
Rolul organizației U. T, M. 

în stabilizarea 
tinerilor mineri 
în Valea Jiului

Proletari din toate tirile, unifi-vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria II-a Nr. 2750 4 PAGINI — 20 BANI Joi 13 martie 1958

MARELE
FACTOR
EDUCATIV :
COLECTIVUL

— 70 ani de la nașterea 
lui A. S. Makarenko —

de conf. univ. Ion Berea
Una din sarcinile prevăzute în 

Directivele celui de al II-lea Con
gres al Partidului este creșterea 
productivității muncii în industria 
minieră. Atingerea acestui obiec
tiv presupune introducerea pe 
toate căile în procesul de extrac
ție, a progresului tehnic, extinde
rea metodelor avansate de lucru, 
folosirea rațională a utilajului, in
stalațiilor și mașinilor existente, 
pe baza unei mai bune organizări 
a muncii. Rezolvarea acestor pro
bleme depinde în mare măsură de 
gradul de pregătire a cadrelor de 
mineri, tehnicieni și ingineri.

Pentru pregătirea teoretică a 
muncitorilor au fost înființate di
ferite forme de învățămînt fără 
scoaterea din producție, începînd 
de la cursurile de calificare de 
trei și șase luni pînă la școlile de 
mineri de un an, care funcționează 
în fiecare centru minier.

începînd de la 1 aprilie 1957 
într-o serie de mine s-a experimen
tat sistemul îmbunătățit de salari
zare și normare a muncii care fa
vorizează ridicarea calificării. Ac
țiunea de consultare a muncitori
lor în vederea îmbunătățirii siste
mului de normare și salarizare a 
scos la iveală noi și importante 
rezerve interne, concretizate în 
sute de propuneri de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Despre impor
tanța măsurilor elaborate ne vor
bește faptul că prin traducerea 
lor în viață planul anual pe în
treg ministerul a fost îndeplinit cu 
22 zile înainte de termen.

Trebuie arătat însă că obține
rea acestui succes a fost posibilă 
și datorită faptului că în cursul 
anului trecut s-a înregistrat și o 
creștere însemnată a productivită
ții muncii. în Valea Jiului ea a 
ajuns la peste 10 la sută față de 
realizările anului precedent.

Anul 1958 poate și trebuie să 
aducă dezvoltarea succeselor do- 
bîndite în cursul anului trecut. 
Acest lucru este posibil mai ales 
dacă ținem seamă de faptul că 
noul sistem de salarizare asigură 
de pe acum 
peste 1.000 lei — cu 25 la sută 
mai mare decît cîștigul mediu rea
lizat înainte de perioada de ex
perimentare a sistemului îmbună
tățit de salarizare și normare a 
muncii.

Din păcate însă, pînă acum, cîș
tigul muncitorilor nu este urmat 
peste tot de o creștere corespun
zătoare a productivității muncii. 
Una din cauzele acestei situații 
trebuie căutată în faptul că, în 
această perioadă, prin ridicarea

un cîștig mediu de

nivelului cîștigului minerilor pe 
prima treaptă de salarizare între 
diversele ramuri ale economiei na
ționale, spre mină au fost atrași 
un număr mare de muncitori ne
calificați, dintre care o mare par
te sînt tineri. Pînă ce aceștia să 
poată stăpîni hine tehnica minieră 
trebuie să treacă o anumită pe
rioadă de tiuip în care să se ca
lifice.

Valea Jiului primește mereu ti
neri dornici de a îmbrățișa mese
ria de miner. Pentru stabilizarea 
cadrelor în Valea Jiului au fost 
create condiții de viață cum n-au 
visat minerii în trecut. Peste 4700 
familii de mineri locuiesc în a- 
partamentele din noile blocuri. 
Au fost clădite cămine cu peste 
2800 locuri și dormitoare comune 
eu un total de peste 5300 lociAi. 
De asemenea, în așezările miniere 
s-au construit cluburi, cinemato
grafe, spitale, creșe, magazine etc. 
Anul acesta se vor mai da în fo
losință în diferite localități din 
Valea Jiului alte 480 apartamente 
și 5 cămine cuprinzînd circa 750 
locuri.

Procesul acesta, de stabilizare a 
cadrelor, nu este ușor. Mineritul 
nu este meseria cea mai lesnicioa
să, dar este o meserie frumoasă.

Ca să-ți placă o meserie trebuie 
însă mai întîi s-o cunoști bine. 
Or, unii tineri au fost îndrumați 
spre Valea Jiului spunîndu-li-se 
că pot cîștiga un salariu bun, dar 
nu s-a vorbit îndeajuns de exigen
țele acestei munci. Aceștia, luînd 
contact cu munca în subteran, au 
renunțat la ea fără a se strădui 
să-și însușească meseria de miner. 
Alții au socotit că Valea Jiului 
constituie o sursă momentană de 
venituri, plecînd după ce „și-au 
făcut suma“. Organizațiile U.T.M. 
nu le-au arătat însă întotdeauna 
tinerilor — și comitetul raional 
U.T.M. nu le-a îndrumat în acest 
sens — satisfacțiile acestei noi 
meserii, drumul plin de succese 
pe care l-au străbătut în minerit 
tineri ca Bartha Francisc, Gheor- 
ghe Ivășcan, Velek Ioan și mulți 
alții.

In Valea Jiului lucrează multe 
brigăzi alcătuite numai din tineri. 
Numărul brigăzilor de tineret din 
subteran se ridică 
La Vulcan au fost 
găzi-școală pentru

la peste 120. 
alcătuite bri- 
tineret, cum

I. BAIANȚ

0 delegație a Academiei de Științe 
a R. Cehoslovace a sosit în Capitală

Miercuri a sosit în Capitală delegația Academiei de Științe 
a Republicii Cehoslovace, pentru a participa la semnarea conven
ției de colaborare științifică între Academia R. P. Romîne și Aca
demia de Științe a R. Cehoslovace.

Delegația cehoslovacă este compusă din Jaroslav Kozesnik, se
cretar prim al Academiei Cehoslovace de Științe, Mikolas Koncek, 
membru corespondent al Academiei Cehoslovace de Științe, preșe
dintele Secției de științe matematice și fizice a Academiei Slovace 
de Științe și Bojena Hudicova, de la serviciul de relații cu străină
tatea al Academiei Cehoslovace de Științe.

Pe aeroportul Băneasa, delegația de oameni de știință ceho
slovaci a fost salutată de acad. Șt. Milcu, seeretar prim al Acade
miei R. P. Romîne, academicieni și oameni de știință romini.
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Colectivul An
samblului 
besc
șoara 
tă 
mult

sîr- 
din Tirul- 

prezin- 
spectacole 
aprecia'e 

de publicul timișorean. în 
fotografia noastră vedeți două 
perechi ale acestui ansamblu 
în frumoasele lor costume na
ționale.

Filme romînești 
la Festivalul 

da la Cannes
alLa Festivalul internațional 

filmului de la Cannes din 1958, 
țara noastră va participa cu fil
mul artistic „Ciulinii Bărăganu
lui“, realizat de regizorul Louis 
Daquin, după romanul lui Panait 
îstrati și cu filmul de desene a- 
riimate , Șapte arte“, creație a re
gizorului Ion Popescu-Gopo.

In afara concursului va fi pre
zentat documentarul „Livenii Iul 
Enesfu“, a cărui regie o sem
nează Ion Bostan.

(Agerpres)

MAIS
în viața muncitorilor tineri

Construcția hidrocentralei 
de la Bicaz progresează 

continuu
In cursul zilei de 

miercuri constructorii 
hidrocentralei „V. 1.
Lenin“ de la Bicaz au 
început i ultima lucrare 
-din construcția tunelu
lui de aducțiune — be- 
tonarea cămășuielii inte
rioare. Pe o porțiune de 
'420 m. de la gura tune
lului ieșire spre inte
rior, cămășuiala de be
ton armat va fi acoperi
tă de un bl in jad meta
lic în scopul protejării 
pereților tunelului de 
presiunea mare a apei 
ce va înainta spre uzi
na hidroelectrică. Noua 
cămașă de beton, la 
care au început lucră
rile, va fi executată în 
întregime mecanizat.

In acest scop în tunel 
au fost 
metalice, 
ternice, 
betonare 
tonului. Aceste utilaje și 
mecanisme, construite 
special de industria 
noastră pentru șantierul 
de la Bicaz, vor permi
te betonarea a 6 m.l. de 
tunel în 24 de ore, față 
de 8 m.l. cît se betonau

montate schele 
macarale pu- 
pompe pentru 
si vibrarea be-

înainte, în timp de o 
lună.

La ieșirea din tunel 
unde au fost instalate 
utilajele necesare, sa 
montat recent primul 
inel metalic, care ur
mează a fi betonat zile
le următoare.

La baraj se va turna 
în acest an o cantitate 
dublă de beton, față de 
anul trecut; constructo
rii au revizuit și repa
rat utilaje pentru a pu
tea îndeplini în termen 
această sarcină. La fa
brica de beton de la ba
raj au fost revizuite uti
lajele și se fac pregătiri 
pentru montarea altora 
noi.

La baraj se escavează 
acum la 26 metri sub 
nivelul apei. La cele 4 
blocuri din zona centra
lă, care urmează a fi 
betonate, s-a ajuns pe 
unele locuri la roca de 
fundație peste care ur
mează a se turna beto
nul. La blocurile nr. 9 
și 14 din corpul bara
jului va începe în cu
rînd turnarea betonului 
în fundații.

La 13 martie a. c. se împlinesc 70 ani de Ia naj- 
terea lui A. S. Makarenko — strălucit pedagog 
sovietic.

Numele lui A. S. Makarenko și minunata sa ac
tivitate pedagogică pusă în slujba formării omului 
nou se bucură de stima și prețuirea unanimă a pe
dagogilor progresiști din întreaga lume.

Timp de aproape 16 ani, Makarenko a avut con
ducerea aceluiași colectiv : „Colonia Maxim Gorki“ 
și „comuna F. E. Dzerjinski“, alcătuit din tineri și 
adolescenți vagabonzi, cu un trecut de fapte crimi
nale, obișnuiți cu trîndăvia — moștenire tristă a 
regimului țarist. Din aceștia, măiestria sa pedago
gică, munca sa creatoare plină de abnegație și per
severență a izbutit să formeze oameni noi, demni 
de viitorul luminos al patriei lor libere, cetățeni 
sovietici cinstiți, oameni cu voință și perseverență, 
disciplinați și harnici. Ingineri, agronomi, militari, 
medici și juriști, muncitori de înaltă calificare — 
peste 3.000 de oameni de tip nou sînt rezultatul 
strălucitei activități pedagogice a lui A. S. Maka
renko.

Referindu-se la colonia de delicvenți și conducă
torul ei în articolul „Prin Uniunea Sovietică“ Gorki 
a scris: „Cine ar fi putut să transforme atît de mult, 
să reeduce sute de copii atît de crud și jignitor per
secutați de soartă ? Organizatorul și directorul colo
niei este A. S. Makarenko. El este fără îndoială un 
pedagog talentat. Coloniștii îl iubesc și vorbesc des
pre el cu atîta mîndrie, de parcă ar fi creația lor“.

Aceste succese ale lui Makarenko se datoresc în 
primul rînd concepției sale juste despre om, despre 
perspectivele sale de dezvoltare, despre rolul activ 
al educației, faptului că el i-a considerat pe acești 
delicvenți ca pe niște tineri și copii obișnuiți, care 
nu cer metode speciale de educație, ci o tratare 
corespunzătoare scopului și sarcinilor educației în 
statul socialist.

Operele teoretice de pedagogie și cele artistice cu 
privire la problemele educației ale lui A. S. Ma
karenko : „Poemul pedagogic“, „Steaguri pe tur
nuri“, „Cartea pentru părinți”, „Prelegeri despre 
eduoația copiilor“, care generalizează în imagini ar
tistice și sinteze științifice valoroasa lui experiență, 
au adus o contribuție importantă la dezvoltarea

(Continuare în pag. 2-a)

URMĂRILE UNEI
Am adunat-o. A luai în 

mînă piesele — niște tole 
pentru un motor — și mi-a a- 
rătat că nu fuseseră bine lă
cuite. Criticî>ndu-mă, a explicat 
de ce greșisem și cum anume 
trebuie să lucrăm ca să nu pe
riclităm calitatea produselor 
noastre. M-am simțit prost dar 
am învățat și odată cu mine 
întreaga echipă.

M-am retras fără ca cei doi 
tineri să mă observe. Schimbul 
de cuvinte mă edificase asu
pra unui maistru. A mai trecut 
timp, oamenii s-au convins de 
caracterul acestui om și azi în 
uzinele , JSlectr o putere“, mais
trul Ioan Gîrlea este conside
rat un prieten al tineretului. 
Asta nu pentru faptul că el 
personal este tînăr, ci pentru 
că are o predilecție pentru în
drumarea celor tineri, în spe
cial a novicilor.

Am mers să fac o vizită unei 
echipe de muncitori. Petrică 
Ciobanu — vechi prieten —

Placarda cu fond albastru 
și litere argintii îți atrage aten
ția. Privești și citești : „Secția 
mașini rotative — secția tine
retului“. Activitatea tinerilor 
de aici a fost inserată de multe 
ori în paginile ziarului de 
nă. Eu am să vorbesc mai 
țin de ea.

De fapt, inițial nici nu 
gîndisem la acest articol, 
tr-o zi treceam prin atelierul 
condus de maistrul Ion Gîr
lea. Schimbul se sfîrșise. In
tr-un colț discutau de zor doi 
tineri. Unul era roșu la față 
și gesticula mereu. Am tras — 
recunosc — cu urechea.

— ...Și așa cum îți spuneam, 
nu știu ce are dar nu mă mai 
slăbește. Cînd nici nu mă aș
tept vine lingă mine ...„tova
rășe Căpitănescu, mai bine ar 
fi așa... mai bine așa... consi
der că“... Mereu sfaturi 
„considerente“, pare-ar fi 
soacră. Nu-ți mai spun ce 
înlîmplă cînd greșesc...

— Ești iute. Sandule. Ia stai 
nițel și judecă. Tovarășul mai
stru e un om drept. Nu-i pla
ce să vadă neorînduială, il 
doare cînd cineva lucrează 
prost. Sfaturile sale e bine să 
le asculți, iți vor folosi. Eu 
datorez mult maistrului. Să-ți 
spun o intîmplare. Mică în a- 
parență. Pe mine însă m-a pus 
pe gînduri. Pentru aceasta 
mulțumesc maistrului... intr-o 
zi cînd mi-era lumea mai dra
gă mă pomenesc cu maistrul. 
Privea atent cum lucram. 
După ce am sfîrșit, m-a luat 
de o parte și mi-a zis :

— Tovarășe Pasăre, adu- 
nă-ți echipa.

uzi-
pa-

mă 
In-

mi-a făcut cu ochiul, semn că 
toate-s bune. Am adus discuția 
despre maistru. Petrică, un om 
căruia niciodată nu i-a plăcut 
să vorbească prea mult, mi-a 
spus doar atît :

— Un medic trebuie să cu
noască bine anatomia ca să sta
bilească un diagnostic. Maistrul 
trebuie sa și cunoască oamenii, 
mașinile, ca să „facă“ planul 
și să dea produse de calitate. 
Ei bine, maistrul nostru e un 
medic bun !

Aș încerca să redau pe scurt 
activitatea neobosită a maistru
lui comunist Ioan Gîrlea. Des
chid un carnet și citesc:

„...JOI. Stau de vorbă cu

NASTASE PUFAN 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la uzinele „Electropu- 

tere"-Craîova

Gospodăria agricolă colectivă 
„23 August“ din comuna Facă- 
ieni, raionul Fetești, este una din 
gospodăriile de frunte din regiu
nea Constanța. întemeiată în 1950 
ea a ajuns curînd să realizeze ve
nituri importante și să constituie 
o sursă de atracție pentru fami
liile de țărani muncitori care mai 
rămăseseră pînă în anul trecut în 
afara gospodăriei colective.

