii 
ești cel mai recunoscător?

— Sînt infinit de multe sacri
ficii care merită egală recunoștin
ță ; dacă reușesc însă să fiu lu
cid, atunci relev nestrămutata ei 
hotărîre de a-mi croi un drum în 
viață... Fiecare an de școală în
depărta ziua cînd aș fi putut 
să-mi cîștig singur existența. A tre
buit să facă eforturi de durată; 
seară după seară mama se culca 
bînd un ceai eu pîine, ca eu să 
am o mîncare mai consistentă, 
iarnă după iarnă umbla într-un 
pardesiu subțire ca să-mi poată 
cumpăra mie palton și bocanci.

fapt. Din 1943 
și hărțuită de 
— ea a rămas 
pe umeri răs- 
unui copil. A-

în numele femeilor din Republica Populară Ro
mînă trimitem Federației Democrate Internaționa
le a Femeilor, cu prilejul zilei de 8 Martie, un fier
binte salut.

Femeile din țara noastră întîmpină Ziua Inter
națională a Femeii cu noi realizări in toate do
meniile construcției socialiste și 
pace.

Ele sînt hotărîte să întărească 
turile de prietenie și solidaritate 
din toate țările lumii.

Urăm scumpei noastre 
eforturile sale neabătute 
femeilor în lupta pentru 
copiilor, pentru pace.

în lupta pentru

necontenit legă- 
cu surorile lor

Federații, noi succese în 
pentru unirea tuturor 
drepturi, pentru fericirea

COMITETUL FEMEILOR DEMOCRATE 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

In numele milioanelor de femei din R. P. Ro» 
m'înă, animate de cele mai firești sentimente uma
nitare, vă cerem să interveniți de urgență pentru 
a împiedica execuția tinerei algeriene Djanjila 
Buhired.

Această fiică devotată poporului ei nu are alta 
vină decît aceea de a-și fi iubit cu pasiune patria, 
de a fi dorit să o vadă liberă și fericită.

Noi condamnăm cu toată puterea crimele comi
se împotriva patrtoțitor algerieni, a poporului al- 
gerian iubitor de pace și libertate. Cerem ca pro
blema algeriană să fie rezolvată pe calea tratati
velor, în interesul păcii generale.

Sîntem convinse că intervenind pentru salvarea 
vieții Djamilei Buhired, pentru curmarea execu
țiilor patrioților algerieni, veți răspunde năzuințe
lor fierbinți de înțelegere între popoare care ani» 
mă întreaga omenire.

COMITETUL FEMEILOR DEMOCRATE 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMTNĂ

big. Udrea Ion ajutat de un tehnician Ia pupitrul de comandă al reactorului atomic.

, — Ce va dat oare această pu
tere ?

— Nu-i ușor de răspuns, cu atît 
mai mult cu cît sprijinul pe care 
mi l-a dat nu a fost numai mate
rial — atît probabil că n-ar fi 
fost deajuns. Dar mama considera 
toate drept greutăți trecătoare și 
găsea întotdeauna cuvinte de îm
bărbătare și îndemn. Viața a lo
vit-o de multe greutăți, a asprit-o, 
a învățat-o să zimbească mai rar 
dar n-a putut să învingă vitejia ei 
de femeie mică și simplă, care 
și-a pus în față un țel mare.

— Acum, dacă ai pășit pe un 
drum propriu, te-ai gîndit cum vei 
plăti această datorie de recunoș
tință?

— In facultate am reușit să 
am tot timpul bursă; peste cîteva 
luni după examenul de stat voi 
aduce în casă propriul meu cîștig 
cu care voi reuși să asigur mamei 
o bătrînețe lipsită de griji; dra
gostea ei pentru mine nu poate fi 
însă evaluată în nici un fel de 
valori materiale — singura răs
plată îi va fi afecțiunea și recu
noștința mea. Și încă ceva, pentru 
că am de gînd să mă căsătoresc: 
soția mea nu va trece niciodată în 
viață prin ce a trecut mama.

de asemenea situații și acestei în* 
sușiri a surorilor mele precum și

răbdare, ou înțelegerea tinereții 
mele, ca și oum ar fi fost păreri 
spuse de la egal la egal. Contea- gingășiei lor firești le datorez evos 
ză mult tactul atunci când e vorba luția mea...luția mea...

Reazimui omului

Cea de a doua mamă
Studentul A. Mihăilescu a ră- într-un fel mi-a fost și mie mamă, 

mas să-și continue munca la lu- Un timp am locuit la ea, pe urmă 
crarea pentru examenul de stat 
care-i va încununa bunele rezul
tate din anii de studenție. La an
cheta redacției a răspuns apoi 
strungarul Vasile Preda, din sec
torul 4 mecanic — subsecția ar
mătură din Complexul C. F. R. 
„Grivița Roșie“. El mi-a vorbit 
despre cele două surori ale sale.

