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TRUBADURII

Ana BLANDIANA

Colectivul Fabricii de ciment din Fieni și-a îndeplinit cu bune rezultate 
sarcinile de plan pe trimestrul I, realizînd suplimentar 800 tone de clin
cher și 1 600 tone de ciment. în fotografie : o linie tehnologică de fabri

care a cimentului Foto : -Agerpres

SEMĂNATUL
LA TIMP Șl DE BUNĂ CALITATE

POSIBILITĂȚI

INSUFICIENT

FOLOSITE
în legătură cu mersul lucrărilor 

agricole de primăvară, tov. inginer 
Mircea Bîrsan, vicepreședintele con
siliului agricol regional Cluj, ne-a 
relatat :

— în ultimele zile, datorită timpu
lui favorabil, s-a lucrat din plin în 
toate raioanele. In primul rînd s-a 
pus accent pe terminarea însămîn
țării florii-soarelui, mazării, sfeclei 
de zahăr și cartofilor. Primele două 
culturi pot fi considerate însămân
țate. La sfecla de zahăr, însămînța- 
tul se apropie de sfîrșit în raioanele 
Aiud, Zălau. în unitățile agricole se 
face pregătirea terenului pentru po
rumb, cele mai bune rezultate ob- 
ținîndu-se în raioanele Aiud, Zălau, 
Huedin și Cluj. Mai slab stau lucru
rile în raioanele Dej și Năsăud. în 
prezent, toți specialiștii consiliului 
agricol regional și ai celor raionale, 
precum și un însemnat număr de ca
dre didactice de la Institutul agro
nomic și cercetători din stațiunile 
experimentale se află în unitățile a- 
gricole socialiste, ocupîndu-se în
deaproape de mersul lucrărilor și 
de calitatea acestora. O bună par-

După chipul 
și asemănarea omului

Dac-ar fi să dăm crezare unui ro
man de epocă, pe vremuri acoperi
șurile caselor aveau miraculoasa fa
cultate de a se da singure la .o parte. 
Minuni de genul acesta nu se mai 
produc azi. Așa că, în loc să 
arunce din înaltul cerului o privire 
circulară pe deasupra caselor, re
porterul doritor să-și facă o imagine 
despre felul cum sînt gospodărite 
locuințele mai noi și mai vechi s-a 
folosit de posibilitatea de a însoți 
apostolicește șefi de sectoare I.A.L. 
și administratori care au vizitat cu 
treburi de serviciu blocuri noi și 
vechi, apartamente, șantiere.

Secretul unei ambianțe
Primul drum, nici nu se discută, 

a fost la blocuri. Adresa : Gheorghe 
Ion, Balta Albă — I.O.R., blocul V 11. 
Să vă prezentăm locatarii. El — 
muncitor la serviciul mecanic-șef de 
la u; inele „23 August". Ea — mun
citoare la „Adesgo". S-au mutat aici 
acum trei ani. Ai jura însă că s-au 
mutat de trei săptămîni. De la clanță 
la robinetele din bucătărie totul pare 
nou-nouț. O curățenie impecabilă. 
Micile reparații, cînd e cazul, le fac 
imediat. Nicăieri n-am întîlnit atîta 
migăloasă și inventivă preocu
pare pentru fiecare detaliu. Un 
exemplu: între chiuvetă și zid 
a fost plasată o placă de lemn. Nu 
i se vede rostul. Te lămurește gazda: 
ca să ferească zidul de stropii de 
apă. Pînă și pe pardoseala de ci
ment a camerei de baie s-au întins 
preșuri. Pedanterie ? Mai degrabă 
dragoste, respect față de tot ce s-a 
clădit pentru ei cu atîta trudă. N-o 
fi totdeauna ușor să te ocupi de gos
podărie după ce ai ieșit din schimb. 
Rezultatul — un interior agreabil, 
bine mobilat, curat, o ambianță civi
lizată.