Acum cîteva zile am avut o con
vorbire cu inginerul agronom al 
gospodăriei. Ion Albulescu, în le
gătură cu contribuția tinerilor la 
creșterea și dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

CONCEPȚII
ÎNAPOIATE

—- Care este la ora actuală si
tuația în sectorul zootehnic al 
gospodăriei ?

— In prezent noi putem afir
ma că avem un sector zootehnic 
dezvoltat. Avem o fermă cu 1250 
oi-mame și 450 tineret. Ferma de 
porci numără în prezent 80 de 
scroafe mari, 224 tineret pentru 
îngrășat și 188 purcei sugaci. In 
sectorul taurine stăm ceva mai 
slab. De la nucleul de 13 vaci cu 
care s-a format ferma în 1954 abia

bubaline (bivolițe) cu 30 de ca
pete. Acest animal, foarte apre
ciat de localnici, este mai puțin 
pretențios la hrană, trăiește foar
te bine în condițiile noastre de 
baltă și dă o producție de lapte 
asemănătoare cu a vacilor, dar cu 
un procentaj de grăsime dublu.

Am prevăzut, de asemenea, să 
producem pentru vînzare între 
2000—3000 păsări.*

— Cum vă sprijină tinerii în 
această privință ?

— In prezent, la noi, în secto
rul zootehnic, lucrează puțini ti
neri, chiar foarte puțini. Avem pe 
Cornel Cucu la stupină, pe Con
stantin Dănilă la porci și pe Ale
xandru lspir la oi. Noi am încer
cat în repetate rînduri să-i trimi
tem pe tineri ca să lucreze la fer
mele de animale. Ne-am lovit însă 
de vechea concepție retrogradă, 
potrivit căreia crescătorii de ani
male sînt socotiți oameni de rîsul 
lumii — „văcari“, „porcari“. Ulti
ma încercare am făcut-o cu Nico- 
lae Mioc. După cîteva săptămîni 
de lucru la ferma de porci, în 
care timp nu a îngrijit cum tre
buie animalele, a fugit. Organi
zația noastră de bază U.T.M. nu 
face tot ce ar putea face în aceas
tă privință. Să vă dau un exem
plu. Anul trecut, toate organiza
țiile de bază din gospodăriile co
lective și-au luat sarcina de a în- 
siloza cantități însemnate de fura
je. Socotesc că a fost o acțiune 
minunată dacă ținem seama de 
faptul că în această privința ne 
loveam de concepțiile înapoiate 
ale unor colectiviști vîrstnici care 
socotesc porumbul băgat în siloz 
ca fiind aruncat la gunoi. Am cre
zut că organizația noastră de bază 
U.T.M. va face și ea ceva în aceas-

cu Savel Știopul

o
se

DE VORBĂ

un nou film romînesc
DEDICAT TINERETULUI

care

doar coordona- 
generale, rămî- 
ca spectatorul 
traseze singur

O organizație U. T. M. 
care stă pasivă

cînd munca de „văcar 
și „porcar" e luată în rîs

n

Se studiază îmbunătățirea desfacerii medicamentelor
Intr-un raion din București și 

în cîteva regiuni din tară șe va 
trece în curînd la aplicarea cu 
titlu experimental e unor noi mă
suri menite să aducă o impor
tantă îmbunătățire a sistemului 
desfacerii medicamentelor.

Direcția generală farmaceutică 
din Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale a hotărît unifi
carea rețelei farmaceutice (far
maciile de stat și cele din spitale, 
policlinici etc.). Drept urmare, 
stocuri însemnate de medicamen
te imobilizate în prezent în far
maciile spitalelor sau policlinici
lor vor fi puse în circulație prin

rețeaua farmaciilor publice, iar 
fondurile bugetare vor fi utili
zate numai pentru medicamentele 
efectiv necesare bolnavilor din 
unitățile spitalicești.

Totodată va fi extinsă rețeaua 
de puncte farmaceutice rurale.

am ajuns azi la 24 vaci cu lapte. 
Întreaga fermă de taurine numără 
60 de capete. Mai avem în pre
zent o fermă avicolă cu 140 de 
găini. Anul trecut, sectorul nostru 
zootehnic ne-a adus un venit net 
de 1.344.000 lei.

— Știu că recent ați ținut adu
narea de dare de seamă și ați de
finitivat planul de dezvoltare pe 
următorii trei ani. Vreți să ne spu
neți care sînt perspectivele secto
rului zootehnic în următorii trei 
ani ?

— Pînă la sfîrșitul acestui an 
ferma de oi va trebui să crească 
pînă la 2750 de capete. Acesta 
este de fapt plafonul la care ră- 
mînem pînă la sfîrșitul anului 
1960, plafon impus de suprafața 
extrem de redusă a pășunilor 
noastre. Sectorul porcine va cu
noaște în schimb o dezvoltare mai 
accentuată, astfel că la sfîrșitul a- 
nului 1960 vom avea 250 scroafe 
mari. Ingrășarea porcilor va mer
ge și ea în același ritm, astfel că 
în 1960 vom îngrășa 735 porci. 
Ferma de vaci va cunoaște, de ase
menea, o mare dezvoltare. La sfîr
șitul acestui an va trebui să avem 
75 vaci fătătoare, iar în 1960, 200. 
Planurile noastre prevăd ca pe 
baza condițiilor naturale existen
te, să înființăm în anul acesta, cu 
titlul de experiență, un sector de

I. ȘERBU

Combinatul 1 Mai Satu- 
Mare, produce bunuri de larg 
consum.

in fotografie : In secția me
talurgică, îng. șef al secției, 
Timiciuc Constantin șl tov. 
Kecșekeș Emeric verifică unul 
din aparatele dentare.
? Foto; GHt yiNȚILA

Echipa lui Savel 
Știopul are un prim 
avantaj. Un avantaj 
peremptoriu. E una 
dintre cele dinții in
trate în producție la 
acest început de an. 
Oamenii o înconjoară 
cu interes.

In afara acestui 
fapt, decisiv dar nu 
esențial, ceea ce stîr- 
nește curiozitatea este 
numele unui talentat 
scriitor al ilustru, 
Marin Preda, cel al 
unui promițător re
gizor, Savel Știopul, 
și mai ales opera, 
viitoarea operă cine
matografică ce va 
purta un nume cat 

1 Primejdii nevăzute,

Pasiunile prietenilor 
mei sau ceva în ge
nul acesta. Căci titlul 
final depinde de in
spirația de ultim mo
ment a regizorului...

In cazul de față, 
scenariul literar și-a 
comprimat în titlu 
concluzia etică a po
vestirii. Tineretul no
stru, căruia i s-a creat 
o viață cu adevărat 
nouă, posibilitatea de 
a învăța în condiții 
moderne, e pîndit 
uneori de primejdii, 
de rămășițele vechii 
morale. Gaby, stu
dent înzestrat cu in
teligență și farmec 
deosebit, învățat cu 
succese ușoare și «• 
goiste, Andas căutând

febril noul, străluci
torul, Mimi și Gruia 
naivi, încrezători or
bește în oameni, se 
vor izbi rînd pe rînd 
de logica severă a 
vieții. Superficialita
tea sentimentelor, 
lipsa de răspundere 
față de tovarășul de 
viață ales sau față de 
meseria pe care o 
profesează îl aduc pe 
unul din eroii filmu
lui, Gaby, la un grav 
impas moral. Soția 
îl părăsește, prietenii 
nu-i pot fi de folos 
decît în măsura în 
care se va hotărî sin
gur să-și schimbe fe
lul de viață. Ce se 
pa întâmpla mîine ?

nu ni se spu
ne.. Unii tineri, chiar 
în film, se vor re
face treptat, captați 
de organismul viu, 
multiplu al muncii 
sociale; alții — ca 
Anda și Gaby — vor 
mai rătăci poate, sau 
se vor salva cîndva, 
pe aceeași cale.

Regizorul a renun
țat la o parte din de
monstrația etică a 
scenariului, lăsînd în 
suspensie unele desti
ne ale eroilor.

„Intenționez 
un film asupra 
spectatorul să 
teze îndelung, 
aceea. Departe de a 
se încheia sub ochii 
săi, acțiunea sad soli»

să fac 
căruia 
inedi- 
după

cite imaginar la dife
rite rezolvări — 
poate nu aceleași, dar 
în spiritul general al Știopul 
operei. Să "" j:-- -

dească la 
mului în 
concrete 
sale, așa 
chemi în 
tenii sau 
trebîndu-le 
proceda în locul tău. 
Doresc un film 
să meargă la inima 
spectatorului...“

De aceea l-a și in
titulat simplu: Pa
siunile prietenilor 
mei.

Lectura decupaju
lui îmi lăsase — măr
turisesc — multe ne
dumeriri de ordinul

se
eroii 

împrejurări 
ale vieții 

cum îți Te
mnițe prie- 
rudele în- 

cum ar

consecvenței caracte
relor, al dezvoltării 
lor dramatice. Savel 
7 l m-a încre- 

gîn- dințat că nu-l preo
ții- cupă o atare proble-

mă. „Ne-am învățat 
să privim viața eu o 
optică prea deforma
tă de «logica drama- 
turgică». Eroii mei 
corespund foarte pu
țin acelui tip «lite
raturizat» răspîndit 
în artă. Eu vreau să-i 
aduc pe ecran așa 
cum îi întîlnim în 
jurul nostru. Tineri 
intelectuali derutați 
uneori, căutînd cu 
entuziasm lucruri noi 
care apoi nu-i satis
fac deplin, inconseo

venți cu cei din jur 
pentru că n-au aflat 
încă ei înșiși ce vor, 
ce trebuie să ia din 
viață. Vei căuta za
darnic în acest film 
o gradație meșteșu
gită a caracterelor așa 
cum «scrie la carte». 
Personal, consider că 
artistul trebuie să o- 
fere 
tele 
nînd 
să 
curba caracterelor. Un 
erou dezvoltat com
plect în fața noastră 
pierde creditul publi
cului. Cointeresează-1 
însă în procesul cre
ației și-i vei cîștiga 
total adeziunea, inte
resul. E o vanitate

omenească ce trebuie 
respectată“, conclude 
zîmbind lucidul regi
zor.

— Preocupări spe
ciale „de meșteșug“ 
aveți?

— De 
cest film 
„artificii 
Doresc ca între actor 
și spectator să nu se 
simtă nici o clipă 
intervenția meșteșu
gită a regizorului. 
Vreau să transmit ne
mijlocit (dar nu ne
artistic) o frîntură 
de viață reală.

Vă veți îndrepta 
către interpreții ne- 
profesioniști ?

meșteșug*

loc... în a- 
nu veți găsi 
regizorale“.

— Nu-mi pun acea
stă problemă. Mă 
preocupă doar „tipu
rile“ care să-mi re
prezinte psihologia 
unei categorii de ti
neret. Și le voi cău
ta indiferent unde, 
printre actori sau 
printre amatori. Pen
tru figurația specială 
am și ales o grupă 
întreagă de studenți. 
1-arn găsit discutînd 
aprins într-o 
rie. ~ 
mi-i 
tru 
pale 
Trebuie să-i găsesc!

I-am urat succes.

cofetă- 
Erau exact cum 
închipuiam. Pcn- 
rolurile princi- 

probez încă.

ALICE MANOIU

Sputnicul II —
vdzut la București

In dimineața zilei de 12 martie, 
cel de-al doilea satelit artificial 
sovietic al pământului a fost obser
vat de cercetători ai Observatoru
lui Astronomic din București timp 
de 2 minute și jumătate, în jurul 
orei 4 și 55 minute, obținindu-se 
trei poziții vizuale și o fotografie, 
în regiunea constelației „Șopirla". 
Strălucirea 
foarte mult 
2 și 7.

Conform unei comunicări de la 
Moscova, în ziua de 13 martie, sa
telitul doi va putea fi observat la 
ora 4 și 43 minute în direcția nord 
est, avînd azimutul 221 și înălți
mea deasupra orizontului de 18 
grade.

Cel de-al doilea satelit sovietic 
trece in ziua de 14 martie, ora 6 
și 9 minute, în direcția sud-vest, 
azimut 60 grade și înălțime 66 
grade de-asupra orizontului.

( A gerpres)

satelitului a variat 
între mărimile stelare



Să creștem elevi cu o înaltă conștiință politică

Studiul Istoriei patriei CUM
să lărgească orizontul aceasta e
ideologic al elevilor

E de netăgăduit faptul că în 
epoca noastră specializarea este o 
problemă vitală în formarea inte
lectuală. In același timp însă ex
periența ne dovedește că neunirea 
specializării cu o temeinică cultu
ră generală, primejduiește unitatea 
gîndirii științifice, factor . impor
tant în asigurarea unor perspective 
largi dezvoltării intelectualului, și 
în general oricărui constructor al 
socialismului.

Istoria este una din disciplinele 
școlare care participă cel mai 
mult la formarea unui spirit de 
sinteză, la asigurarea unor se
rioase elemente de cultură gene
rală, la însușirea coordonatelor u- 
nej concepții generale asupra lu
mii. în același timp studiile pe 
care le fac elevii din ultimii ani 
de școală asupra istoriei patriei, 
asupra istoriei mișcării muncito
rești din țara noastră reprezintă 
un mijloc de seamă în opera de 
educație ideologică și politică a 
elevilor, în sădirea în sufletele ti
nerei generații a dragostei de pa
trie și popor.

Desfășurarea unei lecții de isto
rie la dasa a X-a A a Școlii medii 
„G. Șincai“ mi-a dovedit din plin 
că studiul istoriei R.P.R. este un 
mijloc important în educarea 
ideologică și politică a elevilor. 
Lecția a fost închinată zilei de 
23 August, participării Romîniei 
alături de U.R.S.S. la războiul an
tihitlerist, luptei poporului sub 
conducerea Partidului Comunist 
pentru instaurarea puterii popu
lare. Cu competență și înțelegere, 
elevele Adriana Popescu, Be
rechet, Păunescu, vorbesc despre 
evenimentele ce au premers Iui 23 
August 1944, despre insurecția ar
mată care la 23 August a răstur
nat dictatura militaro-fascistă, des
pre activa participare a armatei 
rotnîne la izgonirea trupelor hitle- 
riște de pe teritoriul țării și la 
operațiile militare duse pînă la 
sfîrșitul războiului antihitlerist. 
Profesoara Polixenia Popescu a a- 
siguraț dezbaterilor, explicațiilor, 
un spiti t viu, atractiv, pasionant.

Creionînd cîteva din problemele 
pe care le-a pus desfășurarea lec
ției sus amintite aș vrea însă să 
vorbesc mai puțin despre multi
plele ei laturi pozitive și să insist 
asupra unor deficiențe manifes
tate în cadrul orei (și în special 
în răspunsurile date de elevi) de
ficiențe care au răpit în primul 
rînd din valoarea politico-educa- 
tivă a lecției.

Abordarea unei tematici atît de 
vaste într-o singură oră de curs, 
e normal să predispună la o anu
mită superficialitate. Or, tocmai de 
aceea discuțiile trebuiau concen
trate în jurul ideilor esențiale ale 
lecției, în jurul anumitor proble
me generale ce trebuiau aprofun-

și care ar fi contribuit îndate
mod serios la educația politică a 
elevilor.