— Cînd am venit în București 
din comuna mea natală (Pitaru — 
raionul Titu) eram un băiețandru 
foarte nepregătit pentru viață. 
Cele două surori ale mele, Ioana 
și Florica, m-au ajutat să-mi fac 
un rost, să calc, cum s-ar spune, 
cu dreptul... Intr-un fel, fiecare 
s-a ocupat de formarea mea pe 
cîte-o latură, a căutat să-mi fie 
aproape, să mă ajute la nevoie. 
Ioana a fost cea care m-a îndrumat 
spre școala profesională. Cînd am 
terminat-o — în 1953 — m-a luat 
în primire Florica. Ea e o bună 
gospodină, e mamă a doi copii și

m-a ajutat să-mi găsesc o locuin
ță, mi-a dat cele necesare ca s-o 
mobilez. Tot ea și-a dat seama 
de tendința mea de a cheltui ba
nii pe care-i cîștigam pe nimicuri 
și m-a ajutat să fiu mai chibzuit. 
Mă simt bine cu ea, discutăm 
mult despre viață, despre preocu
pările mele; a ținut întotdeauna 
să-mi cunoască prietenii, ca să 
mă ferească de orice influență 
proastă și mi-a fost în multe îm
prejurări cel mai apropiat sfătui
tor. Ioana s-a ocupaț mai mult 
de pregătirea mea culturală, m-a 
provocat la discuții despre teatru 
și literatură, mi-a dat primele în
drumări în acest sens...

— Și i-ai urmat întocmai sfa
turile ?

— E adevărat, cei foarte tineri 
sînt uneori refractari la 
înainte de a se izbi ou capul de 
„pragul de sus“. Eu am avut însă 
norocul că n-am fost 
numai cu dragoste de soră, ci cu

îndrumări

îndrumat

Tovarășul Iustin Badea, secre
tarul Comitetului organizației de 
bază U.T.M. a Combinatului Po
ligrafic „Casa Scînteii - I. V. 
Stalin“, deobicei reținut și sobru 
a fost de astădată puțin emoțio
nat, ceea ce l-a făcut să zîmbea- 
scă, să dea din umeri a scuză și 
în acelaș timp să roșească puțin. 
Tovarășul Badea e căsătorit de 
cîțiva ani, dar își iubește soția 
ia fel ca în prima zi, dacă nu 
mai mult. E drept că a fost luat 
și prin surprindere : de astă dată 
n-a fost întrebat ca de obicei de
spre munca unuia sau altuia din 
membrii organizației de bază, ci 
despre propria-j soție!

— Cred că cel mai frumos lu
cru în căsnicia noastră, condiția 
esențială pentru ca sentimentul 
nostru să se păstreze și să se în
tărească, este încrederea — sub 
toate formele ei. Nu mai sîntein 
niște copii și nu aruncăm vorbe 
în vînt; cînd unul din noi se a- 
pucă de o treabă știe că poate 
conta pe sprijinul celuilalt. In
tr-un cămin nu se poate trăi fru
mos, armonios fără această cer
titudine, fără puterea pe care ți-o 
dă reazimui omului pe care-1 iu
bești; și este foarte mult ca so
ția să nu fie o simplă femeiușcă, 
o gospodină doar, sau un bibe
lou cu preocupări limitate ci un 
om egal cu tine, cu care te sfă- 
tuiești și pornești inainte, cu per
sonalitatea lui. Soția mea este un 
astfel de om. Ca să-ți dau un 
exemplu: amindoi învățăm. Ea e 
aspirantă ; atunci 
insă, nu se pune 
unul să-și arate 
față de celălalt, ci 
facem ca amindoi

Hidrocentralei de la Bicaz ca bri
gadier. Urma ca ea să răm;nă 
singură un timp și fără îndoială 
avea să-i fie mai greu. Totuși, nu 
s-a împotrivit nici o clipă ca 
eu să-mi îndeplinesc sarcina; de 
cîte ori îmi scria, se interesa de 
munca mea, își spunea părerea, 
mă îmbărbăta fără să se plîngă 
de nimic. Aceeași înțelegere o 
manifestă 
de acum, 
timp.

— Cum a reușit soția dumitaie 
să se ridice la acest nivel de în» 
țelegere ?

— Atunci cînd iubești și res» 
pecți mult nu poți să fii mes
chin, egoist, nu poți să fii gelos« 
neîncrezător. Din cauza aceasta 
reușim să ne distrăm frumos și 
in societate, să fim veseli și să 
avem prieteni fără ca prin acea
sta sentimentul unuia pentru ce» 

aceasta 
face ca 
plăcută

și față de munca mea 
care îmi cere destul

lălăit să sufere. Armonia 
din viața mea familiară 

munca să-mi fie mai 
rezultatele mai bune...

Și 
Ș'

cînd studiem, 
problema ca 

superioritatea 
doar cum să 

să progresăm. 
— In toate domeniile vă în

țelegeți tot așa de bine ca în 
acest domeniu înrudit cu preocu
pările ei?

— Noi ne respectăm foarte 
mult unul altuia munca și preo
cupările. Intr-o perioadă am pri
mit sarcina să merg pe șantierul

O mica 
răzbunare tI

Socotind că interviul a durat 
destul, reportera și-a permis o 
mică răzbunare, în numele tutu* 
ror băieților cărora li s-a adresat 
cîte o întrebare. Ea și-a întrebat 
colegul ce părere are despre ea. 
Și pentru că rămîneau cîteva rin- 
duri libere și politețea — ah, 8 
Martie! — îl obliga să răspundă, 
s-a conformat:

— Părerea mea despre colega 
reporteră? Hm. E o tovarășă bună. 
O apreciez cu ocazia zilei de 
8 Martie și ca dovadă o las să 
semneze prima.