Am reîntîlnit același cadru și în 
alte apartamente. Sudorul Gheor
ghe Buzatu, un pasionat fotbalist, e 
și un harnic gospodar. Mircea Cior
nei, șef de echipă la Uzina de pom
pe, gospodărește nu numai un apar
tament, ci blocul D 12 în întregimea 
lui ; e președinte de comitet la blo
cul pe care-1 vezi de departe cu 
perdele la ușile de la intrare.

că sînt numai tineri. Sînt de toate 
vîrstele și de toate profesiile. „Bă
ieții" sînt și pensionarul Gheorghe 
Bîcu, geamgiu priceput, care locu
iește în apartamentul 165, și Gheor
ghe Tănase, tînărul instalator de la 
86, și Ion Klein, tîmplarul cu „re
flexul". Omul nu mai poate trece 
pe lingă o ușă fără a privi cu un 
ochi critic dacă nu e ceva de re
parat. Toți — oameni de inimă. Se 
înfundă conductele și refulează — 
băieții intră în acțiune. La aparta
mentul 183 s-au spart țevile în zid. 
Intervine locatarul Ion Tecșa, me
canic de meserie. Trei trăsături : 
eficiență, rapiditate, inițiativă. Re- 
mediind pe loc stricăciunile ei pre
vin degradarea apartamentelor.

Băieții de aici, ca și Constantin 
Picioran, Manea Ștefan, inginerul 
Ilie Rusu, de la „7 blocuri" și atî- 
ția alții, din Ciulești în Balta Albă, 
și-au cîștigat prețuirea vecinilor 
pentru dragostea și priceperea 
care se ocupă în orele libere, 
proprie pornire, de păstrarea 
bune condiții a fondului locativ.

cu 
din 

în

Bătrînețe fără tinerețe
De fapt, apartamentul ocupat de 

ospătarul Ion Rădulescu și familia 
sa (blocul P 1) are aceeași vîrst-ă 
cu cele vizitate mai înainte. A 
fost predat la cheie în același timp. 
Dar n-ai zice. Pare mai bătrîn cu

30 de ani, uzat și epuizat de o în
delungată întrebuințare. Nici • ti
nerețe nu pare să fi avut. Zidu
rile, tîmplăria — murdare. Par
chetul — pătat. în interior, gea
muri sparte. Cum poate sta un om 
în halul acesta? Și ce așteaptă? Să 
vină altcineva să-i facă curățenia 
și reparațiile? Este obligația lui.. Și 
n-o respectă. Și peste toate, un. aer 
de provizorat, de parcă locatarii 
s-ar afla nu într-o locuință, ci în
tr-un bivuac de campanie. Rădules
cu are copii. Ce fel de deprinderi 
de ordine, de curățenie pot

Să intrăm acum într-un 
ment de pe str. Viitorului 
(raionul 1 Mai). Locatari, 
meni tineri: soții Dumitrescu și 
fetița lor — elevă în clasa a 8-a. 
Am avea o întrebare : aici își pri
mesc prietenii ? Și ce impresie pre
supun că fac încăperile ? Pereții, u- 
șile, caloriferele, parchetul n-au mai 
cunoscut de mult bidineaua, rașche- 
ta. Un colț de zid e marcat parcă de 
pelagră — tencuiala s-a cojit...

— De cînd nu s-a mai văruit ?
— De 4—5 ani — ne-a răspuns 

gazda cu degajare (ce sînt 4 ani 
în curgerea timpului ?). Am aștep
tat să repare I.A.L.-ul jgheabul (l-a 
reparat de un an — n.n.).

învăța ? 
aparta- 
nr. 94 

doi oa-

V. SEBASTIAN

Așa le spune tovarășul adminis
trator Bălănescu de la Blocul 
10—22, Bd. Duca. Ai putea crede

Confort, frumusețe — trăsături o- 
bișnuite ale unuia din zecile de 
mii de apartamente bine întreți
nute, date in folosință în ultimii 
ani. De la fereastra camerei mo
bilate cu gust și proaspăt dere
ticate e plăcut să privești în soa
rele de primăvară impunătoarea 
panoramă plină de farmec a 
blocurilor din noile cartiere de 

locuințe
Foto : Gh. Vințilă

te din tractoarele S.M.T. au schim
buri prelungite. Au fost puse la 
punct probleme legate de aprovi
zionarea cu carburanți la locul de 
lucru și remedierea defecțiunilor 
accidentale. Semănătorile 2-SPC-2 
sînt pregătite în vederea începerii 
însămînțării 
le vor mînui 
peratorii —

porumbului, iar cei ce 
— mecanizatorii și coo- 
au fost instrui}!.