Simpla enunțare a etapelor pro
cesului transformărilor revoluțio
nare din 
insista 
lor nu 
legerea 
petrecute în 
mat eliberării 
rii. In loc de a se explica de pildă 
cu detalii de multe ori nesemnifi
cative mersul operațiunilor mili
tare dinainte sau după 23 August 
1944, ar fi fost mult mai necesară 
și mai interesantă relatarea mo
dului în care a început revoluția 
populară prin insurecția armată 
care la 23 August 1944 a răsturnat 
dictatura militaro-fascistă, despre 
modul în care Partidul Comunist 
Romîn a înfăptuit acțiunea coor
donată a forțelor patriotice popu
lare.

Un asemenea mod de abordare 
a problemelor ar fi contribuit cu 
siguranță la înțelegerea profundă 
a importanței politice a actului de 
la 23 August 1944, a rolului pe 
care l-a jucat Partidul Comunist, 
care a strîns în jurul său toate for
țele patriotice ale poporului.

Eleva Adriana Popescu a enun
țat simplu, lapidar, caracterul a- 
grar, antifeudal, antiimperialist al 
primei etape din procesul trans
formărilor revoluționare din țara 
noastră. Dar nimeni nu a arătat 
prin ce s-a manifestat caracterul 
agrar antifeudal, antiimperialist al 
acestei etape. De asemenea n-au 
fost analizate conținutul de clasă, 
obiectivele acestei etape în care 
a fost instaurat regimul derno- 
crat-popular, au fost lichidate ră
mășițele feudale de la sate și des
ființată moșierimea ca clasă, au 
fost înfăptuite reforme democra
tice, au fost zdrobite forțele poli
tice ale burgheziei și moșierimii, 
iar țara noastră s-a desprins de 
sistemul imperialist punînd capăt 
stării de dependență față de ță
rile imperialiste.

In sfîrșit, simpla redate a eve
nimentelor nu a putut reliefa lup
ta maselor populare de la orașe 
și sate ca factor hotărîtor în bă
tălia pentru zdrobirea hitlerismu- 
lui, în lupta pentru putere, pen
tru democratizarea țării.

In zilele acestea clasele a X-a 
studiază marile evenimente revo
luționare petrecute în ultimii 13 
ani pe teritoriul țării noastre. O 
atenție deosebită acordată acum 
studiului istoriei va contribui cu 
siguranță nu numai la lărgirea 
culturii generale a elevilor, ci le 
va da în același timp temeinice 
cunoștințe ideologice, politice care 
vor fi de mare preț în însușirea 
bazelor marxism-leninismului.

I. SAVA

{ara 
asupra 

poate 
esenței

noastră fără a 
particularităților 

duce la înțe-
transformărilor 

anii ce au ur- 
naționale a ță-

Marele factor educativ:
colectivul

(Urmare din pag. l-a)

științei pedagogice și a literaturii. Fiecare problemă 
pedagogică a fost rezolvată de el de pe poziții re
voluționare, marxist-leniniste în legătură cu politica 
statului socialist.

A. S. Makarenko considera că sarcina principală a 
educației comuniste constă în educarea omului — 
membru a! colectivului, iar calea pentru înfăptuirea 
unei astfel de educații el o vedea în colectiv. „Nu
mai prin crearea unui colectiv școlar unic — a scris 
Makarenko — copilul va deveni conștient de pu
ternica forță a opiniei publice, ca factor educativ 
de reglementare și disciplinare“. Și continua el — 
„mi-am cheltuit cele mai bune forțe pentru a re
zolva problema structurii colectivului“. Colectivul de 
elevi trebuie să fie bine organizat, să aibă drepturi 
și împuterniciri, să-și aibă organele sale, să poarte 
întreaga răspundere pentru conduita sa și a fiecărui 
membru al colectivului. El a subliniat de multe ori 
că un adevărat colectiv este un fenomen al societății 
socialiste și nici de cum al societății bazată pe ex
ploatarea omului de către om.

In legătură cu educarea colectivului de elevi A. 
S. Makarenko formulează „legea mișcării colecti
vului“. Esența acesteia constă in aceea că în viața 
colectivului nu trebuie admisă stagnarea. „Stagnarea 
o moarte“. In fața colectivului trebuie să stea mereu 
sarcini noi.

Conform acestei teze, pedagogul inovator A. S. 
Makarenko a elaborat un principiu original, „Siste
mul liniilor de perspectivă“. „A educa un om în
seamnă a educa în el căile de perspectivă, de-a 
lungul cărora se înșiră bucuria zilei de mîine“.

Un alt principiu de bază este cel al acțiunii para
lele — îmbinat cu principiul acțiunii individuale, 
care determină în primul rînd rolul activ al colec
tivului în formarea individului. Indrumînd activita
tea întregului colectiv, educatorii își exercită in
fluența prin colectiv asupra fiecărui membru a) său.

A. S. Makarenko a îmbogățit pedagogia sovie
tică dînd o interpretare nouă și elaborând detailat 
problemele enunțate mai înainte cu privire la 
educația prin muncă și pentru muncă. Acest princi
piu și-a găsit pe deplin realizarea în colonia 
„Gorki“ și a atins adevărate culmi în comuna]

întrebarea principală
Nu 

acest 
care s-au făcut pentru deschide
rea învătămîntului politic în șco
lile medii din orașul Tg. Mureș. 
Faza aceasta este de mult depă
șită ; comitetul orășenesc U.T.M. 
a selecționat propagandiști cu ex
periență, în majoritatea lor pro
fesori comuniști și utemiști, iar 
cercurile se află acum în plină 
activitate. Despre această activi
tate să vorbim deci.

In. cele mai multe cercuri s-au 
ținut de acum 3—5 lecții cu 
temele : „însemnătatea interna
țională a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie“, „P.M.R, a- 
vangarda clasei muncitoare", 
„Lupta U.T.C. împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc“ etc. In 
unele cercuri discuțiile pe margi
nea acestor lecții au fost vii și in-

ne propunem să vorbim în 
material despre pregătirile

teresante (acolo unde bineînțeles 
propagandistul a ținut lecții inte
resante și a condus bine discu
țiile). Dar, din păcate, majorita
tea propagandiștilor și a comite
telor U.T.M, din școli nu pun

Despre calitatea 
învățămîntului politic 

în școlile medii 
din orașul Tg. Mureș

accent pe calitatea învățămîntu
lui politic. Se urmărește să se 
țină lecțiile și prezența să fie 
bună, indiferent dacă cei prezenți 
vin pregătiți pentru cerc, dacă 
propagandistul le-a dat, prin 
predarea lecției, ceva nou față 
de ce știau. Citirea lecției din

„Dzerjinski“, unde Makarenko a izbutit să îmbine 
în mod fericit munca productivă a coloniștilor în 
întreprinderile bine înzestrate și utilate cu instrucția 
medie complectă și cu educația fizică.

Idei originale, deosebit de valoroase, a enunțat A. 
S. Makarenko despre disciplina conștientă. Sensului 
limitat, îngust al disciplinei burgheze „a ascultării“, 
el îi opune „disciplina luptei și biruinței“. Inova
tor îndrăzneț, el a știut, distrugind tot ce este înve
chit și constituie o frină în dezvoltarea societății, 
a personalității umane, să păstreze cu o deosebită 
atenție și grijă experiența pozitivă a pedagogilor 
progresiști. Minunat constructor al sufletului ome
nesc, Makarenko îi chema pe educatori să-și însu
șească măiestria pedagogică, care nu este un talent 
deosebit ce se moștenește, ci se cucerește prin mun
că și dragoste profundă față de copil. Ca un imn 
închinat omului, el cerea pedagogilor, părinților, 
să se apropie de copii cu „o ipoteză optimistă“. 
„Cît mai multă exigență față de om, dar și cît mai 
mult respect“, era una din maximele padagogice ale 
marelui pedagog al umanismului socialist.

Merite deosebite și-a atras A. S. Makarenko din 
partea părinților, cărora le-a pus la dispoziție în 
minunata sa operă „Cartea pentru părinți“ în mod 
sintetizat și sistematizat Ia un înalt nivel științific, 
experiența înaintată de educare a copiilor în familie.

In întreaga sa activitate pedagogică, A. S. Ma
karenko a desfășurat o necruțătoare luptă împo
triva ideologiei burgheze în domeniul educației. EI 
a combătut falsele teorii pedologicc, a demascat 
concepția heștiințifică a „educației libere“ și în lu
mina „dragostei exigente față de copii“ a fost un 
înflăcărat adept al conducerii ferme de către peda
gogi a procesului instructiv-educativ.

Pedagogii țării noastre, ai țărilor care construiesc 
socialismul, pedagogii din întreaga lume găsesc în 
minunata operă și activitate a marelui pedagog so
vietic orientări deosebit de valoroase în munca și 
lupta lor pentru făurirea unui om nou.

Tinerii noștri studiind profund opera lui A. S. 
Makarenko, vor afla în ea un îndreptar prețios în 
strădaniile și năzuințele lor creatoare de a deveni 
cadre de nădejde ale patriei noastre, dezvoltați multi
lateral, cu încredere în forțele proprii.

A. S. Makarenko trăiește prin opera-i nepieritoare.

broșură e o practică des întîlnită 
la propagandiști. La clasa a X-a 
A din Școala medie nr. 3, de 
pildă, propagandistul folosește 

' Dacă în 
spune în 

i le 
spune nimic * nou cursanților, nu 
le dă nici o explicație, atunci e 
de-a dreptul o formalitate să-i 
aducem pe elevi și să le citim cu 
glas tare o lecție pe care o pot 
citi și acasă. După o asemenea 
metodă folosită, nu trebuie să ne 
surprindă de loc că elevii nu re
țin mare lucru din ceea ce li se 
predă. Iată, de pildă, ce au re
ținut elevele Ilea Mari a și Oprica 
Cornelia de la Școala medie nr. 
3, despre îndatoririle statutare 
ale unui utemist: că „utemiștii 
trebuie să învețe". Cărui scop, 
cărui ideal să-și închine munca, 
învățătura, întreaga lor viață — 
despre asta nu s-a discutat în 
cadrul cercului. Or, tocmai aceste 
noțiuni lipsesc unor elevi; nu au 
conștiința că ceea ce fac servește 
unui anume scop, că învățătura 
lor nu este o muncă în sine, ci 
trebuie să învețe pentru a con
tribui din toate puterile lor, în 
mod calificat la făurirea vieții 
noi. a socialismului, la făurirea 
propriului lor viitor luminos. Din 
lecțiile predate anost, care le dau 
elevilor numai noțiuni generale, 
nu vor ști însă niciodată să ex
tragă și să-și formuleze scopul 
pentru care învață și trebuie să 
învețe din ce în ce mai mult și 
mai bine. Lecțiile din cadrul 
vățămîntului politic trebuie 
fie mai strîns legate de viața 
școală, să cuprindă, pe lingă 
țiunile generale, aspecte din via-

curent această metodă, 
afară de ceea ce se 
broșură, propagandistul nu

în
să 

din 
no-

înaintea adunării generale pentru prelucrarea Documentelor Plenarei a lll.a a C.C. al U.T.M,, 
Viorica Cosgaria și Elena Angelescu, membre ale biroului U.T M. al clasei a X-a B de la Școala 
„Gh. Lazăr“ din București alcătuiesc proiectul de măsuri pe care-l vor prezenta în adunare.

ța și activitatea tineretului din 
oraș și regiune.

Dacă după 6 lecție bună ur
mează o discuție care are rolul 
să consolideze cunoștințele, să 
clarifice unele confuzii, să com- 
plecteze unele goluri, avem ga
ranția ca cercul politic își va în
deplini menirea, va forma elevi
lor o bază a pregătirii politice. 
Din păcate, însă, seminariile care 
se desfășoară în multe școli din 
Tg. Mureș sînt încă departe de 
a avea acest rol. Inchipuiți-vă cît 
de „profund“ pot fi tratate pro
blemele într-o asemenea discuție:

întrebare: Ce a caracterizat

de lecturi
Pe culuarele Școlii 

medii mixte nr. 1 
din Rm. Vîlcea se 
află de multi ani o 
bogată colecție de 
tablouri reprezentînd 
scene din Grecia și 
Roma antică: vechi 
amfiteatre năruite, 
gladiatori în arenă, 
oameni îmbrăcați în 
vestminte curioase. 
De mulți ani tablou
rile trezeau în min
tea elevilor întreba
rea : „Cum am putea 
cunoaște mai 
lumea aceea 
de la care
prin șirul veacurilor 
atîtea și atîtea co
mori de cultură ?“

lată că, de cîtva 
timp, răspunsul la 
această întrebare a 
început să se formu

bine 
veche 

răzbat

S-a 
or- 

cerc 
clasice.

asice
leze: în școală 
răspîndit vestea 
ganizărij unui 
de lecturi 
Inițiatori și organi
zatori — profesorii 
de limba latină A- 
driana Iliescu și I. 
Vega. împreună cu 
un colectiv de elevi 
din școală ei au sta
bilit planul de lec
turi din literatura la
tină. 60 dintre cei 
mai buni elevi la în
vățătură s-au înscris 
să participe la cerc. 
Ei și-au ales un co
mitet de conducere 
format din colegii 
lor Nicolaie Stoicu- 
lescu, P. Negriei și 
Eliza Bîrlănescu.

Prima ședință 
cercului a fost 
chinată

a 
în- 

aniversării

Aprecieri optimiste
la vernisajul 

unei expoziții școlare 
DE PICTURĂ

bimileniului nașterii 
poetului latin Ovi- 
diu. Participanții la 
cerc au citit mai in- 
tîi în romînește vo
lumul „Scrisori din 
exil“ 
Patru 
prezentat referate cu 
temele: „Viața și 
activitatea lui Ovi- 
diu“, „Patriotismul 
lui Ovidiu oglindit 
în Triste și Pontice“, 
„Natura patriei noa
stre 
Triste 
„Viața 
geți 
Scrisorile 
ale lui Ovidiu“. Con
comitent cu susține
rea referatelor s-au 
făcut exemplificări 
prin recitări din 
Triste și Pontice în 
limbile latină și ro- 
mînă. In cadrul cer
cului, elevii Ion Miu, 
Popescu Axente, Ion 
Monafu și alții au 
purtat discuții inte
resante pe marginea 
lecturilor făcute.

„Scrisori din 
apărut recent, 
dintre elevi au

descrisă în 
și Pontice“, 

strămoșilor 
descrisă în 

din exil

Carnetul îl găsise într-o 
bancă și nu-i dăduse la început 
nici o importantă. Voia să-l 
bage în servietă și să-l înapo
ieze a doua zi celui care l-a 
uitat. Dar titlul de pe copertă 
— Începuturi — i s-a părut 
prea curios, prea neobișnuit 
pentru un simplu carnet. Și 
atunci, l-a deschis... Ochii au 
privit mirați, nedumeriți, ca la 
o descoperire nebănuită, fieca
re filă. Le răsfoia, una după 
alta și cînd ajungea la capăt, 
o lua din nou de la început, 
oprindu-se mai îndelung la fie
care. Carnetul uitat în bancă 
vorbea despre un lucru pe care 
nu-l știuse niciodată, despre un 
lucru pe care colegul său îl 
ținuse ascuns, tăinuit.

Urmele creionului lăsate me
șteșugit pe fiecare desen au di
vulgat talentul celui care no
tase discret, minuscul, într-un 
colt inițialele G. N...

Așa a fost descoperit George 
Nicolescu unul din cei

buni desenatori ai Școlii medii 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești.

Indiscreția colegului său l-a 
supărat la început, l-a îmbujo
rat obrajii de emoție și l-a fă
cut să se simtă parcă stînjenit. 
întotdeauna la această vîrstă, 
cînd așterni la sfîrșitul unui 
caiet un vers sau cînd umpli un 
carnet cu schite, le păstrezi 
numai pentru tine. Le consideri 
lucruri intime pe care nu le 
vrei știute de nimeni. Poate 
dintr-un fel de pudoare, poate 
pentru faptul că le vrei, numai 
ale tale, păstrezi pentru ele 
cea mai adîncă discreție. Și a- 
tunci cînd fi le descoperă alt
cineva, îți pare rău ca și cum 
le-ai fi pierdut.