ILEANA POPOVICI 
ION BAIEȘU
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Un nou demers al U.R.S.S. Apelul C.C. el P.C.U.S- 
adresat femeilor 
sovietice

La sediul FMTD 
discutînd despre 

viața și lupta 
tinerelor fete

pentru realizarea conferinței la înalt nivel
Memorandumul Guvernului U. R. S. S. adresat Guvernului S. U. A.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite:
La 28 februarie a.c. A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S. l-a primit pe L. E. Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., și i-a înmînat un memorandum aii guvernului sovietic în 
problema convocării unei conferințe la cel mai înalt nivel cu par
ticiparea șefilor de guverne pentru discutarea unor probleme inter
naționale urgente.
Guvernul sovietic, se spune în 

memorandum, acordă o mare în
semnătate faptului ca să aibă loc 
cît mai curînd conferința la cel 
mai înalt nivel cu participarea 
șefilor de guverne pentru discu
tarea unor probleme internațio
nale urgente.

Recentul schimb de mesaje din
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A. a arătat că guvernele 
celor două țări se pronunță pen
tru o întîlnire a conducătorilor 
de state la cel mai înalt nivel.

Există însă o serie de proble
me legate de pregătirea conferin
ței la nivel înalt care trebuie 
puse de acord fără nici o amî- 
nare pentru a se putea accelera 
convocare^ conferinței.

După părerea guvernului so
vietic pentru ca aceste probleme 
să poată fi puse de acord, trebuie 
folosite toate mijloacele și căile 
care pot contribui la realizarea 
cit mai grabnică a unei înțele
geri.

Unele probleme privind pregă
tirea conferinței pot fi examina
te și rezolvate imediat pe oale 
diplomatică. Pe de altă parte, 
guvernele unor state, printre care 
și guvernul S.U.A., și-au expri
mat părerea că pregătirile nu 
trebuie limitate l,a căile diploma
tice și, într-un anumit stadiu, 
este indicat să se convoace o 
conferință a miniștrilor Afaceri
lor Externe.

Ținînd seama de aceste dorin
țe, guvernul sovietic declară că 
este de acord cu convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor 
Externe pentru accelerarea pre
gătirii unei întilniri la nivel înalt 
cu participarea șefilor de guverne. 
GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE CA CONFERINȚA MI
NIȘTRILOR AFACERILOR EX
TERNE SA AIBA----------- '
PRILIE 1958.

Guvernul sovietic 
miniștrii Afacerilor 
buie să fie însărcinați să elabo
reze ordinea de zi a conferinței 
la nivel înalt și să stabilească 
componența participanților ei, 
data și locul ținerii conferinței.

In ce privește componența par- 
ticipanților la conferința miniș
trilor Afacerilor Externe, după 
părerea guvernului sovietic la a- 
ceasta trebuie să fie reprezentate 
aproximativ aceleași țări care 
vor lua parte la întîlnirea la cel 
mai înalt nivel. In ceea ce îl pri
vește, guvernul sovietic și-a ex
pus deja considerentele în legă
tură cu componența acestei con
ferințe. La ea ar putea participa

LOC IN A-

consideră că 
Externe tre-

reprezentanții tuturor statelor 
membre ale Uniunii nord-atlantl- 
ce și ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum 
și reprezentanții unor state care 
nu fac parte din blocurile mili
tare ca, de pildă, India, Afganis
tan, Egipt, Iugoslavia, Suedia. 
Austria.

Dacă dintr-o cauză sau alta se 
va considera de dorit desfășura
rea conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe într-o componență 
mai restrînsă, după părerea gu
vernului sovietic la ea ar putea 
participa următoarele state: 
S.U.A., Marea Britanic, Franța, 
Italia, U.R.S.S., Polonia, Ceho
slovacia, Romînia, India, Iugo
slavia, Suedia. Această eventua
lă limitare a componenței parti
cipanților la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe nu trebuie 
însă în nici un caz să stabilească 
dinainte componența viitoarei 
conferințe la nivel înalt.

Guvernul sovietic este de acord 
cu convocarea conferinței miniș
trilor Afacerilor Externe într-un 
loc acceptabil pentru ceilalți 
participanți la această conferin
ță.

Considerentele guvernului so
vietic in ce privește ordinea de 
zi a conferinței la cel mai înalt 
nivel cu participarea șefilor de 
guverne sînt cunoscute guvernu
lui S.U.A. Guvernul sovietic pro
pune ca la această conferință să 
se discute următoarele probleme 
internaționale actuale :

încetarea imediată a experien
țelor cu armele atomice și cu hi
drogen ;

renunțarea de către U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie la fo
losirea armei nucleare;

crearea unei zone denucleari- 
zate in Europa centrală ;

încheierea unui acord de nea
gresiune între statele membre ale 
Uniunii atlanticului de nord și 
statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia ;

reducerea efectivului trupelor 
străine aflate pe teritoriul Ger
maniei și în alte țări europene;

elaborarea unui acord asupra 
problemelor legate de preîntim- 
pinarea unui atac prin surprin
dere ;

măsuri de lărgire a legăturilor 
comerciale internaționale;

încetarea propagandei de răz
boi ;

căile de slăbire a încordării în 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

In afară de aceasta guvernul 
sovietic, după cum a mai arătat 
în repetate rînduri, este gata să 
discute la conferință, cu asenti
mentul tuturor participanților, și 
alte propuneri constructive meni
te să pună capăt „războiului 
rece“, propuneri care ar putea fi 
prezentate de alți participanți la 
conferință.