★
Cele relatate mai sus reflectă si

tuația de pe teren. Un raid prin cî- 
teva unități scoate la iveală și o se
rie de deficiențe. Astfel, în raionul 
Dej a întîrziat mult pregătirea tere
nului. Cauzele sînt multiple. La coo
perativa agricolă de producție din 
Poiana Blenchii, în timp ce se putea 
face pregătirea terenului și semă
natul, o parte din tractoare și a- 
telaje erau folosite la alte lucrări. 
O situație asemănătoare este și la 
cooperativa agricolă din Cițcău. Se 
întîlnesc des defectări de tractoare: 
la cooperativa din Chinteni, două 
tractoare, aparținînd S.M.T. Cluj, 
n-au lucrat zile in șir fiind defecte. 
In cooperativele agricole din Hida, 
Almașu, Aghireș și altele din raionul 
Huedin, însămînțarea culturilor din 
epoca I s-a terminat. Dar în uni
tăți cu condiții asemănătoare ca 
cele din Sînpaul și Mihăieștl, nu 
s-au însămînțat decît suprafețe re
duse cu ovăz, mazăre și floarea- 
soarelui.

Față de această situație, consiliul 
agricol regional, consiliile agricole 
raionale, specialiștii din unități vor 
trebui să ia măsuri urgente astfel 
ca peste tot să fie intensificat rit
mul lucrărilor.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

stîne, adăposturi, adăpătoare etc. Pe 
terenurile cu vegetație slabă, cum 
sînt cele din Slătioara, Treapturi, 
Călinești și altele se fac reînsămîn- 
țări și supraînsămînțări cu grami- 
nee și ierburi perene pe aproape 
2 100 ha. De asemenea, prin lacurile 
de acumulare amenajate în anii pre- 
cedenți vor fi irigate în acest an 
încă 450 ha de pășune. Pentru ridi
carea fertilității pășunilor din re
giunea Crișana, în primăvara aceas
ta se împrăștie îngrășăminte chimi
ce și organice pe o suprafață de 
cinci ori mai mare decît în anul tre
cut. In mai multe raioane au în
ceput lucrările de supraînsămînțare 
a terenurilor slab productive, de 
combatere a eroziunii, de irigare a 
pășunilor etc. în păduri și pe golu
rile de munte — unde unitățile a- 
gricole' și-au propus să organizeze 
pășunatul în tabere de vară pentru 
un efectiv de animale de două ori 
mai mare decît în anul trecut 
început 
a circa 
și alte

au 
pregătiri pentru construirea 
200 de adăposturi, adăpători 
obiective. (Agerpres)

CU AGRONOMII

PE TEREN

șească 3—4 km pe oră. Aceasta are ca 
scop repartizarea uniformă a boabelor 
și deci asigurarea unei densități nor
male de plante la hectar. în coopera
tivă ■ au fost aduse substanțe chimice și 
erbicidele necesare 
rilor și buruienilor. Ele au fost reparti
zate pe brigăzi, inginerul dînd indicații 
asupra felului cum să fie folosite.

Timpul inginerului Sever Achim, de 
la cooperativa agricolă de producție din 
Călinești, a fost împărțit între tarlalele 
unde mecanizatorii lucrau la pregătirea 
terenului pentru porumb și îndruma
rea acelora care făceau întreținerea cul
turilor de toamnă. Este firesc. Tempera
tura luată de 
zilei se apropia 
indicată ca optimă 
porumbului. Ca 
aibă disponibile toate mașinile agri
cole la semănat. Roadele bunei organi
zări a muncii se văd peste tot. Pe se
mănăturile de toamnă se trece cu sapa 
rotativă și cu grapa cu colți reglabili. 
Munca începe dis de dimineață și se ter
mină o dată cu înserarea. Unele tractoa
re lucrează și noaptea, în schimbul II. 
îngrijirea semănăturilor de toamnă s-a 
făcut pe aproape întreaga suprafață de 
I 380 ha cu grîu, orz și secară și 150 
ha de lucernă. La pregătirea terenului 
au fost masate 16 tractoare care discu- 
iesc ogoarele de toamnă. Mare parte 
dintre cele 1 040 ha destinate a fi cul
tivate cu porumb sînt deja pregătite.