Dar sentimentele acestea au 
fost ale începutului atît pentru 
George Nicolescu, cit și pentru 
celelalte talente ale cercului 
plastic „Teodor Aman" desco
perite după aceia.

Acum viitorii mînuitori ai pe-

situația economică a Romîniei 
burghezo-moșierești ?

Răspuns : 
tară agrară

întrebare: 
sformări a 
după 23 August 1944 ?

Răspuns; Reforma agrară, re
forma monetară, alungarea mo
narhiei, naționalizarea industriei.

Discuția nu este produsul ima
ginației noastre, ea s-a desfășu
rat în cadrul cercului politic al 
clasei a X-a C. de la Școala me
die nr. 2. De ce s-a desfășurat 
așa? Ni s-a răspuns; pentru că 
seminarul a avut loc pentru trei 
lecții deodată. Desigur în 35—40 
de minute e foarte greau să dez
bați profund probleme predate în 
trei lecții. Dar asta nu e o scuză 
pentru propagandistul cercului, 
tovarășul profesor Szasz Karoly. 
El a vrut să recupereze timpul 
pierdut chiar Cu riscul de a face 
o muncă formală. Trebuia să a- 
jungă intr-adevăr „la zi“ cu lec
țiile. Cu ce preț a făcu.t-o ? Cu 
prețul superficialității. Cu ce ră- 
mîn elevii în urma unor asemenea 
dezbateri ? Rețin evenimente a 
căror semnificație și însemnătate 
nu le înțeleg prea bine. De ase
menea, superficialitatea propa
gandistului îi face pe elevi să 
pună mai puțin preț pe serio
zitatea cu care trebuie să se 
pregătească.

Romînia a fost o 
înapoiată.
Prin ce mari țran- 
trecut (ara noastră

★
concluzie se impune, 
manifestat sub di- 

în activitatea cercu.

0 singură
Formalismul
verse forme ___ __ _____ _____
rilor politice U.T.M. din școlile 
medii ale orașului Tg. Mureș,

poate compromite rolul pe care 
trebuie să-l aibă învățămîntul po
litic în activitatea elevilor, dacă 
comitetul orășenesc U.T.M. nu 
va face o cotitură serioasă în 
munca sa cu propagandiștii și eu 
comitetele U.T.M. din școli. Se
minariile de instruire cu propa
gandiștii, care se mai țin din cind 
în cînd la comitetul . orășenesc 
trebuie să-și schimbe caracterul, 
să se transforme într-un mijloc 
de schimb de experiență, de dis
cutare a metodelor cele mai bune 
de predare și seminarizare. Se 
pot ține în fața propagandiștilor 
lecții demonstrative, seminnrii 
demonstrative, propagandiștii 
buni să țină în fața altor propa
gandiști ședințe 
De fapt ceea ce 
este organizarea 
perative asupra 
șurării cercurilor 
fie la care să fie invitați profe
sori și directorii de școală care 
să determine măsuri organizato
rice rapide de îmbunătățire. E 
necesar de asemenea să se fixeze 
o zi pesăptămînă cînd să aibă loc 
lecțiile cercurilor politice, o zi 
care să nu se mai schimbe, pen-- 
tru a nu mai da elevilor impresia 
de provizorat.-Și mai ales se im
pune un control mai eficace din 
partea comitetului orășenesc 
U.T.M. asupra muncii propagan
diștilor și comitetelor U.T.M. din 
școli, pentru a-i ajuta nu numai 
să fie „la zi" cu lecțiile, ci ca 
aceste lecții să transmită în fapt 
profunde cunoștințe politice.

ale cercurilor, 
se cere urgent, 
unei discuții o- 
stadiului desfă- 
politice, discu-

L. NIȚESCU

Pentru cultura muzicală 
a elevilor

la Tg. Jiu, în sala mare a Șco Iii medii nr. 2 „Tudor Vladimi- 
rescu , au loc din două în două săptămîni obișnuitele adunări ale 
cercului școlar pentru audiții muzicale. Cu ajutorul școlii și al co
mitetului de părinți cercul a fost înzestrat cu două aparate de radio, 
cu un pick-up și cu o bogată colecție de discuri.

Conduse de către profesorul de muzică al școlii, audițiile mu- 
pe elevi cu diferențele dintre ge- 
dea ascultătorilor noțiuni de bază 
în ceea ce privește istoria muzicii. 

Elevii și părinții lor au pri 
mit cu satisfacție activitatea aces
tui cerc. Drept urmare ei au cerut 

școlii să înființeze, paralel cu 
audițiile muzicale, un cerc unde 
să se predea lecții de vioară. De 

curînd, dorința lor a fost îndepli

zicale urmăresc să-i familiarizeze 
nurile muzicale și își propun să

netului sînt la a doua expoziție 
pe care-au organizat-o în 
școală.

Prin sprijinul care-l capătă 
din partea școlii și prin însăși 
activitatea membrilor săi cercul 
a reușit să fie un stimulent 
puternic pentru ceilalți elevi 
„timizi" care încă nu îndrăz
nesc să-și dezvăluie talentul. El 
a reușit să dirijeze talentul 
fiecăruia spre un anumit gen de 
desen, să atragă tot mai mulți 
elevi. Îndrumările de fiecare zi 
ale profesorului Teodor Pupe- 
zescu, le-au folosit în preciza
rea liniei, în perfecționarea de
senului lor, în formarea stilu
lui personal. Cu fiecare an cer
cul „Teodor Aman" și-a 
mulțit talentele. Roadele au 
început să se vadă. Lucrările 
executate de elevii cercului 
plastic „Teodor Aman“, sînt 
cunoscute și în afara școlii.

în-

Adrian
au

Nicolescu,
Popescu Gruia 

premiate în ca-

George
Maftei și
avut lucrări premiat» în ca
drul concursurilor și expoziții
lor organizate de A.R.L.U.S., 
C.C.S., și Ministerul Învăță
mântului și Culturii.

Și dacă la prima expoziție 
din școală de anul trecut pe 
tablouri nu. vedeai decît nu
mele a trei, patru elevi, acum, 
la expoziția aceasta deschisăla expoziția aceasta 
în ziua de 2 februarie, cei care 
semnează sînt în număr de 16. 
Pe lingă numele vechilor „pic
tori" cunoscuți de mult în 
școală, întîlnești nume noi, ta
lente abia descoperite, ca Si- 
mona Runcan din clasa a IX-a, 
deocamdată singurul penel al fe
telor, Tomescu Bogdan din clasa 
a IX-a C., Barbu Nițescu, Ri-Ze- 
Zang, elev coreean din clasa 
a IX-a B. și mulți alții. Numărul 
mare de vizitatori ai expoziției ■

și felul cum este apreciat fie
care tablou, poate însemna pe 
drept cuvînt că autorii lor do
vedesc mult talent și că voto, 
rul promite.

De acest lucru i-a asigurat 
de pe acum unul dintre vizita
torii expoziției care a lăsat 
drept mărturie, in albumul șco
lii, cuvintele sale:

„Am vizitat o strălucită ex
poziție de pictură. Pe unii ti- 
neri exponanți îi consider co
legi de artă. Cred că asemenea 
expozifii vor constitui un sti
mulent pentru viitorii noștri 
pictori. Atenția pe care o a- 
cordă școala tendințelor de artă 
ale elevilor și stimulării lor, 
necesită toată lauda și pentru 
faptul că desenul artistic nu 
și-a găsit încă locul în învăță
mânt. Doresc succes tinerilor 
mei colegi“.

Sînt cuvintele lui lules Pe- 
rahim...

MONICA VERDEȘ



Exemplu de patriotism
și internaționalism proletar

al Teatrului de Operetă 
din Budapesta

voîuțtonară nu 
a trecut neob
servată de co
poii siguranței. 
Amenințat să fie 
în orice clipă a- 
restat, Nicolae 
Cristea este ne
voit să activeze 
în adîncă ilega
litate. Ga mem
bru în comitetul 
organizației de 
partid a Capita- 
lei și mai tîrziu 
membru în bi
roul comitetului 
de partid al Ca

pitalei, Nicolae Cristea și-a inten. 
sificat munca politică, îmbinînd 
munca legală cu cea ilegală. Ei 
a organizat și a condus munca 
comitetelor cetățenești ce luptau 
împotriva scumpetei, a fiscalității 
excesive, a speculei și a terorii 
sălbatice.

Ii era caracteristic lui Nicolae 
Cristea dinamismul, spiritul de 
organizare. II caracteriza de ase
menea puterea sa de muncă inepui
zabilă, dorința arzătoare de a în
văța, de a-și însuși necontenit 
tezaurul învățăturii marxist-lenin- 
iste. Zorile îl găseau pe Nicolae 
Cristea studiind din cărțile sau 
broșurile ilegale: se. scula zilnic

pe teritoriul Franței, Nicolae Cris
tea a părăsit frontul dar nu și 
lupta- In scurt timp, lagărul de 
la Gurs unde el fusese internat 
s-a transformat într-o adevărată 
școală revoluționară.

După ocuparea Franței de că
tre hitleriști, Nicolae Cristea a 
evadat de sub escorta fasciștilor, 
care-1 transportau spre, alt lagăr 
de concentrare, dueîndu-și mai 
departe activitatea sa revoluțio
nară alături de comuniștii fran
cezi, în rînduriie partizanilor. în
totdeauna el a arătat tovarășilor 
săi de luptă romîni, că lupta lor 
înseamnă lupta pentru apărarea 
Uniunii Sovietice, lupta pentru 
eliberarea poporului romîn. „Fie
care ofițer și soldat omorit în 
Franța — spunea Nicolae Cristea 
tovarășilor din grupul lui de 
luptă — înseamnă un ofițer și un 
soldat fascist mai puțin pe fron
tul antisovietic, înseamnă un că
lău mai puțin pentru asupritorii 
poporului nostru, înseamnă demo
ralizarea și slăbirea dușmanului 
omenirii întregi. Luptînd pe teri
toriul Franței subjugate... luptînd

pe străzile Parisului și pretutin
deni, împotriva dușmanului, noi 
continuăm tradiția de luptă a 
partidului nostru, a întregii clase 
muncitoare din Romînia“.

Timp de cîteva luni, detașa
mentul de partizani romînl în 
frunte cu Nicolae Cristea a arun
cat în aer zeci de trenuri nem
țești care transportau alimente, 
mărfuri, instalații industriale, ar
mament și unități militare.

Intorcîndu-se împreună cu un 
alt tovarăș dintr-o misiune Ni- 
coale Cristea a fost arestat de 
Gestapoul german. Au urmat luni 
întregi de chinuri bestiale, dar 
gura neînfricatului comunist ro- 
mîn a rămas mută. El n-a tră
dat ! Nicolae Cristea a murit ca 
un adevărat erou.

Pentru tineretul patriei noastre 
viața și lupta muncitorului comu
nist Nicolae Cristea este un exem
plu de cinste, modestie, curaj, te
nacitate revoluționară. Numele 
său rămîne pentru fiecare tînăr o 
chemare la muncă entuziastă, 
rodnică, pentru socialism, pentru 
înflorirea patriei.

P. NEDELCU.

în 
de

Să învățăm 
din pilda eroilor 

clasei muncitoare

' Se împlinesc 15 ani de cind 
călăii fasciști l-au asasinat pe 
Nicolae Cristea — comunist ne
înfricat, fiu credincios al clasei 
muncitoare din țara noastră. Vi
teaz și destoinic luptător al 
poporului nostru muncitor, cres
cut și educat de (partid, oțellt în 
lupta de clasă dusă în anii grei 
ai ilegalității, Nicolae Cristea a 
fost ucis mișelește de fasciștii 
germani. El n-a fost judecat, el 
n-a fost condamnat; el a fost 
exterminat în mod lent, schin
giuit de gestapou după toate re
gulile școlii de crimă a nazismu
lui. Nicolae Cristea a dispărut, 
așa cum au dispărut în tem
nițele și lagărele hltleriste ale 
morții sute de mii de martiri 
ai clasei muncitoare. Amintirea 
sa rămîne însă veșnic vie, săpată 
în inimile oamenilor muncii-

Nicolae Cristea s-a născut 
1906 într-o casă sărăcăcioasă
la periferia orașului Galați, ca 
fiu al muncitorului în port ivan- 
ciu Cristea. Sărăcia și mizeria, 
necazurile și durerea erau comune 
familiei muncitorului Cristea, 
așa cum ele erau comune tuturor 
oamenilor muncii, crunt exploa
tați de regimul burghezo-moșie- 
resc.

încă de copil, Nicolae Cristea 
a învățat să-i urască din adîncul 
sufletului pa exploatatori. Viața 
grea de muncitor pe care a dus-o 
în anii tinereții, în care a cunos
cut și a simțit multiplele și va
riatele forme de exploatare i-au 
deschis ochii, i-au răscolit adînc 
conștiința, l-au călit, l-au îndîr- 
jit în hotărîrea de a lupta con
tra exploatatorilor.

După terminarea stagiului mili
tar, Nicolae Cristea a venit la 
București. Aci, el a cunoscut par
tidul, a devenit membru al deta
șamentului de avangardă al cla
sei muncitoare din țara noastră 

P. C. R.
Cînd burghezia și moșierimea 

căutau să iasă din criză pe spi
narea clasei muncitoare, Nicolae 
Cristea — alături de ceilalți co
muniști — cheamă muncitorii la 
luptă, îi mobilizează, este un des
toinic agitator. Activitatea sa re-

Lucrările Conferinței Naționale
CCCCCCCOCCOCOCCCCOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOCOCXCCCCCCCOCCQCOC

a Femeilor din R. P. RomînăMiercuri seara, colectivul Tea
trului de Operetă din Budapesta 
a prezentat primul spectacol cu 
opereta „Silvia“ de Kalman, în 
cadrul turneului pe care îl face 
în țara noastră.

Urmărind spectacolul cu „Sil
via“, publicul prezent miercuri 
seara în sala Teatrului de Ope
retă a aplaudat îndelung jocul 
inteligent și expresiv al artistei 
poporului din R.P. Ungară Han- 
na Honthy, distinsă cu premiul 
Kossuth, personalitatea cuceri
toare și fantezia creatoare a ar
tistului .emerit Kamil Feleky, dis
tins cu Premiul Kossuth, vocea 
caldă, atrăgătoare a solistei Ne- 
meth Maria, laureată a Premiu
lui „Jaszai Mari“, interpretarea 
plină de dinamism .a lui R.athonyi 
Robert, laureat al Premiului 
„Jaszai Mari“, ca și pe ceilalți 
interpreți : Baksay Arpad, Gye- 
nes Magda, Honffl Pal, Latna- 
bar Arpad. întregul colectiv al 
Teatrului de Operetă din Buda
pesta a fost aplaudat minute în 
șir de spectatori. La succesul 
spectacolului au adus o contri
buție valoroasă regizorul Szine- 
tar Miklos, laureat al Premiului 
„Jaszai Mari“, dirijorul Brody 
Tamas, pictorul scenograf Fulop 
Zoltan, artist emerit, laureat .al 
Premiului „Kossuth“. Costumele 
sînt creația lui Mark Tivadar, 
laureat al Premiului „Kossuth“.

La spectacol au asistat tova
rășii Constanța Crăciun, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Al. Buican, și Octav 
Livezeanu, vicepreședinți ai 
I.R.R.C.S„ I. Rab. șef de secție 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Virgiliu Manoliu, secretar gene
ral al I.R.R.C.S., fruntași ai vie
ții artistice și culturale, un nu
meros public. / 
Ferenc Keletyi, 
R. P. Ungare la București 
membri ai ambasadei.