După ce « studiat amănunțit 
considerentele cuprinse în mesa
jele adresate de președintele 
S.U.A.. D. Eisenhower, președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. A. Bulganin, guver
nul sovietic se declară gata să 
discute la o conferință la nivel 
înalt și următoarele probleme:

Interzicerea folosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare și li
chidarea bazelor militare pe teri
torii străine. Realizarea unui a- 
cord asupra acestei probleme im
portante ar micșora in mare mă
sură primejdia izbucnirii unui 
Tăzboi prin surprindere și ar 
constitui un mare pas înainte pe 
calea asigurării condițiilor nece
sare unei vieți liniștite și pașni
ce a popoarelor;

încheierea tratatului de pace cu 
Germania. Guvernul sovietic pro
pune ca la discutarea acestei pro
bleme să fie invitate guvernele 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Federale Germane. Fi
rește că problema unificării R.D. 
Germane și R.F. Germane într-un 
singur stat, care este de compe- 
tința exclusivă a celor două state 
germane, nu poate constitui un 
obiect de discuție la o conferință 
la nivel înalt;

dezvoltarea legăturilor și con
tactelor dintre țări. Guvernul so
vietic s-a pronunțat întotdeauna 
în favoarea dezvoltării prin toate

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare

O declarație 
favorabilă păcii

LONDRA 7 (Agerpres).—TASS 
transmite: în seara zilei de 6 
martie, la Londra a fost dată pu- 
blicrtății declarația comună a par
tidului laburist $1 Congresului 
sindicatelor britanice în problema 
dezarmării și armei nucleare.

In declarație este exprimată în
grijorarea profundă în legătură 
cu „ritmul tot mai accelerat al 
cursei internaționale a înarmării“. 
Inclusiv în 
cleare.

Partidul 
sindicatelor
nului englez să ia măsuri hotărî- 
te pentru a schimba radical acea
stă situație. „Drept prim pas în 
această direcție — se spune în 
declarație — guvernul trebuie să 
depună eforturi serioase pentru a 
obține în viitorul cel mai apro
piat convocarea unei conferințe 
la nivel înalt“

domeniul armei nu-

laburist șl Congresul 
britanice cer guver-

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
MTI transmite : La 6 martie a 
avut loc o ședință a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare.

Antal Apro, prim-vicepreședinte 
al guvernului, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, a prezen
tat o dare de seamă asupra recen
tei vizite făcute în Republica 
Populară Romînă de către dele
gația guvernamentală și de partid 
a R. P. Ungare.

Membrii acestei delegații — a 
spus printre altele Apro Antal — 
vor păstra impresii de neuitat 
despre primirea călduroasă și prie
tenească ce le-a fost făeută în tot 
timpul vizitei lor și despre dove
zile de stimă și afecțiune manifes
tate față de oamenii muncii din 
Ungaria, nu numai de către or
ganele oficiale, ci și din partea 
oamenilor simpli din Romînia.

Consiliul de Miniștri a treert 
apoi la primul punct de pe ordi
nea de zi : proiectul de buget pe 
anul 1958, care are drept bază 
planul economic de stat aprobat 
de Adunarea de Stat.

Ministrul Culturii a prezentat 
apoi propunerea prezidiului Co
mitetului pentru decernarea pre
miului „Kossuth“ în legătură cu 
apropiata acordare a premiilor.

După cum se știe, în anul 1956 
miniștrii Ocrotirii Sănătății ai 
U.R.S.S. și țărilor de democrație 
populară au căzut de acord să 
stabilească o colaborare mai strîn- 
să în domeniul sanitar. In spiritul 
acestei liotăriri și în baza preve
derilor acordului semnat de dele-

gația guvernamentală ungară cu 
prilejul recentei sale vizite în Ro
mînia, Consiliul de Miniștri a pro
cedat la desemnarea părții ungare 
în Comisia guvernamentală mixtă 
ungaro-romînă pentru colaborarea 
in domeniul sanitar.

★
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 

MTI transmite : La 5 martie a 
avut loc la Budapesta o ședință 
a prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria.

In cadrul acestei ședințe, Kăllai 
Gyula, membru al Biroului Poli
tie al C.C. al P.M.S.U. și preșe
dinte al Consiliului Național al 
Frontului ~ ~
prezentat o dare de seamă asupra 
vizitei în Republica Populară Ro
mînă a delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Ungare.

mijloacele a acestor contacte. El 
împărtășește considerentele expri
mate în mesajul președintelui 
Eisenhower din 15 februarie a.c. 
în privința importanței acestor 
contacte. La rîndul său, guvernul 
sovietic acordă o mare însemnă
tate întreținerii unor contacte 
personale sistematice între con
ducătorii statelor în vederea 
schimbului de păreri asupra pro
blemelor internaționale actuale în 
interesul întăririi încrederii reci
proce și al consolidării păcii ge- 
nerale.

Totodată, guvernul sovietic, 
după cum a mai arătat în 
repetate rînduri, consideră 
absolut imposibilă discutarea 
la o conferință la nivel înalt, 
și la orice conferință inter
națională, a problemelor 
care constituie o chestiune 
internă a unui stat sau altul. 
Tocmai din această catego
rie face parte problema si
tuației din țările Europei ră
săritene, ridicată de guvernul 
S.U.A. Discutare^ unor ase
menea probleme ar însemna 
u,n amestec inadmisibil în 
treburile interne ale unor 
state suverane, ceea ce Uni
unea Sovietică nu va accep
ta in nici un caz.