Și în alte unități agricole socialiste 
din regiunea Argeș se face simțit apor
tul agronomilor în desfășurarea lucră
rilor agricole.

combaterii dăunăto-

cîteva ori în cursul 
de cea normală, 
pentru semănatul 

atare, trebuia să

Îmbunătățirea

PĂȘUNILOR
agri-Paralel cu celelalte munci 

cole de. primăvară, unitățile agricole 
socialiste desfășoară o largă acțiune 
de fertilizare a pășunilor. Sub în
drumarea și cu asistența tehnică a 
specialiștilor de la Oficiul regional 
pentru organizarea teritoriului, în o 
serie de localități din regiunea Hu
nedoara se execută lucrări de com
batere a eroziunii solului pe pajiști
le naturale. Astfel, pe aproape 500 
ha de pășuni se planțează salcîmi, 
se însămînțează iarbă în zonele lip
site de vegetație. In acest scop, pe
pinierele agricole raionale din Ha
țeg și Orăștie au asigurat peste 
300 000 puieți de salcîm, iar terenu
rile ce urmează a fi însămînțate au 
fost discuite din timp cu ajutorul 
tractoarelor. în ultimii trei ani, în 
regiune au fost fertilizate mai mult 
de 4 600 ha din zonele de deal și 
munte, unele cooperative de produc
ție obținînd de pe aceste terenuri 
producții de masă verde de 2—3 ori 
mai mari decît înaintea fertilizării 
lor.

In regiunea Argeș, prin lucrările 
de ameliorare ce se execută în pre
zent, se prevede ca suprafața pășu
nilor să sporească cu peste 10 000 
ha. Unitățile agricole socialiste ex
tind și în acest an experiența bună 
în ceea ce privește cultivarea plante
lor furajere, îngrășarea terenurilor, 
construcția și amenajarea de noi

în campania agricolă de primăvară, 
specialiștii au un rol hotărâtor. Pe 
baza cunoașterii condițiilor locale, ei 
trebuie să îndrume cum și în ce fel să 
se execute lucrările. în regiunea Argeș, 
cadrele de ingineri agronomi din coo
perativele agricole sînt zi de zi pe teren, 
acolo unde se pun bazele recoltei.

La cooperativa agricolă de produc
ție Radbmirești însămînțările din ur
gența I au fost terminate. Atenția 
cooperativelor de aici și a mecanizato
rilor este îndreptată acum spre pregă
tirea terenului în vederea însămînțării 
porumbului pe cele 818 ha planificate. 
La indicația inginerului agronom, Con
stantin Ilinca, toate forțele au fost con
centrate la această lucrare. într-adevăr, 
la Radomirești, 22 de tractoare lucrează 
la pregătirea terenului, în’scopul creării 
unui bun pat germinativ și menținerii 
umidității în sol. Pentru buna desfășu
rare a semănatului au fost luate și alte 
măsuri : echiparea semănătorilor cu cla- 
peți, instruirea de către inginer a oa
menilor care vor lucra pe mașini.

Și la cooperativa agricolă de produc
ție din Căteasca semănatul culturilor 
din epoca I a fost terminat. în ve
derea însămînțării porumbului la un ni
vel agrotehnic superior, inginerul agro
nom Virgil Ionescu a făcut instruirea 
tractoriștilor și membrilor cooperatori 
oare vor executa această lucrare, insis- 
tîndu-se asupra modului de jalonare a 
terenului pentru obținerea de rînduri 
drepte care să permită executarea pră- 
șitului mecanic. împreună cu șeful bri
găzii de mecanizatori, Constantin Lin- 
taru, inginerul a stabilit ca viteza de 
înaintare a semănătorilor să nu depă-

Gh. C1RSTEA 
coresp. „Scînteii"

Rama noului „portret"

N-aș putea spune cu exactita
te ce-i deosebește de ceilalți oa
meni, prin ce pot fi recunoscuți. 
Există un aer al constructorilor, 
imponderabil dar neîndoielnic, 
așa cum pe marinari îi descoperi 
și fără boneta cu panglici albas
tre și ancoră. Poate felul în care 
vorbesc, poate siguranța cu care 
calcă prin locuri unde n-au mai 
fost vreodată, poate felul cum 
privesc lumea — puțin 
pentru că sînt părtași la 
rea ei.

De 10, 15, sau 17 ani, 
oameni cutreieră țara și 
unde trec ei — țara renaște. 
Bumbești-Livezeni, Hunedoara, 
Bicaz, Săvinești, Mamaia, Argeș, 
Porțile de Fier — șantierele se 
desfășoară sub mîinile lor ca 
erele geologice în scoarța pămân
tului. într-un loc s-au calificat, 
în altul s-au căsătorit, în altul au 
avut primul copil, în altul copi
lul a intrat la școală.

Poposesc într-un loc pînă la 
construirea viitoarelor blocuri, 
iar cînd blocurile sînt gata, plea
că în alte părți, să construiască 
altele.

Ei, constructorii — adică, fierar- 
betoniștii, inginerii, 
beniștii, zidarii, 
dulgherii, șoferii de 
se află în liniile 
socialismului.