Discuții la raportul asupra participării femeilor din R. P. R. 
la opera de construire a socialismului și apărare a păcii

este mulțumirea, noastră a tutu
ror care știm că prin artă, prin 
cultură putem să ridicăm nivelul 
intelectual și social al femeilor 
din patria noastră. Partidul și 
guvernul patriei noastre țin sea
ma de lucrul acesta foarte bine 
și de aceea arta este încurajată 
în țara noastră pe o scară foarte 
largă- Nu există regiune în oare 
să nu fi fost înființat un teatru.

La teatrele bucureștene — și 
cred că și la cele din provincie — 
se găsesc foarte greu bilete pen
tru reprezentații. Aceasta este o 
dovadă foarte grăitoare a gustu
lui pentru artă care a crescut așa 
de mult în țara noastră.

Eu vorbesc despre teatru fiind 
actriță și directoare de teatru, 
dar știu foarte bine că și muzica, 
pictura, sculptura etc. au ajuns 
și ele să fie prețuite, iubite. Ca 
dovadă, nu există expoziție unde 
lumea să nu se îmbulzească. Mai 
mult decît atît, folclorul nostru, 
dansurile noastre, vin în sprijinul 
ridicării nivelului cultural al oa
menilor patriei noastre. Peste tot 
în lume, pe unde au fost, în An
glia, în Italia, în India, în China, 
dansatoarele și dansatorii noștri, 
muzicienii noștri au stîrnit entu
ziasm. Aceasta face să se întă
rească legăturile dintre țara noa
stră și țările străine. Prin urmare 
arta este și un mod de a ne face 
cunoscuți și iubiți peste hotare. 
Aceste constatări sînt foarte îm
bucurătoare și eu sînt mîndră că 
fac parte din aceia care se ocupă 
cu arta în țara noastră. De 10 
ani conduc Teatrul Municipal și 
artiștii și artistele din colectivul 
nostru ne mîndrim că sîntem un 
teatru fruntaș și dorim să rămî- 
nem astfel. Ne dăm seama că 
prin artă omul își ridică nivelul 
cultural, își șlefuiește sentimen
tele, își împărtășește gîndurile, 
sentimentele tuturor oamenilor, 
mai apropiați sau mai îndepăr
tați și învață în fiecare moment 
cum să-și dezvolte personalitatea 
punînd-o în slujba celor mulți.

putut salvai un prunc din ghiara 
morții. Această victorie o con
sider ca răsplata totală a mun
cii și strădaniilor depuse de me
dic.

Este o satisfacție deosebită să 
vezi că numai după 3 zile de tra
tament un co-pil de 7 luni începe 
să gîngurească, începe să umble 
după mîncare, cînd cu trei zile 
înainte îți puneai întrebarea : are 
să trăiască sau nu ?

Vreau să vă mai pomenesc și 
un alt aspect al muncii medicu
lui la țară : aspectul pregătirii 
sale profesionale. Aceasta este o 
problemă pe care și-o pun toți 
medicii în momentul în care plea
că la țară și pe care mi-am 
pus-o și eu. Și vreau să vă asigur 
pe dv-. ca să spuneți și altor to
varășe care vor merge la țară ca 
medici, că revistele de speciali
tate ajung din plin în comunele 
noastre. In regiunea Suceava a- 
vem biblioteci, o secție de docu
mentare pentru medici, similară 
cu cea pe care am lăsat-o la Iași. 
Aici revistele de specialitate din 
țară și străinătate ne sînt puse 
la dispoziție. Timp este suficient 
să citești, să rezolvi singură pro
blemele, și aceasta îți mărește 
experiența și îți dă încredere în 
posibilitățile tale de muncă.

Mulțumire deosebită mi-a dat 
și activitatea mea în cadrul co
mitetului de femei.

Noi, intelectualele din comună, 
trebuie să participăm mai 
munca culturală în rîndul 
lor din comună.

Dar toate acestea nu le 
realiza decît în condiții de pace. 
Pacea este aceea care ne asigură 
munca noastră, ne asigură pîinea, 
ne asigură cultura, ne 
viața noastră 
noștri copii.

In cuvîntul său, doctorița 
GEORGETA SCRIPCARU din ra
ionul Fălticeni, regiunea Sucea
va. a împărtășit Conferinței u- 
neie aspecte din activitatea fe
meilor din comuna Boroaia, unde 
lucrează ca medic pediatru.

Cînd am venit' în această co
mună, cu aproape 3 arii în urmă, 
am venit cu multă neîncredere și 
teamă de necunoscut, cu părere 
de rău după viața pe care o lă
sam la Iași.

Cu ajutorul sfatului popular 
comunal și al comisiei de femei 
a fost amenajat un local cores
punzător pentru staționarul de 
copii din comună. Prin munca 
voluntară a femeilor s-a confec
ționat lenjeria necesară celor 
mici, iiar numeroase femei au fost 
antrenate La cursurile „școala 
mamei“, unde s-au popularizat 
noțiuni de puericultura, precum 
și la cursurile sanitare organizate 
de Crucea Roșie.

La serile culturale, la univer
sitatea populară de curînd înfiin
țată în comună, în întreaga acti
vitate culturală problemele sani
tare au ocupat un loc de frunte.

Activitatea și rezultatele obți
nute în cei 3 ani în comuna Bo- 
roaî® au umplut cu satisfacție și 
conținut întreaga-mi muncă. In 
acest timp m-am legat mult de 
săteni și de copii pentru viața că. 
rora luptăm din răsputeri. Ca 
medic simt o satisfacție deo
sebită atunci cînd văd că am

In cursul acestei luni se des
fășoară tn întreaga țară sesiunile 
regionale ale „lecturilor pedago
gice", menite să popularizeze ex
periența pozitivă a tuturor ace
lora care se ocupă cu probleme 
ale educației și instrucției tine
retului.

In Capitală, sesiunea va avea 
loc în zilele de 22 și 23 martie. 
Vor fi prezentate lucrări, cu pri-

vire la predarea obiectelor de în- 
vățămînt, educația patriotică a 
elevilor, realizarea învățămîntu- 
lui politehnic, rolul 
dezvoltarea interesului 
pentru învățătură, disciplina ele
vilor etc.

Sesiunea centrală a „lecturilor 
pedagogice“ se va desfășura la 
București între 31 mai și 2 iu-

familiei în 
copiilor

Aui fost de față 
ambasadorul♦ »» ♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

la 4 dimineața și pînă la ora cînd 
pleca la atelier — citea cu ne
saț.

Anul 1936 l-a găsit pe Nicolae 
Cristea în Spania, în rînduriie 
luptătorilor antifasciști din toate 
colțurile lumii care s-au alăturat 
luptei pentru libertate și indepen
dență națională a poporului spa
niol. In luptele pentru apărarea 
Madridului, în vestita ofensivă a 
trupelor republicane de la Bru
nete, Saragasa, Teruel ca și la 
acelea de pe fluviul Ebru, la în
ceput ca simplu ostaș, iar apoi ca 
ofițer, Nicolae Cristea a fost me
reu în frunte, dovedind calitățile 
sale de mobilizator și organiza
tor. Dînd dovadă de o dîrză și 
perseverentă voință de a învăța, 
Nijcoale Cristea a reușit ca în 
scurt timp să dobîndească temei
nice cunoștințe tehnice și de ma
tematici superioare, devenind 
unul din cei mai buni ofițeri de 
tir ai unității sale. Nicolae Cris
tea — secretar al organizației de 
partid a unității — a educat osta
șii de sub comanda sa în spiritul 
internaționalismului proletar. Ne
obosit agitator, el a arătat întot
deauna ostașilor caracterul barbar 
agresiv al intervenției fasciste în 
Spania, lupta dreaptă și patrio
tică a poporului spaniol.

Cînd Armata Republicană spa
niolă, o iparte a populației și bri
găzile internaționale s-au retras

lucri ntf în serele de

Foto: AGERPRES

♦ ♦♦ -t-

mele cantități de legume și truf andale au 
vînzare magazinelor din Capitală.

In fotografie: horticuit-oarea Sofla Stan 
flori și legume o polenizare arti ficială.

Grija permanentă a colectivului de muncă de la serele experi
mentale Băneasa este îndreptată spre culturile timpurii de legume 
și zarzavaturi și răsadurile de flori. Datorită acestui fapt, pri- 

și fost expediate spre

URMĂRILE
♦ »»♦♦♦♦♦♦ »»♦ ♦♦♦♦♦»♦«-»-

După sosirea dintr-un zbor, 
în timpul căruia a doborît un 
nou record al țării noastre, 
Gh. Gîlcă este felicitat...

Foto: L. BEND1U

Un fruntaș 
al aviației sportive

viu la 
femei-

putem

asigură
și a minunaților

★
să vorbesc simplu 

artista
Am să caut 

și din inimă — a spus 
poporului LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA. Exemplul l-am luat de 
la tovarășele care au vorbit îna
intea mea și care m-au uimit și 
emoționat, după cum v-au uimit 
și v-au emoționat pe toate prin 
sinceritatea, simplitatea, adevărul 
și trăirea a tot ce ne spuneau. 
Am admirat entuziasmul, convin
gerea și căldura cu care au vor
bit aici femei venite de la țară. 
Ele Și-au exprimat plăcerea de a 
fi astăzi capabile să asculte ra
dio, să asiste la filme, să știe 
carte și mi-am dat seama încă 
odată că această cultură căpăta
tă de toate tovarășele noastre

E R A T À

In articolul „Luna înfrumuseță
rii orașelor, satelor, întreprinderi
lor și instituțiilor“ apărut în zia
rul nostru de ieri, rînduriie 
10-11-12 ale ultimului paragraf din 
coloana II-a se vor citi : „contri
buie la activizarea utemiștilor, la 
antrenarea în jurul organizației a 
majorității tineretului“.

ROLUL ORGANIZAȚIILOR U. T. M 
in stabilizarea tinerilor 
mineri in Valea iinlni

Cu mulți ani tn urmă, am cu
noscut la Iași un băiat care lucra 
la căile ferate ca muncitor necali
ficat. II chema Gheorghe Gîlcă. 
dar noi îi spuneam, atunci cînd 
venea pe la noi prin cartier, Glcă, 
Era potrivit de statură, negricios, 
și începuse să-și lase un fir de 
mustață. Cind ne luam la trîntă. 
se dovedea însă cel mai puternic 
ți mai sprinten.

Intr-o zi, în timp ce ne întor
ceam de la lacul Ciric, din apro
pierea orașului, ne-a făcut o măr
turisire. Ne-a spus că vrea să rea
lizeze două lucruri în viață: să se 
facă pilot și să întreprindă o că
lătorie în jurul ’ “ ' ~™
crezut. >

— Bine, o să 
puns scurt.

Puțin timp după discuția aceas
ta, nu l-am mai întîlnit. N-a mal 
venit nici prin cartierul nostru și 
nici pe la ștrand sau pe malurile 
•lacului Ciric nu l-am mai zărit. 
L-am revăzut abia peste trei sau 
patru ani. Mi-a spus că a absol
vit cursurile unei școli de aviație 
sportivă. Ca să-i necăjesc, _ i-am 
spus și acum, ca și cu ani în ur
mă, că nu-l cred.

— Uite ce, mi-a zis el puțin ner
vos, te invit mîine după masă pe 
aeroport. Acolo o să-ți. dovedesc...

A doua zi m-am prezentat la 
școala de aviație. Gică a scos din 
hangar un planor de faza l-a și 
•m-a invitat să iau loc pe patină în 
spatele lui și să mă țin bine. Apoi 
am decolat și timp de cîteva mi
nute, deși eram emoționat, m-a fă
cut să mă imbăt cu priveliștea 
neînchipuit de frumoasă a între
gului Oraș văzut din înălțimi. După 
ce am ajuns pe pămînt m-a între
bat :

— Acum crezi ?
In ziua aceea Gică a crescut 

neînchipuit de mult în ochii mei. 
Mai ales că aflasem că de curînd 
fusese numit chiar instructor de 
planorism. Intîmplarea a făcut să 
părăsesc apoi orașul și să nu mă 
mai întorc acolo. Depărtarea insă 
nu m-a împiedicat să aflu cîte 
ceva despre prietenul meu. Prin 
anul 1951, un cunoscut mi-a spus 
că Gică s-a dedicat cu toată pa
siunea aviației și că la concursul 
republican de planorism s-a clasat 
pe locul III. Tot cunoscutul acela 
mi-a mai spus că, în cadrul unor 
tentative de record, prietenul no
stru comun s-a înălțat cu planorul 
la 4.150 m., cu numai două sute 
de metri mal jos decît recordul re
publican al cunoscutului pilot spor
tiv Mircea Finescu.

lumii. Nu l-am

vedem, ne-a răs-

Cum era și normal, aceste vești 
ml-au umplut inima de bucurie. 
Muli mai fericit am fost însă în 
anul 1954, cînd i-am văzut foto
grafia într-o revistă știind am ci
tit că a fost selecționat în lotul 
țării noastre pentru campionatul 
internațional de zbor fără motor 
de la Leszna — Polonia. Mi-am 
spus atunci că prietenul meu și-a 
văzut realizat unul din cele mai 
frumoase visuri ale sale.

Anul trecut am citit în ziare des
pre alte noi isprăvi ale sale. Se 
spunea acolo că a dobindit titlul 
de campion de zbor fără motor al 
țării noastre și că a bătut două 
noi recorduri republicane de dis
tanță liberă, la planoare mono șl 
biloc. De asemenea, se arăta că 
pentru performanțele obținute Gh. 
Gîlcă a fost propus să i se acorde 
„Insigna de aur“, una dintre cele

Noua competiție de fotbal
BUDAPESTA. — La 12 martie 

a avut loc la Budapesta o confe
rință în cadrul căreia au fost 
stabilite amănuntele de organi
zare a prime.i ediții a noii com
petiții de fotbal „Cupa Dunării“. 
După cum se știe la această în
trecere fotbalistică a țărilor du
nărene vor participa cîte 4 echipe 
din Ungaria, Iugoslavia și'Ceho
slovacia și cîte două echipe re- 
prezentînd Romînia și Bulgaria. 
Primul tur al cupei se va desfă
șura între 25 mai și 1 iunie, tu
rul doi între 8 și 15 iunie, semi
finalele la 22 și 29 iunie, iar jo
curile finale la 6 și 16 iulie.

mai înalte distincții din lume ce 
se acordă planoriștilor.

L-am reîntîlnit săptămlna trecu, 
tă, pe un aeroport de lingă Plo- 
ești, unde se antrenează pentru 
campionatele mondiale de zbor 
fără motor ce vor avea loc vara 
aceasta în Polonia. Ne-am îmbră
țișat, apoi ne-am așezai pe o 
bancă în marginea aerodromului 
și am vorbit mult amintindu-ne de 
anii copilăriei, de orașul nostru 
drag ca și de timpul petrecut în 
anii din urmă. Mi-a povestit des
pre succesele sale aviatice, despre 
titluri de campion și recordman al 
țării obținute, despre „Medalia 
Muncii" și titlul de „Maestru < ’ 
sportului“ cu care a fost distins.

Am plecat spre casă cu convin
gerea că în viitor, prietenul meu 
îmi va 
plăcute

unei concepții
ÎNAPOIATE

(Urmare din pag. l-a)

tă privință, dar nu a făout nimic. 
Conducerea gospodăriei s-a zbătut 
singură pentru însilozarea eelor 44 
de vagoane de porumb.

Sectorul nostru zootehnic, 
continuă dezvoltare, poate oferi ti-

în

al\ neretului un cîmp larg de activi-

rezerva aceleași surprize 
ca și pînă acum.