Guvernul sovietic nu poate în
țelege în general de ce i se pro
pune tocmai lui să se discute pro
blemele interne ale unor terțe 
țări care sînt state suverane și 
cu care atît guvernul U.R.S.S. cît 
și guvernul S.U.A. întrețin rela
ții diplomatice normale. După 
părerea guvernului sovietic, a ri
dica asemenea chestiuni înseam
nă a împinge lucrurile cu bună- 
știință spre agravarea relațiilor 
dintre state, a primejdui cu bu- 
năștiință realizarea unui acord 
asupra problemelor urgente ale 
lichidării „războiului rece“ și 
micșorării încordării internațio
nale.

Guvernul sovietic este de pă
rere că pentru a asigura succe
sul conferinței la cel mai înalt 
nivel, atenția participanților la 
conferință trebuie să fie concen
trată asupra problemelor a căror 
rezolvare va contribui în mod 
real la destinderea încordării in
ternaționale, la întărirea încrede
rii dintre state și la consolidarea 
păcii.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul S.U.A. va 
privi favorabil considerentele ex
puse mai sus.

(Text prescurtat. Sublinierile a- 
parțin redacției).

MOSCOVA 7 (Agerpres), — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice a adresat femeilor 
sovietice un apel în care le sa
lută și le felicită cu prilejul zilei 
de 8 Martie, Ziua solidarității fe
meilor muncitoare din 
lume.

Egalitatea în drepturi 
se spune în apel, rolul 
tant în viața societății 
reprezintă unul din caracterele e- 
sențiale ale democrației socialiste 
— cea mai deplină democrație din 
lume.

Mecanizarea și automatizarea pe 
scară largă a muncii, se spune în 
apel, deschid noi posibilități pen
tru atragerea femeilor în produc
ția socială. în industria U.R.S.S. 
femeile reprezintă peste 45 la sută 
din numărul total al muncitorilor 
și funcționarilor. Ele cuceresc c*i 
succes culmile științei și culturii. 
Fetele reprezintă peste jumătate 
din studențimea sovietică. Peste 
903.000 de femei sînt oameni de 
știință, 647 sînt profesori univer» 
sitari, membre și membre cores
pondente ale Academiilor de știin
țe. 76 la sută din medicii sovietici 
sînt femei.

Femeile sovietice participă ac
tiv la conducerea statului, ele sînt 
deputate în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., in sovietele supreme alo 
republicilor unionale și autonome, 
în sovietele locale de deputați ai 
oamenilor muncii.

Apelul subliniază rolul nobil al 
Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor care grupează 
zeci de milioane de femei care 
luptă pentru pace și un viitor lu
minos al tinerei generații,

C.C. al P.C.U.S. cheamă toate 
femeile din U.R.S.S. să lupte 
neobosit pentru pace, pentru în
tărirea legăturilor internaționale 
și pentru prietenie între popoare.

întreaga

a femeii, 
ei impor- 

lovietice

(DE LA TRIMISUL NOSTRU)
Benczur Vlca 34. O stradă largă 

ocrotită de liniște, dar nu departe 
de trepidația arterelor centrale. 
Aci își are sediul F.M.TJ). Vizita 
mi-a fost inspirată, în preajma Zi- 
lei Internaționale a Femeii — 
8 Martie, de dorința de a cu
noaște unele aspecte privind viața 
și activitatea tinerelor.

Am privit în biroul comitetului 
pentru problemele tinerelor fete 
scrisori venite din toate colțurile 
lumii, buletine de presă și tipări
turi scrise în diferite limbi. Ele se 
refereau la problemele tinerelor 
fete, la viața, activitatea lor, la 
tot ce le frămîntă. Pentru a cu
noaște însă viața tinerelor m-am 
adresat DAȘEI MOLKOVA con
ducătoarea acestui comitet.

— . F.M.T.D. este preocupată de 
lupta pentru apărarea drepturilor 
tinerelor fete — îmi spune Dașa 
Molkova. Viața acestora nu este 
însă asemănătoare pretutindeni. 
Sînt țări în care condițiile lor de 
viață și de muncă sînt dificile, iar 
altele în care tinerele și-au cîștigat 
drepturi, alături de întregul po
por.

Pentru cititorii romîni nu este 
desigur nevoie să prezint situația 
fetelor din țările socialiste. Ei o 
cunosc din propria lor experiență 
de viață. Mă voi referi de aceea 
la situația existentă în diferite 
țări unde tinerele au de făcut față 
unor dificultăți generate de cauze 
diferite. Trebuie să spun mai în- 
tîi că faptul că în multe țări ti
nerele sînt lipsite de posibilitatea 
de a-și însuși o meserie contras
tează cu ritmul modern al vieții, 
al dezvoltării tehnicii.

Să facem apel la datele privind 
de pildă Franța. Dintre muncito-

medie 
15 la sută 
tinere, iar 
de 35 la 
din tota-
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necalificați re- 
asemenea procenta- 

industria elec- 
?i

rii cu o înaltă 
calificare care 
lucrează în in
dustria ușoară 
doar 5 la sută 
sînt tinere. Din- 
trei cei cu o ca
lificare 
doar 
sînt 
cifra 
sută
Iul muncitorilor 
prezintă de 
jul tinerelor. în 
trotehnică situația este și mai 
proastă. Doar unul la sută din to
talul muncitorilor cu o înaltă ca
lificare sînt tinere și 6 la sută 
muncitoare cu o calificare medie. 
In ceea ce privește studiul, lucru
rile stau la fel. S-a calculat de pil
dă că doar 9 la sută din fetele 
care termină cursurile medii își 
continuă studiile. 17 la sută învață 
o meserie, iar 74 la sută își con
tinuă 
cație

Parlamentul englez a pro
mulgat o nouă lege a chiriilor. 
Potrivit acestei legi, oamenii 
muncii trebuie să plătească o 
chirie majorată cu 2%.