Unii sînt acolo de 
mul brigăzilor lui 1948, alții mai 
tineri, numai de la terminarea 
facultății.

Este posibil ca și fără să fi trăit 
în ambianța anilor noștri, zidarul 
să fi devenit tot zidar, dulgherul 
tot dulgher, dar între simplul me
seriaș și imaginea constructoru
lui, a omului-constructor, se înal
ță treptele pieptișe ale istoriei. 
Pentru că în munca lor nu este 
vorba numai de a construi case, 
uzine, căi ferate, hidrocentrale, ci 
și de a avansa rapid în timp, de 
a contribui la progresul impe
tuos al țării. Dacă astăzi sîntem 
una dintre țările cu un înalt ritm 
de dezvoltare, constructorii sînt 
și ei părtași la acest ritm.

Sînt o categorie umană speci
fică, cu felul ei de a vorbi, de a 
se îmbrăca, de a ride, de a jude
ca filmele și echipele de fotbal, 
cu obiceiurile și tradițiile ei deo
sebite de ale altora, așa cum ar
gonauții se deosebeau probabil 
de ceilalți navigatori.

I-am văzut săpind galerii sub
terane, turnînd baraje, armînd 
tunele sau înjurînd un camion 
care s-a împotmolit, și i-am des
coperit mereu aceiași — vorbind 
despre fapte eroice ca despre niș
te lucruri obișnuite, rezolvînd cu 
calm greutățile, gesticulînd fără 
nuanțe patetice, hotărîți șt sudați 
sufletește în asemenea măsură 
îneît uneori, în situații dificile, 
un schimb de priviri perfect în
țelese ține locul unei ședințe de 
producție.

Ne place să umblăm pe șantiere, 
să stăm cît de mult și nimeni 
acolo să nu ne socotească simplu 
oaspete. îmi imaginez uneori țara 
străbătută de poeți, de la șantier 
la șantier, așa cum trubadurii 
colindau în Evul mediu de la un 
castel la altul.

Ne place să umblăm pe șantie
re, printre constructori, să ne 
simțim asemenea lor, asemenea 
acestor oameni de frunte ai isto
riei noastre contemporane.

patern, 
naște-

acești
— pe

macaragiii, 
electricienii, 
basculante— 
înaintate ale

la romantis-

TELEGRAME

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROM1NE

(Continuare în pag. Il-a)

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. ROM1NE
BUCUREȘTI

Vă mulțumim cordial pentru felicitările calde și urările de bine 
transmise de dv. cu ocazia zborului cu succes al navei cosmice „Vos- 
hod 2“, în decursul căruia, pentru prima dată în istorie, un om a ieșit 
direct în Cosmos.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Senegal, tovarășul CHIVU STOICA, președintele Consiliului 
de Stat al. R. P. Romine, a trimis președintelui Republicii Senegal, LEO
POLD SEDAR SENGHOR, următoarea telegramă:

„în numele Consiliului de Stat al1 R. P. Romîne, al guvernului și po
porului romîn, precum și personal am plăcerea să adresez Excelenței 
Voastre și poporului senegalez sincere felicitări și urări de prosperitate 
și progres cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Senegal".

*
Excelența Sa, LEOPOLD SEDAR SENGHOR a trimis tovarășului 

CHIVU STOICA o telegramă de răspuns, în care se spune :

„Am fost mișcat de telegrama pe care în numele poporului romîn și 
în numele dumneavoastră personal, Excelența Voastră a binevoit să mi-o 
adreseze cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele. în numele guver
nului, poporului senegalez și al meu personal, vă mulțumesc pentru 
urările adresate pentru prosperitatea Senegalului".

Precizie și indeminare. (Muncitoarea 
Eliza Verba de la secția email a Fa
bricii de cabluri și materiale eleo 

troizolante-București)
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Hala de răcire a profllelor mijlocii din oțel de la Combinatul siderurgic
Hunedoara Foto : M. Andreescu

45 DE ANI LA 1877!
Cînd și cînd presa relatează știri 

despre oamenii dintr-o parte sau 
alta a globului oare au depășit cu 
cite două și trei decenii centena
rul. Aceștia intră, ca să zicem așa, 
în rîndul fenomenelor. Despre un 
asemenea fenomen vrem să vă po
vestim și noi. Este vorba de moș 
llie Stamate din raionul Turnu Se
verin...