D. LAZAR

Cupa Dunării“
Deoarece nu au fost anunțate 

toate echipele participante, tra
gerea la sorți s-a efectuat după 
sistemul numerelor de ordine. In 
primul tur echipa ro-mînă nr. 1 
va întîlni prima formație din R- 
Cehoslovacă, iar cea de-a doua 
echipă a noastră va juca cu pri
ma echipă iugoslavă. Echipele 
noastre joacă în deplasare primele 
meciuri.

Regulamentul prevede ca ordi
nea echipelor să fie fixată după 
poziția acestora 
țării respective, 
pută tur-retur.

PE SCURT
-X După o întrerupere de 

zile, cauzată de boala 
Smîslov, meciul pentru campio
natul mondial de șah a fost re
luat marți după amiază, cînd s-a 
desfășurat partida a treia.

Partida s-a întrerupt într-o po
ziție în care Botvinik are un a- 
vantaj apreciabil.

(Urmare din pag. l-a)

tre< 
lui

* Intre 20 și 25 martie se vor 
desfășura în stațiunea de spor
turi de iarnă Poiana Stalin fina
lele campionatelor republicane 
de schi pentru juniori. Cu acest 
prilej se va disputa și proba da

în campionatul 
Meciurile se dis-

campionatul se-50 km. fond din 
niorilor care nu a putut avea loc 
acum cîteva zile din cauza timpu
lui nefavorabil.

Stațiunea de la Poiana va găz
dui între 4 și 6 aprilie concursul 
dotat cu „Cupa federației romîne 
de schi“. Competiția cuprinde o 
probă de fond, slalom special și 
coborîre.

* La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Angliei 
care vor avea loc între 25 și 29 
martie, R. P. Ungară va fi repre
zentată de campionii europeni 
Zoltan Berczik și Eva Koczian, 
Sido, Gyetvai și Mosoczi,

late. In fața sarcinilor tot mai 
mari ce se pun, e nevoie să înca
drăm aci oameni tot mai bine pre
gătiți, pe care în mod normal nu-i 
putem ridica decît 
neretului,

— Ce credeți că 
facă organizația de 
pentru creșterea productivității pe 
cap de animal ?

— Foarte multe. Anul acesta a 
fost ales în conducerea organiza
ției de bază U.T.M., ca secretar, 
chiar vicepreședintele gospodăriei. 
Acum nu se poate pune proble
ma că organizația U.T.M. nu are 
în conducerea sa oameni în stare 
să conducă, să îndrume munca ei 
pe linia rezolvării de către tine
ret a principalelor probleme eco
nomice care stau în fața gospodă
riei. Organizația U.T.M. ar trebui 
să se ocupe temeinic de educația 
economică a tineretului. Mă gîn- 
dese că nu ar fi rău să înființăm 
aci în gospodărie — și eu mă an
gajez să le dau tot sprijinul — 
un cerc de zootehnie. In cadrul 
acestui cerc, pe lingă că am putea 
să învățăm pe tineri metode știin
țifice de îngrijire și creștere a 
animalelor, am putea să dezbatem, 
cu multe foloase — și unele pro
bleme economice concrete legate 
de dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Din rîndul membrilor cercu
lui, am putea recruta crescători 
de animale de nădejde, bine pre
gătiți, pe caTe să-i trimitem să 
lucreze în sectorul zootehnic.

Ca o sarcină concretă, organiza
ția U.T.M. trebuie să ia anul a- 
cesta sub patronaj, însilozarea ce
lor 70 ha. porumb.

★
Am stat de vorbă cu tovarășul

puțin în 
900 de 
gospodă- 
în bună 
mobiliza-

din riadul ti-

ar trebui să 
bază U.T.M.

Gherase Roșu, secretarul organi
zației de bază U.T.M., și m-am 
convins că inginerul avea perfec
tă dreptate. Organizația de bază 
U.T.M. numără doar 92 de ute- 
miști, ceea ce e foarte 
comparație cu cei peste 
tineri care muncesc în 
rie. Acest fapt slăbește 
măsură capacitatea ei de
re a tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor economice.

Organizația U.T.M., prin munca 
desfășurată pînă acum, nu și-a 
cîștigat încă pe deplin prețuirea 
conducerii gospodăriei și în gene
ral a tuturor colectiviștilor. Nici 
chiar acum, pentru perioada ur
mătoare, organizația U.T.M. nu 
și-a propus sarcini privind contri
buția sporită a tineretului la re
zolvarea unor probleme economi
ce, participarea sa activă la dez
voltarea rapidă a sectorului zoo
tehnic. Pentru aceasta nu este ne
voie de îndrumări și instrucțiuni 
speciale de la raion; gospodăria 
are un plan de dezvoltare pe 
care l-au votat și tinerii, există 
aci oameni care pot să-i îndrume 
și să-i sprijine în rezolvarea unor 
probleme de mare importanță e- 
conomică.

In fiecare an gospodăriei îi mor 
foarte mulți pui de găină. Pînă 
acum nu s-a reușit să se deter
mine cauza, dar toți optează pen
tru părerea că aceasta se întîmplă 
din cauza proastei lor îngrijiri. Or
ganizația U.T.M. poate să creeze 
din rîndul tinerelor fete o echipă 
de crescătoare de păsări care să 
destrame trista „tradiție“ și să 
crească iniile de păsări pe care le 
are trecute în plan gospodăria co
lectivă din Făcăieni.

Am dat aci doar cîteva exem
ple, unele fiind subliniate și de 
inginerul agronom al gospodăriei. 
Dacă organizația U.T.M. ar pune 
în centrul preocupărilor sale an
trenarea tineretului la rezolvarea 
treburilor în acest principal sec
tor de producție al gospodăriei, 
s-ar descoperi mult mai multe po
sibilități pentru dezvoltarea sa.

legate de întreținerea bunului 
obștesc.

Asigurarea stabilității cadrelor
de mineri constituie o importantă răspi 
rezervă pentru creșterea produc- căile 
ției și reducerea prețului de cost

în industria minieră. De aceea, or
ganizațiilor U. T. M. din exploa
tările miniere Ie revine sarcina de 
răspundere de a sprijini pe toate 

" le crearea condițiilor necesare 
pentru realizarea acestui obiectiv.

Ce reprezintă maistrul
în viața muncitorilor tineri

peste

sînt cele conduse de Csiki Emerik, 
Pavel Boyte și Ioan Vîșa. Deși 
abia urmează școala minieră, ti
nerii din aceste brigăzi realizează 
cîștiguri care nu scad sub 1800— 
2000 lei lunar.

Dar nu numai atît. Tinerii au 
luat în subteran sub patronaj sec
toare întregi. Anul trecut, de pil
dă, numărul sectoarelor de tineret 
a crescut de la 4 la 11. Sectoa
rele de tineret III și IV de la 
mina Vulcan, I și II de la mina 
Petrila și I de la mina Uricaui 
și-au îndeplinit înainte de termen 
planul de extracție al cărbunelui 
pe anul 1957. în felul acesta ele 
au contribuit la depășirea planului 
pe 1957 de către Combinatul Car
bonifer Valea Jiului cu 
50.000 tone cărbune.

Fără îndoială că acesta este și 
rezultatul muncii politice desfășu
rate de către organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid. Atenția organizațiilor 
U.T.M. trebuie însă îndreptată cu 
mai multă tenacitate în direcția 
îndrumării tinerilor spre școlile de 
calificare, a examinării condiții
lor în care lucrează tinerele cadre 
pentru sprijinirea lor, astfel îneît 
fiecare tînăr să devină un miner 
destoinic. E necesar să se elimine 
vechile greșeli, ca ale conduceri
lor sectoarelor de tineret de la 
Lupeni, care, lipsite de ajutorul 
organizației U. T. M., nu s-au pre
ocupat suficient de îndrumarea 
tinerilor spre școlile de calificare, 
din care cauză nici rezultatele în 
producție nu au fost pe măsura 
posibilităților. Comitetul raional 
U. T. M. Petroșani poate și tre
buie să sprijine mai mult activi
tatea acestor organizații, pentru a 
le ridica 
fruntașe.

Pentru 
teze mai 
ceput și 
disciplina colectivă din cămin și 
din producție, pe lingă fiecare ex
ploatare minieră din Valea Jiului 
funcționează cîte un îndrumător. 
Bine ar fi dacă toate comitetele 
organizațiilor de bază U. T. M. 
s-ar îngriji îndeaproape de activi
tatea acestor îndrumători, așa 
cum face comitetul U. T. M. de la 
Petrila, unde îndrumătorul Toma 
Petre și comitetele de cămin sînt 
active ji iau în discuție problemele

la nivelul sectoarelor

ea noii veniți să se orien
tine în perioada de în- 
pentru încadrarea lor în

(Urmare din pag. l-a)

Petrică Ciobanu. Nu prea mer
ge. Prea pierde mult timp. De 
rezolvat problema aprovizionă
rii fiecărui loc de muncă. Pe
trică a recunoscut și am garan
ția că o să se schimbe.

VINERI... Andrei Marin îmi 
dă multă bătaie de cap. Ce 
om!... Nu vede că lipsa de se
riozitate, chiulul, îi afectează 
propriul său salariu, apoi nu 
pricepe că el — un singur ins 
— pune piedici tuturor in rea
lizarea planului. O să discut 
cu el și mîine, și poimîine, 
pînă și-o înțelege rostul de om, 
de tovarăș.

LUNI... O jumătate de oră 
am stat de vorbă cu Constan
tin Băzăvan. Iutii m-a luat „la 
fix“: „Nu-s la matale in sec
ție!“ Apoi a înțeles că am 
dreptate. Cu fetele trebuie să 
te porți cuviincios, ca de alt
fel, cu fiecare om. Atitudinea 
morală e cartea de vizită a 
unui muncitor de tip nou.

1958. început de an. Bilan
țul e simplu. Planul — reali
zat în întregime. Tiță Gelu cu
noaște acum meseria, Petrică 
Ciobanu a devenit candidat de 
partid, Trican Gheorghe, An
drei Marin, Pasăre Marius 
s-au făcut băieți de treabă și 
nu ne fac de rușine“.

Închid jurnalul imaginar. îmi 
vine ideea să scriu la gazetă. 
Sînt cuprins de dorința de a 
prezenta pe maistrul Girlea așa 
cum este în realitate, atașat ti
neretului, săritor, cunoscător al 
meseriei. Un articol prea mare 
nu are întotdeauna sorți. De 
aceea să rezum 
ideile.

Sub auspiciile acestui mai-

stru au funcționat in sector, 
în anul care a trecut, cursu
rile de minim tehnic. Erau ne
cesare: tehnica nouă cere ca
dre pregătite. Și iată rezulta
tul : tineri ca Alexandrina Buz. 
dugeanu au ajuns vestiți în în
treaga regiune pentru realiză
rile obținute în producție. Aici 
lucrează mulți tineri cu care 
uzina se mindrește. Ei au sim
țit și simt permanent ajutorul 
maistrului, l-a criticat cînd au 
greșit, dar asta le-a prins bine.

La începutul anului m-am 
trezit la sediul organizației 
U.T.M. cu maistrul Girlea:

— Bre omule, de ce mă fier- 
beți ?!

M-am făcut că nu știu despre 
ce este vorba. L-am întrebatce este vorba. L-am. 
ocolindu-i privirea:

— Despre ce cazan 
nea Girlea?

— Serios: cine e-n
— Care frunte ?
— In fruntea întrecerii...
— Nu știu...
— Las-că aflu eu. Vin aici 

cu secretarul de secție U.T.M. 
și-mi spui.

N-a trebuit să-i spun, in uzi
nă s-a răspindit vestea că chiar 
secția „mașini rotative“ e în 
frunte. A primit steagul roșu 

aure, men- 
in mod 

care meri-

e vorba,

frunte?!

exemplele,

și 10.000 lei premii 
ționez s-au împărțit 
just la toți tinerii 
tau.

L-am întîlnit pe 
prima ședință de lucru u ate
lierului.

— Ești mulțumit? — l-am 
inlrebat.

— Era normal. Tinerii au 
muncit, nu glumă: plan marfă 
— 110,9 la sută, productivi
tate — 118 la sută...

maistru la



Vizita în India a tovarășilor^“
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș

și Avram Bunaciu
BOMBAY 12. De la trimisul 

special Agerpres.
Tovarășii Chivu Stoica, Emil 

Bodnăraș și Avram Bunaciu și 
persoanele care îi însoțesc au vi
zitat miercuri fabrici 
din Bombay.

Dimineața oaspeții 
vizitat unul din cele 
și importante centre 
pentru prelucrarea bumbacului — 
țesătoriile Spring Mills, aparți- 
nind societății „Dyeing and Ma- 
nufacturing Co. Ltd.“ din Bom
bay. Fabricile Spring Mills pro
duc anual 92 milioane de yarzi 
țesături, din care circa 60 la sută 
sînt destinate exportului. In uni
tățile întreprinderii lucrează în 
total 9.500 de muncitori. Oaspeții 
au vizitat toate secțiile fabricilor, 
fiind însoțiți de directorul gene
ral Neville IE adia și de un grup 
de ingineri din conducerea în
treprinderii. Ei s-au interesat de 
procesul de producție, de gradul 
de mecanizare și automatizare iar 
apoi au vizitat creșa și cantina. 
Atît personalul din conducerea 
întreprinderii cît și muncitorii fa
bricii au făcut înalților oaspeți o 
primire deosebit de călduroasă.

și institute

români au 
mai vechi 
industriale

Populația cartierelor din veci
nătatea fabricilor a ținut să-și 
manifeste sentimentele de priete
nie față de poporul romîn, salu
tând cu multă simpatie pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne și 
pe ceilalți oaspeți.

Apoi oaspeții romîni s-au în
dreptat spre Institutul de energie 
atomică de la Trombay, condus 
de dr. Bhabha. Acest institut are 
ca principală sarcină pregătirea 
de tehnicieni in domeniul tehno
logiei reactorului și pentru cerce
tări în domeniul fizicii, tehnicii 
mecanice și biologiei. Marele sa
vant indian i-a primit pe oaspeți 
cu multă căldură condueîndu-i 
prin diferite secții și laboratoare 
ale Institutului. Dr. Bhabha a ex
plicat principiile de funcționare 
ale reactorului atomic construit în 
cadrul Institutului in august 1956. 
Reactorul va începe în curînd să 
producă cantități mici de izotopi 
radioactivi.

Vizitarea institutului și intîlni- 
rea cu marele om de știință dr. 
Bhabha a produs asupra oaspe
ților o puterincă impresie. Nive
lul științific ridicat al acestui

institut dovedește hotărîrea po
porului indian de a crea o Indie 
înaintată și pașnică.

In după amiaza zilei de 
miercuri tovarășii Chivu Stoi
ca, Emil Bodnăraș și Avram 
Bunaciu și persoanele care îi în
soțesc au participat la un mare 
miting cetățenesc organizat în 
cinstea oaspeților romîni în parcul 
Ramala Nehru.

R. Cehoslovacă dorește 
să-și aducă aportul 

la succesul tratativelor

Răspunsurile
lui N. S. Hrușciov
la întrebările puse de 

redacția ziarului
„ 7 rybuna Ludu“

Sovietică 
se întîlnească 
înalt nivel 

și pe teritoriul S. U. A.
la cel mai

Propuneri constructive
în vederea unificării Vietnamului

Recent au fost publicate în pre
să noi propuneri ale guvernului 
R. D. Vietnam adresate președin
telui Vietnamului de sud, propu
neri foarte importante privind uni
ficarea pașnică a țării. Această 
acțiune, este apreciată de opinia 
publică oa o inițiativă importantă 
încadrată pe linia luptei nobile pe 
care o duce de mulți ani R. D. 
Vietnalm în vederea unificării paș
nice a țării.