In clișeu : femei din orașul 
Crolly manifestează împotriva 
majorării chiriilor.

Popular Patriotic, a

viața fără a primi vreo edu- 
profesională.
Aș dori să-mi vorbiți

scurt despre situația tinerelor și 
din alte țări...

— Se pot spnne foarte multe 
lucruri. Un activist al F.M.T.D.-U- 
lui a călătorit recent în Africa. 
El a putut constata cu acest pri
lej o serie de lucruri foarte inte
resante în ceea ce privește viața 
tinerelor. Analfabetismul, mizeria, 
sînt lucruri obișnuite în țările de 
pe continentul negru. Aci, în unele 
țări, fetele mai sînt vîndute, pre
judecățile continuă să rămînă ace
leași ca și în secolele trecute. Ine. 
galitatea între bărbat și femeie 
este de-a dreptul rușinoasă pentru 
secolul nostru.
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Trei Tineri germani 
condamnați la moarte 

de autoritățile 
franceze

BERLIN 7 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția ADN, opi
nia publică din R. D. Germană 
este profund indignată de recenta 
condamnare la moarte de către 
autoritățile franceze a trei tineri 
germani care au dezertat dintr-o 
tabără de instrucție a Legiunii 
Străine situată în Algeria. Printre 
cei condamnați la moarte se află 
și Hilmar Karklinn în vîrstă de 
19 ani. Numeroși locuitori din 
Berlinul răsăritean și din alte ora
șe ale R. D. Germane au trimis 
telegrame și scrisori de protest au
torităților militare franceze din 
Berlinul occidental în care se cerc 
să fie salvată viața celor trei ti
neri germani.

Eșecuri în lansarea sateliților
americani

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
Buletinul de știri al Casei Albe a 
transmis comunicatul oficial a- 
nunțînd că cel de-al doilea satelit 
american lansat la 5 martie nu a 
fost plasat în orbită. în comuni
cat se spune că satelitul a ars 
probabil. Eșecul satelitului este 
atribuit în comunicat faptului că 
etajul superior al rachetei purtă
toare de tip „Jupiter“ nu a func
ționat.
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Un dan« popular Indian

PARIS.— Atenția cercurilor largi 
ale opiniei publice franceze și in
ternaționale este ațintită in prezent 
asupra soartei patriotei algeriene 
Djamila Buhired, condamnată de 
tribunalul militar francez la moar, 
te pentru participare la mișcarea 
de eliberare națidnală. Ziarele din 
Paris anunță telegrama lui K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a- 
dresată lui René Coty, președintele 
Republicii Franceze.

NEW YORK. - Secretarul ge- 
neral al O.N.U., Dag Hammarsk- 
joeld, a transmis vineri țărilor 
membre ale O.N.U. o notă a mi
siunii Republicii Arabe Unite prin 
care se anunță că în urma unirii 
Egiptului și Siriei aceste două țări 
nu vor mai forma decît un singur 
stat membru al O.N.U. sub nu
mele de Republica Arabă Unită.

CAIRO. — Toate ziarele care a- 
par la Cairo au publicat sub tit
luri mari textul Constituției pro
vizorii a Republicii Arabe Unite. 
Constituția are 73 de articole.

LA PAZ. — In urma unui con
flict Intre președintele Boliviei, 
Iiernan Siles Suazo, și Juan Le- 
chino, lider al unei fracțiuni a 
partidului guvernamental Mișcarea 
revoluționară națională, președin- 
tele Boliviei a demisionat.

HAVANA. — Organul oficial al

Federației studenților din Cuba 
,,Alma Mater" anunță că forțele 
rebelilor conduse de Fidel Castro 
au deschis un al doilea front îm
potriva guvernului dictatorului Ba
tista In munții din jurul orașului 
Trinidad, provincia Las Villas din 
centrul Cubei.

LIMA. — Guvernul peruvlan n 
anunțat arestarea a șase ofițeri 
din forțele terestre șl aeriene, pre
cum și a unui civil, acuzați că au 
complotat răsturnarea cu forța a 
guvernului președintelui Mianuel 
Prado și instaurarea unei dicta
turi.

PARIS. — Autoritățile franceze 
au confiscat săptămînalele „France 
Nouvelle", „Express“ și „France' 
Observateur“ pentru faptul că au 
publicat materiale privind războiul 
colonialist din Algeria. Ziarul „Le 
Mondț“ declară că guvernul în
cearcă să ascundă adevărul asupra 
evenimentelor din Algeria nu nu
mai algerienilor, ci și populației 
dip Franța.

BERLIN. — Cu prilejul Zilei 
Internaționale a Femeii, Federația 
Democrată Internațională a Fe
meilor a dat publicității un apel 
în care salută femeile și organiza
țiile de femei din întreaga lume 
și le urează fericire și o viață paș
nică.

— Cum reacționează tinerele 
fete în fața acestei situații? Și 
dacă doriți să-mi comunicați cîteva 
activități ale FM.TJ). în acest 
sens.