Au trecut aproape patru ani de 
la istorica conferință de la Gene
va, care a pus capăt ostilităților 
în Vietnam și a hotărît organiza
rea — după doi ani de la semna
rea acordului de armistițiu — a 
alegerilor libere ge
nerale pe 
teritoriu în 
reunificării 
Cu toate 
autoritățile 
mului de sud, evi
dent inspirate de 
Washington, au res
pins în repetate 
rînduri propunerile
R. D. Vietnam 
verdictul poporului.

Care este cauza pentru care nă
zuința legitimă a poporului viet
namez către unificarea pașnică a 
țării nu a fost încă realizată ?

Imperialiștii americani, luînd lo
cul celor francezi, se amestecă în 
afacerile interne ale Vietnamului 
de sud, căutînd pe toate căile să 
atragă în orbita politicii sale agre
sive în blocul militar agresiv
S. E.A.T.O. S.U.A. se opun în
făptuirii acordului semnat la Ge
neva. In intențiile războinice ale 
S.U.A. nu sînt scăpate din vedere 
crearea în jurul țărilor socialiste 
a unei rețele de baze militare a- 
mericane. Vietnamul de sud joacă 
in planurile americane un aseme
nea rol.

Analizînd situația creată șl ex
primând hotărîrea poporului viet
namez de a traduce în viață nă
zuința sa de pace și unitate, Fam 
Van Dong, în numele guvernului 
R D, Vietnam, cere în scrisoarea 
adresată președintelui Vietnamului 
de sud să se pună capăt amestecu
lui imperialiștilor americani în 
treburile Vietnamului de sud. Ce- 
rînd respectarea spiritului și lite
rei acordului de la Geneva guver
nul R. D. Vietnam se pronunță 
pentru retragerea din Vietnamul 
de sud a personalului militar ame
rican, împotriva construirii, lărgi
rii de baze militare și atragerii 
Vietnamului de sud în blocuri mi
litare.

Guvernul R. D. Vietnam a pre
zentat în repetate rînduri propu
neri privind organizarea alegerilor 
libere pe întreg teritoriul Vietnamu
lui pentru unificare, precum și în 
vederea realizării unor măsuri ime
diate de apropiere între cele două 
părți ale țării. Mergînd pe această 
linie și încercînd toate posibilită
țile pentru înfăptuirea dorinței ar. 
zătoare a
guvernul R. D. Vietnam arată în 
scrisoare că 
să participe la o conferință consul
tativă cu autoritățile Vietnamului 
de sud pentru discutarea proble
mei alegerilor generale libere in 
scopul unificării Vietnamului po-

întregul 
vederea 

țării, 
acestea 
Vietna-

Umor straniu
4 Ziarul englez „Tlmes" are 
4 fără îndoială mult umor. Co- 
I mentînd problema Ciprului și 
l căile de rezolvare, el scrie pe 
Î4 tonul sec al umoristului sco

țian, care nu se prăpădește de 
loc după propria-i poantă:

„Chestiunea Ciprului, a de
venit Un conflict de putere în
tre Grecia și Turcia, în care 

♦ Marea Britanie are, într-un a- 
| numit sens, rolul de mediatoa-

Specialiștii americani 
descoperit că insula Hawai 
prezintă un bun amplasa- f 
ment pentru înființarea unui 4 
nou centru de lansare a sate-l 
liților americani. Motivul: ba-t 
za de la Cap Canaveral pri- 4 
mejdulește Florida. î

Și, decît să moară dintr-un 4 
accident, cîțiva supermanil 
americani mai degrabă niște T 
pîrliți de hawaieni. De unde f 
se vede, că guvernul american ♦ 
are o „înaltă prețuire“ pentru * 
oamenii de altă rasă, rezer- f 
vîndu-le rolul de cobai. 4

soluție s-ar putea Marea
Britanie să fie nevoită să im
pună ea o soluție“.

La ce mare caznă va fi pus 
săracul guvern englez I Să me
dieze între Turcia și Grecia, 
pentru că el n-are decît oare- 
cari interese în Cipru. Interese 
și nu ocupație colonialistă. Iar 
dacă n-au să se înțeleagă pînă 
la urmă grecii cu turcii atunci 
Anglia va fi, chipurile, nevoită 
să impună o soluție. Parcă re
gimul colonial din Cipru nu e 
impus, parcă dezbinarea dintre 
Grecia și Turcia nu e impusă 
de același guvern britanic.

Cine 
nu mai 
glia?.

au 
re-

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist el Uniunii Sovietice, 
a răspuns la o serie de întrebări 
puse de redacția ziarului polonez 
„Trybuna Ludu“. El a vorbit de
spre dezvoltarea industriei și a- 
griculturii sovietice, precum și de
spre îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică. In răspunsuri 
au fost atinse unele probleme in
ternaționale. Răspunsurile lui bl. 
S. Hrușciov s-au referit de ase
menea la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
Polonia și Uniunea Sovietică.

Economia socialistă mondială, 
a arătat N. S. Hrușciov este ca
pabilă să producă tot ce este ne
cesar pentru dezvoltarea ei con
tinuă și nici un fel de interzicere, 
de către cercurile conducătoare 
ale unor țări, a comerțului cu ță
rile socialiste nu ne va împiedica 
să pășim cu succes mai departe, 
așa cum pășim acum.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că încordarea inter
națională va slăbi.

Referindu-se la recenta propu
nere a guvernului sovietic cu pri
vire la o întîlnire la nivel înalt 
cu participarea șefilor de guver
ne, N. S. Hrușciov a spus că gu
vernul sovietic nu respinge tra
tative pe căi diplomatice, care 
vor fi utile pentru pregătirea unei 
întîlniri la nivel înalt. El a de
clarat în continuare: „Dar dacă 
vom vedea că, căile diplomatice 
și tratativele neoficiale duc nu 
spre grăbirea convocării conferin
ței, ci spre eșecul ei, spre înșela
rea oamenilor, pentru ca astfel 
să se înmormînteze ideia confe
rinței, vom renunța la ele“.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Uniunea Sovietică nu este princi
pial împotriva oricărei întîlniri a 
miniștrilor și, la rîndul ei, va 
face totul pentru ca întîlnirea 
miniștrilor Afacerilor Externe să 
fie încununată de succes. Credem 
însă, a arătat N. S. Hrușciov,

că miniștrii nu trebuie să exami
neze problemele în fond, sarcina 
lor este să pregătească și să asi
gure în mod organizat îr.tîlnirea 
la nivel înalt cu participarea șe
filor de guverne.

N. S. Hrușciov a declarat că 
este gata să se întîlnească la cel 
mai înalt nivel și pe teritoriul 
S. U. A. Sîntem de acord, a spus 
el, să ne întîlnim în orice punct, 
numai să avem siguranța că pro
blemele actuale vor fi rezolvate, 
așa cum așteaptă popoarele tu
turor țărilor.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești în cursul ultimilor 
doi ani, N. S. Hrușciov a spus că 
la fel ca și în trecut, aceste re
lații se dezvoltă și se întăresc pe 
baza principiilor internaționalis
mului proletar. N. S. Hrușciov a 
subliniat unitatea de nezdrunci
nat a mișcării comuniste interna
ționale, care s-a întărit îndeosebi 
în ultimii ani. N. S. Hrușciov a 
denumit iluzorii, și irealizabile vi
surile reprezentanților reacțiunii. 
internaționale, cu privire la re
staurarea capitalismului în țările 
socialiste.

Referindu-se la dezvoltarea co
laborării între Polonia și Uniu
nea Sovietică, N. S. Hrușciov a 
arătat că toate încercările dușma
nilor de a submina prietenia po
poarelor Republicii Populare Po
lone și Uniunii Sovietice, sînt 
sortite eșecului.

4 re. Ea are desigur propriile
4 sale interese în Cipru, însă in- 
Tteresele sale nu
4 loare atîta
4 ține starea

spune că de la Shato 
există umoriști în An-

Ce mi-e baba Rada..
U. A. a început recent

. 4

ceștia apără, perfect, drepturile 4 
negrilor, de pildă, linșîndu-i, 4 
interzicîndu-le accesul in școli I 
și dreptul de vot). 4

privește politica 4 
buie să fie cu tă- J 
- ■ M

In S.
campania electorală în vederea 
alegerilor legislative din noiem
brie. Partidul democrat a inau
gurat campania printr-un ban
chet, la care a luat cuvîntul și 
fostul președinte Truman. Fi
xând punctele de program, pe 
care ne vom permite să le co
mentăm în scurt, Truman a 
declarat că:

1. „Partidul democrat trebuie 
să rămînă partidul poporului“. 
(Faptul că în timpul guvernă
rii lui Truman monopolurile 
atomice, de armament și din 
metalurgie au acaparat poziții 
principale în guvern și în con
ducerea statului a fost trecut 
sub tăcere. Tot sub tăcere a 
fost trecut faptul că T'um/in a 
fost ales cu sprijinul trusturi
lor și al gangsterului Castello).

2. „Partidul democrat este 
pentru apărarea drepturilor și 
libertăților civile ale tuturor“. 
(După cum se știe statele din 
sud, profund rasiste sînt fief
uri democrate, cu senatori, gu
vernatori și membri ai Camerei 
Reprezentanților democrați. A-

3. „In ce 1 
externă el trebuie 
rie pentru colaborare și acțiu-

au mare va- 
timp cît se men- 

, ».u.c» de conflict. Este
I necesar ca Marea Britanie să 
4 continue să depună eforturi. 
Ț Dacă turcii și grecii nu vor 
4 ajunge în cele din urmă la o 
-
t Temperament?
4 Fostul secretar al Departa- 
j mentului de Stat, Dean Ache- 
4 son, s-a pronunțat împotriva
♦ unei conferințe la nivel înalt 
4 cu Uniunea Sovietică. Moti- 
4 vul? „Liderii Statelor Unite
♦ nu au temperamentul necesar, 
î iar aliații noștri au dificultăți
♦ considerabile“.
ț Poate puțin temperament 
4 toț s-ar mai găsi la dl. Dulles 
+ dacă se caută bine. Dar bu- 
4 năvoință, bunăvoință și inte-
♦ res pentru destindere, precis 
4 că nu se află. Șl de asta e 
î nevoie.

PRAQA 12 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției tele
grafice cehoslovace, președintele 
Republicii Cehoslovace, Antonio 
Novotny, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, a avut 
o convorbire cu redactori ai a- 
genției Ceteka și ziarului „Rude 
Pravo“.

Referindu-se la problema con
vocării unei conferințe a miniș
trilor Afacerilor Externe pentru 
pregătirea conferinței la nivel 
înalt, președintele Novotny a de
clarat că dacă Cehoslovacia va 
fi invitată la conferința șefilor 
guvernelor sau la conferința 
pregătitoare a miniștrilor Aface
rilor Externe, ea va accepta o 
astfel de invitație și va depune 
toate eforturile pentru a-și aduce 
aportul la realizarea unui cît 
mai mare succes al tratativelor.

Răspunzînd întrebării privitoa
re la poziția guvernului S.U.A. 
față de ordinea de zi a confe
rinței, A. Novotny a arătat 
că guvernul Statelor Unite ridi- 
cînd „problema țărilor din Eu
ropa răsăriteană“ se situează 
față de țările din această regiune 
pe o poziție care ignorează în în
tregime suveranitatea acestor 
state.

ne unită cu celelalte națiuni 4 
libere“. (Cunoscând că parii- 4 
dul democrat a inițiat planul T 
Marshall, doctrina Truman, î 
Pactul Nord-Atlantic și agresiu- 4 
nea din Coreea, este clar ce ♦ 
caracter înțeleg democrații săț 
dea colaborării cu „națiunile ♦ 
libere“). 4

4. „Partidul democrat trebuie 4 
să fie pentru o apărare națio-4 
nală corespunzătoare, iudife- ț 
rent de costul ei“. (Atențiune + 
șefi ai monopolurilor de arma- 4 
ment 1 Partidul democrat vă a- î 
sigură și pe mai departe pla- + 
samentul armamentelor și deci 4 
profituri). 4

După cum se vede progra-f 
mul partidului democrat e deo-± 
sebit foc de cel aplicat de re-4 
publicani. Exact deosebirea £ 
care există între baba Rada și» 
Rada baba. 4

4 4 »444« 4444 ♦ »♦♦♦♦♦♦

trivit acordului de la Geneva“. 
Realizarea acestei propuneri va în
semna desigur un pas important 
pe drumul unificării țării.

Depunînd în continuare eforturi 
pentru a găsi căile de apropiere 
între cele două părți ale Vietnamu
lui, guvernul R. D. Vietnam pro- 
pune în scrisoare unele măsuri 
practice care ar crea condiții fa
vorabile pentru stabilirea încrede
rii reciproce. Astfel, se subliniază 
importanța excepțională a reduce
rii forțelor armate de către cele 
două părți. După cum este cunos
cut R. D. Vietnam și-ia redus re- 

sale. cu 
acestei 

în Viet- 
sud va 

povara grea

cent efectivul
80.000 oameni.
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concrete ale 
temîndu-se de

trupelor
Aplicarea 

măsuri și 
namul de 
ușura 
care apasă pe ume
rii populației : chel
tuielile militare.

In scrisoare se 
mai menționează 
„necesitatea resta
bilirii și dezvol- 
normale intre celetării relațiilor

două zone și în primul rind a re
luării legăturilor economice".

In vederea realizării tuturor a- 
cestor măsuri concrete, guvernul 
R. D. Vietnam propune o întilnire 
a reprezentanților, a autorităților 
competente din cele două părți în
tr-un viitor cit mai apropiat.

Traducerea în viață a măsu
rilor propuse de guvernul R. D. 
Vietnam, ar crea condiții favorabile 
pentru organizarea alegerilor ge
nerale libere, avînd drept scop u- 
nificarea țării.

Noile propuneri constructive ale 
R. D. Vietnam se adaugă la 
inițiativele și eforturile pe care le 
fac în prezent Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză și celelalte țări so
cialiste pentru slăbirea încordării 
în lumea întreagă, pentru apărarea 
păcii.

R. LUCIAN I

poporului vietnamez,

„este totdeauna gata

Evenimentele
din Indonezia

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă și confirmate 
de postul de radio Padang din 
Sumatra centrală în noaptea de 
11 spre 12 martie unități de pa- 
rașutiști ale guvernului central 
indonezian au fost lansate la Pa- 
«anbaru, unde se află instalațiile 
trustului petrolifer american Cal- 
tex Oii din Sumatra centrală. 
Purtătorul de cuvînț al guvernu
lui de la Djakarta, căpitanul Agus 
Soeroto, a anunțat că „forțele 
combinate aeriene, maritime și 
terestre progresează satisfăcător“ 
pe teritoriul Sumatrej centrale.

unui „
de 250 milioane dolari

ti

RIAD 12 (Agerpres). — Cu 
toate că Arabia Saudită a căutat 
să apară în situația actuală din 
Orientul Mijlociu ca „neutră“ atît 
față de Republica Arabă Unită 
cit și față de Federația statelor 
arabe, în cursul procesului care 
are loc actualmente la Cairo îm
potriva unui grup de complotiști 
care au vrut să răstoarne regi- 
mul de stat al Republicii Arabe 
Unite și să readucă monarhia în 
Egipt au fost dezvăluite legătu
rile complotiștilor cu înalțe 
cercuri politice de la Riad.

Ziarul „Al-Ahram“ dezvăluie 
că regele Saud a acceptat un dar 
personal de 250 de milioane de 
dolari din partea guvernului ame
rican în schimbul unor modifi
cări în favoarea S.U.A, a clauze
lor pentru reînnoirea contractu
lui bazei aeriene de la Dahran.

In timpul călătoriei întreprinse 
în S.U.A. acum un an și jumăta
te, imediat după agresiunea an- 
glo-franco-israeliană împotriva 
Egiptului, regele Saud a obținut 
un împrumut de 500 de milioane 
de dolari.

S.U.A. au căpătat astfel drep
tul să folosească baza de la Dah- 
ran la discreție astfel îneît să 
devină o bază atomică.