— Am să răspund acum la pri
ma parte a întrebării. Tinerele de 
pe tot globul și-au întețit lupta 
pentru apărarea drepturilor lor. 
N-am să înșirui grevele care au 
intrat în obișnuință, demonstrațiile 
și manifestațiile, știut fiind că la 
acestea, tinerele, împreună cu 
muncitorii, participă în număr 
mare. Aceasta dovedește conștiința 
răspunderii lor sociale. Este inte
resant și faptul că se dezvoltă larg 
schimbul de experiență între orga
nizațiile tinerelor din diferite țări. 
Au avut loc întilniri ale tinerelor 
muncitoare în Franța, Italia, Fin- 
landa. Au fost organizate anchete 
cu privire la situația tinerelor 
din Danemarca, Austria și Norve
gia. Tinerele din Chili au orga
nizat anul trecut o întîlnire a ti
nerelor muncitoare și-au discutat 
problemele ce le privesc.

în ceea ce privește partea a 
doua a întrebării, F.M.T.D. a acor
dat și acordă o atenție deplină 
problemelor legate de viața și ac
tivitatea tinerelor. Se cunosc o se
rie întreagă de inițiative organi
zate de-a lungul anilor. în momen
tul de față se pregătește organiza
rea unor întîlniri între tinerele 
din diferite țări precum și edita
rea unei publicații menită să asi
gure un larg schimb de experiență 
între acestea.

In sediul F.M.T.D. am întîlnit-o 
și pe tânăra italiană MARTA BA- 
RAFELLI. Ea mi-a relatat cîteva 
fapte din viața tinerelor fete din 
Italia. Am aflat printre altele că 
in rindul celor două milioane de 
șomeri se găsesc foarte multe fete. 
40 la sută din șomeri sînt femei. 
Ceea ce preocupă in mod deose
bit tinerele din Italia este lupta 
împotriva primejdiei de război.

— Nu este ușor să lupți pentru 
pace în Italia mi-a spus în înche
iere Marta. Tineretul țării mele și 
mai ales tinerele nu sînt însă dis
puse să accepte transformarea pă- 
mîntului nostru natal într-o bază 
atomică americană. Este o proble
mă vitală pentru însăși existența 
noastră.

EUGENIU OBREA
Budapesta, martie 1958 (prin 

telefon)
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CAPE CANAVERAL 7 (Ager- ♦ 

preș). — Marina americană a pu
blicat un comunicat în care anun
ță că la baza de la Cape Canave- 
ral i-a încercat vineri din nou lan
sarea unui satelit artificial cu aju
torul unei racheta „Vangward", 
dar că lansarea nu a putut avea 
loc din cauza unor „dificultăți 
tehnice". Data viitoarei încercări 
de lansare nu a fost anunțată.

poporul indian
Cînd m-am întors din India, 

oriunde am mers, o singură 
întrebare mă urmărea cu insis
tență : „Ce ai văzut în India“?

Oamenii mai în vîrstă mă 
întrebau de India misterioasă, 
de elefanții albi ai maharajahi- 
lor, de fachiri care dorm pe 
cuie în loc de saltea, de cobre
le care dansează la muzică etc. 
Cei mai tineri ne întrebau de 
semenii lor din India, de pro
blemele lor. Fetele se intere
sau, ca deobicei, de moda in
diană, de punctul negru de pe 
fruntea indiencelor, așa cum are 
și Nargis.

De răspuns la aceste multe 
întrebări, care se refereau la 
contactul de ordin vizual cu In

dia a fost mai ușor. Mult mai 
greu mi-a fost și îmi este și 
în aceste clipe, de a spune ce 
m-a impresionat, ce gînduri, ce 
reflexii am făcut de pe urma 
celor văzute și nevăzute, dar 
sezisate. cu ocazia contactului 
cu India, cu poporul indian.

Am răspuns la toate întrebă
rile puse și socot că aceasta 
este datoria fiecăruia care a 
avut ocazia să viziteze această 
minunată țară. Poporul 
este harnic și talentat, 
de pace. Acest lucru 
spus cu atît mai mult 
istoria a fost foarte 
dreaptă cu India. Europa a 
cunoscut India, din păcate, prin

indian 
iubitor 
trebuie 
cu cît, 

ne-

cărțile scrise de exponenții- co
lonialiștilor englezi. Ori, pen
tru acești scribi, indienii tre
buiau să fie inferiori, incapa
bili, mistici, leneși, inculți etc. 
Pentru acești scribi istoria In
diei începea odată cu jecmă
nirea poporului indian de către 
Societatea Indiilor Orientale.

Marii ginditori ai Indiei au 
fost răstălmăciți în așa fel in
cit, cînd se vorbea de gîndi- 
rea indiană, se înțelegea mis
ticismul cel mai hermetic și 
abracadabrant.

India trebuie însă descope
rită și redescoperită. Minciuna 
și calomnia trebuie înlăturată. 
Cu aceste gînduri am pornit 
ve pământul indian. Timpul 
scurt care mi-a fost dat, a tre
buit să fie folosit la maximum. 
Ziua umblam pe străzi, vizi
tam monumente, construcțiile 
noi, școli, laboratoare, case și 
locuințe particulare. Noaptea 
discutam cu prietenii indieni, 
prieteni cîștigați în timpul vi
zitelor din timpul zilei. De 
dormit dormeam doar cîteva 
ore. Aveam nevoie de forțe 
noi. Pe unde mergeam, indie
nii care aflau că sînt romîn, 
își deschideau sufletul. Mi-au 
povestit despre problemele lor 
cele mai urgente și uneori și 
cele mai intime.

Tinerii indieni m-au înconju
rat cu multă dragoste și dori
tori să-mi arate cît mai mult

'din viața lor. Setea lor de cul
tură, știință m-au uimit pro
fund. Procesul de culturalizare 
cunoaște astăzi în India un 
uriaș avînt. In cele mai înde
părtate cătune mi-a fost dat 
să văd cursuri de alfabetizare. 
Lupta este în toi pentru lichi
darea uneia dintre moștenirile 
„civilizatorilor": 80°/> analfa- 
beți.

La Delhi, capitala țării, sche
lele de construcții se ridică 
peste noapte. Orașul nou se în
tinde cu o viteză neobișnuită. 
Delhiul vechi este mărturie a 
vremurilor de mult apuse, a 
gloriei, odinioară renumită, a 
Indiei. De multe ori mă între
bam de unde a luat India atâ
ția artiști. Vizitînd monumen
tele antice, ai impresia la un 
moment dat că toți indienii 
sînt artiști. Piatra, marmora, 
nestematele prind viață în mîi- 
nile indienilor. Cuvîntul și ciu
tul se împerechează în versuri 
și melodii.

Am intrat 'în vestitul „Fort 
Roșu“ pregătit să întâmpin cu 
eroism cele mai mari emoții 
estetice. Și într-adevăr. Acest 
Fort stă ca o mărturie în fața 
noastră și a generațiilor care 
vor veni, pentru ce poate face 
mină poporului indian. Sînt 
săli în care coloritul, forma 
marmorei, și a altor materiale 
de construcții te transpun în 
lumea basmelor orientale; în

O vedere generală a uzinelor me talurgice „Tata" de lîngă Yamshedpur
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care în fiecare 
aștepți să apară 
Ghidul iscusit te readuce însă 
din cînd în cînd la realitate, 
făcîndu-te să privești spre un 
perete de unde lipsesc pietrele 
prețioase, sau arătîndu-ți locul 
unde a stat pe vremuri vesti
tul Kahivor (diamantul cel mai 
mare din lume). Dar ce s-a în- 
tîmplat cu ele ? te întrebi. Poa
te au fost depozitate spre a fi 
păstrate? Nu! Oamenii cei 
culți și iubitori ai muzeelor, 
colonialiștii civilizați au furat 
pur și simplu aceste valori fa
buloase.

La Delhi ai atît de multe 
văzut incit ziua ar trebui 
aibă 48 de ore. Am văzut 
Palatul guvernamental 
lucrează neobositul om politic 
și gînditor Jawaharlal Nehru, 
om iubit și apreciat, atît în 
țară cît și în lumea întreagă. 
Am păstrat un minut de recu
legere în fața unui mormînt 
simplu, care adăpostește în 
somnul cel veșnic pe acela ca
re a condus lupta poporului 
indian spre independență, Ma- 
hatma Gândi. Am cunoscut 
studenți, elevi, muncitori, os
tași, doctori. Toți, și fiecare în

moment te 
pitici și zîne-

de 
să
Și 

unde

parte, erau atît de mîndri de 
rezultatele obținute de India în 
ultimii ani, incit te contami
nau cu optimismul lor specific. 
Tînărul Dos, unul din interlo
cutorii mei, este foarte slab și cu 
ophii înfundați în orbite. Dar 
și ochii lui strălucesc și văpaia 
lor îți vorbește de aceeași ho- 
tărîre. și încredere în năzuințe
le lor. Un alt prieten, mai 
târziu, mi-a explicat că Das 
suferă de o boală grea, de ca
re suferă mulți tineri indieni. 
Cînd erau copii, părinții lor 
plecînd la muncă, și fiind ne- 
voiți să lase copiii în singură
tate obișnuiau să le dea opiu 
pentru a-i adormi. Sursele de 
unde provenea narcoticul sînt 
cunoscute: traficul cu opiu a 
fost o sursă de îmbogățire a 
colonialiștilor britanici. Opiul 
a lăsat însă urme adinei. Das 
ji ceilalți poartă o viață în
treagă amprentele acelor tim
puri. Poartă în același timp în 
ei și o ură sfîntă împotriva tu
turor traficanților de opiu, îm
potriva colonialiștilor de tip 
vechi sau nou.

Urmele stăpînirii de secole a 
celor însetați de sînge Și 
aur, colonialiștii britanici, se

întâlnesc încă și astăzi la tot f
pasul. Calcula — uriașul oraș T
asiatic cu aproape 6.000.000 de Z
locuitori prezintă multe aspecte ♦
care reprezintă un rechizitoriu t
împotriva colonialismului bri- >
tanic. Cartierul de dincolo de f
Gange, unde locuiește Calcuta ț
muncitoare îngrămădește atâta Z
mizerie ți suferință îneît te f
întrebi pînă unde s-a întins î
răbdarea acestui mare popor. Z

In portul Calcuta am văzut f
fîlfîind pe mai multe vase 1
steagul nostru tricolor cu stema Z
Republicii. Inima îmi sălta de t
bucurie, la gîndul că poporul ț
nostru contribuie la opera de f
industrializare a Indiei. In- Ț
dienii află din ce în ce mai *
multe lucruri despre țara noa- f
stră. Perinița, este cunoscu- T
tă și pe malurile Gangelului și Z
ale Brahmaputrei, numele sa- f
vanților noștri, Parhon, Săvu- I
lescu, ale scriitorilor Sado- f
veanu, Stancu sînt cunoscute I
în rîndurile studențimii in- I
diene. Omagiul nostru cel mai f
mare adus poporului indian va I
fi să ne angajăm să-l cunoaș- Z
tem din ce în ce mai bine. T
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