FLORENȚA. — In sala 
Quattrocento" din Palazzo 
chio din Florența a avut loc la 9 
martie primul concert dat de or
chestra simfonică din localitate, 
dirijată de maestrul George Geor- 
gescu, artist al poporului din R. P. 
Romină.

SOUTHSEA-PORTSMOUTH. — 
Continuînd cu succes turneul în
treprins în Anglia, Ansamblul 
G. F. R. Giulești a sosit, la înce
putul acestei săptămîni, ia South- 
sea-Portsmouth, oraș portuar en- 
giez situat pe coasta Mării Mînecii. 
Primul spectacol a avut loc în 
seara zilei de 10 martie în sala 
„Kinge Theatre“.

BEIRUT. — Agenția France 
Presse anunță că guvernul liba
nez prezidat de Sami Solh a demi
sionat la 12 martie.

PHENIAN. — După cum trans
mite agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, la 11 martie a avut loc 
la Phenian un miting cu prilejul 
plecării din R. P. D. Coreeană în 
patrie a unor unități de voluntari 
chinezi. La miting au luat parte 
Rim lr Sen, președintele Cabinetu-

Iul de Miniștri al R. P. D. Coreene 
și alți conducători ai Partidului 
Muncii din Coreea, al Adunării 
Populare Supreme și ai Cabinetu
lui de Miniștri al R. P. D. Co-

MOSCOVA. — La 18 martie se 
va deschide la Moscova concursul 
intenațional de pian și vioară în
chinat memoriei lui P. 1. Ceai- 
kovski.

Romînia va fi reprezentată de 
pianiștii Cristea Zalu și Fedora 
Cohn și de violoniștii Ștefan Ruha 
și Varujan Cosighian.

BUDAPESTA. — Teatrul „lozsej 
Attila" din Budapesta a prezen
tat recent în premieră prima piesă 
ungară despre contrarevoluția din 
octombrie 1956 din Ungaria. Piesa 
intitulată „Cu ochii legați" (autor 
Fejer Istvan), înfățișează cu cu
raj multiplele cauze și aspecte ale 
contrarevoluției și se bucură de un 
binemeritat succes in rîndurile oa
menilor muncii.

WASHINGTON. — Potrivit date
lor statistice publicate de Ministe
rul Muncii și Ministerul Comerțu-

lui al S.U.A., la mijlocul lunii fe- 4 
bruarie numărul șomerilor din Sta- I 
tele Unite ajunsese la 5.173.000 4 
persoane — cea mai ridicată cifră t 
din ultimii 16 ani. 4

PARIS. — După cum anunță 4 
presa pariziană, pe întreg terito- î 
riul Algeriei continuă luptele din- 4 
tre detașamentele armatei algerie- 4 
ne de eliberare națională și trupele 4 
fraceze. X

Intre Scylla
$1 Carybda

Note de drum din Italia
Ii cunoscusem pe studenții ita

lieni la Festivalurile Mondiale, în 
postura lor exuberantă și locvace, 
decorînd cu cămășile năstrușnic 
croite și cu șepcile calabreze, zor
năitoare de insigne ca de niște zur
gălăi, străzile Bucureștiului, Var
șoviei și Moscovei. Cîntau „Bella 
Ceau“ și dansau mambo pe stra
dă, cu o siguranță care te putea 
face să crezi că lumea le apar
ține.

Ca în multe filme neorealiste, 
în care vizita inopinată la domi
ciliul presupusei ducese o surprin
de într-un capot rupt, spălînd 
vase, și — de ce n-am spune-o — 
ca adeseori în viață, întîlnirea ino
pinată cu studenții 
acasă mi-a frînt o 
inimă, dar mi i-a 
dragi.

Unde sînteți voi, 
late ? Unde — șepcilor calabreze 
încărcate cu zurgălăi ? Unde — 
„Bella Ceau“ și mambo ? I-am gă
sit pe stăpînii voștri în costume 
modeste, cumpărate la magazinele 
de confecții în serie, și cu neca
zuri sîcîitoare, cum sînt toate 
cazurile legate de grija zilei 
mîine.

Prima întîlnire cu studenții 
avut-o la Napoli chiar în ziua 
sirii acolo. Trecînd pe Corso Um- 
berto, principalul bulevard al ora
șului, atenția mi-a fost atrasă de 
un grup compact de tineri aflați 
în fața Universității — o clădire 
bătrînă și mohorîtă, în viu con
trast' cu peisajul napolitan. I’la- 
cardele lor, estompate de reclame
le săpunului-fulgi „Omo“, nu mi-au 
părut la început prea clare : 
„Vrem o universitate eficientă 1“ 
Cum adică ? 1 In special proporții
le frămîntării nu mă turburau,

italieni la ei 
semiiluzie in 

făcut mai

cămăși cadri-

ne-
de

am 
so

pentru că în jur viața își urma 
cursul febril, magazinele își conti
nuau vînzarea, polițiștii păreau că 
dirijează circulația, filmul „Venus 
din Cheroneea“ etala o zeiță păti
maș de fierbinte sub trei pătrimi 
de cravată și nu numai că însoți
torul nostru oficial apăsă mai tare 
pe acceleratorul mașinii, ceea ce 
ar fi fost în definitiv explicabil, 
dar nici troleibusele nu-și înceti
neau cursa.

Abia după amiază am revenit 
pe acolo. Deja era altceva. Din 
Universitate răsunau difuzoare in
stalate în ferestre. O lume de stu
denți înconjura clădirea. Cîțiva 
veniseră lîngă noi, și un băiat îmi 
puse în mină, ca oricărui trecă
tor, un mic manifest început dra
matic : „In timp ce orașul petre-

revoltătoare.

Un bombardier american 
„a scăpat“ o bombă atomică

NEW
Comandamentul aviației strate
gice americane a anunțat în seara 
de 11 martie că un bombardier 
american cu reacție, de tipul 
B-47, venind de la baza aeriană 
Savannah, statul Georgia, pe cînd 
se afla într-un zbor de antrena
ment, deasupra localității Flo
rence, statul Carolina de sud, „a 
scăpat din cauza unei defecțiuni 
tehnice“ o bombă atomică fără 
focos. ÎNCĂRCĂTURĂ CONVEN
ȚIONALA A BOMBEI A EX
PLODAT, D1STRUG1ND O CA
SA ȘI AVARIIND ALTE CINCI, 
PRECUM ȘI O BISERICA. ȘASE 
PERSOANE, PRINTRE CARE 
PATRU COPII AU FOST RĂ
NIȚI.

Un purtător de cuvlnt al co
mandamentului aviației strategice 
americane a declarat că deși nu 
există primejdia unei explozii a- 
tomice, puternica explozie provo- 
cată de încărcătura convention a-

YORK 12 (Agerpres). lă duce la eliberarea elementelor 
radioactive ale armei nucleare, 
„creînd astfel primejdia poten
țială a contaminării“ regiunii res
pective.

Din nou a fost 
anulată lansarea 

unui satelit american
CAP CANAVERAL 12 (Ager

pres). — Lansarea unui satelit 
artificial al pămîntului de către 
marina americană cu ajutorul 
unei rachete „Vanguard“, care fu
sese anunțată cu mult înainte și 
urma să aibă loc la 12 martie, a 
fost anulată. Această măsură a 
fost justificată prin „dificultăți 
de ordin tehnic a căror natură 
n-a fost relevată“ — transmite a- 
genția France Presse.

Din gangul 

studenților se «graves- 
în oră“.

ce, situația 
ză din oră

In opoziție cu introducerea, ape
lul avea un conținut modest : ce
rca momentan doar desființarea 
unui examen.

Și pentru un examen — atîta 
frămîntare ? ! Pentru un examen 
ajunseseră acești tineri pînă la 
guvern, care, după cîte spuneau, 
le respinsese cerința ? Pentru un 
examen strigau studenții în înche
ierea manifestului : „Cetățeni na
politani, sprijiniți acțiunea noas-

li
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..și studentul îmi întinse un manifest.

Aii

întunecos, urmăream această scenă 

tră. Nu rămîneți insensibili la 
decăderea școlii și culturii, pe care 
oficialitățile vor s-o impună“?!

Afișe mari, încă nerupte de de- 
mocrat-creștini —- e și greu așa 
ceva în Italia de sud azi — ves
teau în tot vechiul cartier al por
tului apariția unui ciclu de arti
cole ale lui Maurizio Ferrara în 
ziarul comunist „Unită“ : „Nodul 
care gîtuie Napoli“. Trecătorul 
care vedea ca mine, în timp ce 
trecea pe vechile stradele, lăzile 
de gunoi cărora le 
copiii și în care
nu întrezărești de
cît cutii de spa-
ghetti și coji 
portocale, s-ar 
putut dispensa 
graficele 
lui ca 
seama 
zut a 
sumul 
lapte și 
acest superb oraș, 
cu 1.200.000 de lo
cuitori într-un cen
tru cu 200.000 șomeri.

— Da — îmi întrerupse gîndu- 
rile un tînăr. Sînt și acum 200.000 
oameni fără ocupație ; 
anul acesta și noi ; vom 
pîine ; trebuie să 
aceea au introdus un nou examen. 
La un an după examenul de stat, 
încă o sită : examenul de „liberă 
exercitare a profesiunii“. Să mai 
trîntească o parte din noi, să ne 
reteze cariera I

de 
fi 

de 
articolu- 

să-și dea 
cît de scă- 
ajuns con- 
de carne, 
grăsimi în

fac autopsia

ROMA. — Agențiile de 
presă transmit că poliția a 
ocupai universitatea din 
Roma pentru a-i. împie
dica pe studenți Să protes
teze împotriva noului re
gulament de ținere a exa
menelor universitare, re
gulament considerat ca 
absurd șl anticonstituțio
nal. Acest lucru a provo
cat o gravă situație in 
orașele italiene. La Roma, 
ca și în alte orașe, stu
denții au reușit să ocupe 
universitățile.

terminăm 
cere o 

trăim... De

Nu împotriva unui examen lup
tau deci studenții, ci pentru a 
sparge o poartă care le bara viața. 

Spre seară, o coloană de tineri 
a parcurs orașul. Apoi a căzut 
noaptea, cu farmecele ei.

Pe faleză răsunau serenade ; ba
rurile aruncau străzii ochiade a- 
prinse, de. neon ; numai la Uni
versitate era tăcere, și dinăuntru 
(studenții s-au barat în clădire, li 
s-a tăiat curentul electric — ni 
s-a spus) se vedeau pîlpîind torțe... 

A doua zi n-am putut trece pe 
Corso Umberto. 
Detașamente de ca
rabinieri barau ca
lea. Am aflat că 
delegația studenți
lor, plecată cu un 
autocar la Roma, 
să prezinte o ce
rere președintelui 
senatului, se întor
sese fără nici 
rezultat.

Era ora 11 
jumătate cînd 
rabinierii se 

clipă, 
violent 

„Mașina
pe un automo

bil de o formă curioasă, o țeavă 
se îndreptă spre mulțime. Mitra
lieră ? Nu încă.

Un jet de apă... altul... altul... 
Dacă vreun tînăr mai avea vreo 

iluzie, au răcit-o și pe aceea.
Apoi se auziră sirene, ca la . . _

Chicago. Jeep-uri deschise țîșnirâ Messina, trece pe aici parcă în

prăștiară într-o 
neva mă trase 
mîuă într-un gang. 
— n-o vezi ? !“ De

un

ca- 
îm- 
Ci- 
de

roșie

in goană, asemenea unei curse au
tomobilistice, încât nu știu nici 
azi dacă din ele polițiști sau 
gangsteri loveau cu bastoanele de 
cauciuc în dreapta și-n stingă, stu
denți și trecători deopotrivă. Pe 
cine apucau, trăgeau înăuntru. Doi 
cunoscuți de-ai mei, conferențiari 
universitari din Cluj, abia avură 
timp să se dea la o parte. Dar 
studenții italieni păreau obișnuiți: 
nu se lăsau. O „ragazza“ își sco
sese pantoful ; din tocul de alu
miniu subțire ca acul, altădată 
poate criticabil, își făcuse o armă 
rîvnită.

La 500 de metri depărtare, pe 
via Roma, pe via Caracciolo, în 
galeria comercială a orașului, pre
tutindeni magazinele erau deschi
se, napolitanul mijlociu cumpăra 
umbrele ieftine la sfîrșit de sezon, 
bea cafea „Expresso“ și se zgîia 
la anunțurile filmului „Venus din 
Cheroneea“ care etala o zeiță fier
binte sub trei pătrimi de cravală. 
„Pomeriggio ă Roma“ în ediție 
specială ? 30 de răniți la Univer
sitate ? Păcat. “ 
rată de achitat 
bă — încă...

Peste cîteva 
șina. Călătorului străin, în acest 
oraș refăcut după un cutremur de 
acum 50 de ani nu i se poate ară
ta relicva mai prețioasă decît oro
logiul Domului, singurul păstrat 
de peste opt veacuri. La 12 ziua, 
figuri mitice întruchipate în bronz
— lei și sfinți, cocoși și madone
— ies aici să înșire legende de 
mult uitate.

Ne-am grăbit și noi să vizităm 
împrejurimile, pentru ca nu cum
va să pierdem scena. De aceea, 
n-am întîrzirt mult nici măcar ia 
istoricul loc al Scyllei și Caryb- 
dei — stînca și vîrtejul din strîm- 
toarea Messinei, a căror prezență 
îngrozea navigatorii pe timpul lui 
Ullyse, fiecare amenințîndu-i cu o 
tot atît de groaznică soartă. Astăzi, 
vasul maritim cu aripi submarine 
care leagă Reggio din Calabria de

Dar el are copii, 
la frigider, și sluj-

zile eram la Mes-

zbor. Feste mare, fire parcă de 
aur unesc o coastă cu alta ; e 
noua linie de înaltă tensiune în
tre Italia continentală și Sicilia, 
susținută de piloni cu o înălțime 
de peste 100 metri. Ne-am bucu
rat : vedeam puterea civilizației 
sfidînd locurile teribilei dileme.

Am băut acolo vin roșu, sici
lian, darul unui soare mărinimos, 
și n-am mîncat nici de frică mi
diile crude, palpitind încă sub pi
căturile de suo de lămîie cu care 
le stropiseră pescarii.

Dar ghidul nostru nu se grăbea 
de loc. „Vreți să ne urcăm pu
țin?!...“ „Cum să nu!“ Și am ple
cat de la mare spre munte. Sint 
vecine. Sus, deasupra Messinei, 
ne-am oprit într-o poiană ferme
cătoare : într-o parte se vedeau 
Scylla și Carybda, pe care abia le 
părăsisem, in cealaltă, fumega 
Etna,

La coborîre, însoțitorul ne-a 
mai invitat să întirziem și pe te
rasa unei vechi catedrale, pentru 
cîte o fotografie „de neuitat“.

Dar în Piața Domului, la oro
logiu, cînd am sosit trecuse de 
mult amiaza.

Necăjiți, credeam totuși că în- 
tîrzierea fusese întîmplătoare. Nu
mai pe seară am aflat adevărul. 
La Napoli, unul din studenții ră
niți murise. De aceea aici, in ju
rul Domului, avusese loc la prinz 
o demonstrație de protest.

Amintind acest episod într-o 
revistă, scriam că cei ce nc-au în- 
tîrziat au avut ei un scop limpe
de : n-au vrut să vedem cum le 
bate ceasul...

Dar un prieten m a corectat :
— Ce vrei de la bietele nota

bilități ?! Dacă vă aduceau erați 
martori la încă o demonstrație. 
Dacă vă rețineau cu plimbarea — 
cum au și făcut — v-ați fi supă
rat. Au fost și ele între Scylla și 
Carybda...

FILIP CERBU
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