Treci și de centrul comunei Ilo- 
văț. Șoseaua se transformă în- 
tr-un drumeag de țară. Pe măsură 
ce ne apropiem de poalele munți
lor Mehedinți, apa Coșuștei devine 
tot mai vijelioasă. Ni se spusese 
mai dinainte că bătrînul locuiește 
în satul Firizu. Dar, ajungînd aici, 
aflăm că mai avem de mers pe o 
potecă ce se strecoară prin valea 
îngustă străjuită de stînci și care 
ne duce lîngă niște căsuțe răzlețe, 
pitite la picioarele munților. Ni se 
arată una dintre ele: „Acolo stă
moș Ilie Stamate".

O curte micuță, cît două laturi 
de palmă. In mijlocul ei căsuța cu 
semne evidente de oboseală, așe
zată pe un po- 
vîrniș, parcă se 
ține vitejește să 
nu alunece în 
Coșuștea cea 
limpede și bo
sumflată. Auzind 
glasuri de oa
meni străini, o 
bătrînică iese pe 
prispă. îi dăm 
binețe, ne răs
punde și o în
trebăm dacă cel 
pe care-1 căutăm 
este acasă.
— Ieste. Se mai 

odihnește că de, 
la anii lui...

Pătrundem în- 
tr-o tindă, apoi 
într-o cămăruță, 
care abia ne cu
prinde pe toți. 
Moș Stamate stă
tea lungit pe un 
pat. Dintru-nceput, ne-am 
să nu fie bolnav, dar
nul, cum ne vede, se ridică în 
capul oaselor. Ne privește cercetă
tor, cu niște ochi încă plini de vioi
ciune. Părul tuns scurt, o barbă 
rară. Ne interesăm cum stă cu să
nătatea.

— Aa, bine, bine. Toată viața 
n-am știut ce-i aia beteșug. Dar 
acum, de la o vreme, mă cam dor 
vîrfu' deștelor de la picioare.

Nu-și găsește liniștea pînă nu ne 
vede că ne așezăm, care cum pu
tem, pe niște scăunele sau pe mar
ginea celor două paturi.

—— Veniți de departe? se intere
sează el.

Răspunsul nu-1 miră.
— Au mai fost niște băeți pe la 

mine, ca să le povestesc cum 
de-am ajuns ca să trăiesc atîta. 
Apoi, ce să le spui ? Că de, zilele 
omului sînt scrise la fiecare.

— Dar vrei să ne spui și nouă 
cîți ani ai ?

— Asta nu știu, taică. De unde 
să mai știu ?

înainte să-i călcăm pragul casei 
încercaserăm unele investigații, 
dar fără rezultat. Astfel, întrebîn- 
du-1 pe moș Dănilă din Ilovăț, de 
aproape nouăzeci de ani, despre 
vîrsta lui moș Stamate, ne-a răs
puns :

— Apoi, p-ăla numa' dumnezeu 
l-o fi avînd la catastif, noi îi zicem
uică, adică unchiule, cum ar veni. 

Cele două fete ale lui Stamate, 
de peste șaptezeci de ani, doar a- 
tîta ne spun că îl știu bătrîn de 
cînd ele erau mici. Intr-o știre pu
blicată pe la începutul lui martie 
se dădea cifra de 122 de ani. Și 
iată că acum se dovedea a fi neîn
temeiată.

îl rugăm pe uncheaș să ne spu
nă de ce perioadă își amintește 
mai bine.

— Apoi, îmi aduc aminte de cînd 
l-a adus Brătianu pe Carol în țară, 
că dup-aia a pornit războiu' cu 
turcu.

— Și cîți ani aveai pe atunci? 
insistăm noi.

— Cînd s-a pornit războiu’ cu 
turcu? Patruzăci și cinci de ani a- 
veam. Că de-aia nu m-au dus să 
lupt; m-au făcut grănicer, cică ie
ream prea bătrîn. Ne ducea la 
Baia de Aramă și de-acolo ne-m- 
părțea... Mie mi-a fost drag să am 
arma pe spinare. P-atuncea șapte 
ini se făcea de armată, zi de zi, 
nu ca acum. Acum se duc la ar
mată cum s-ar duce la conac pi la

oi. Aud că s-a redus terminu’. Ee, 
ce știu tinerii 1

Deci în 1877 avea patruzeci și 
cinci de ani.

Facem un calcul la repezeală și 
nu ne vine să credem. înseamnă 
că moș Ilie Stamate, zis Mandău, 
s-a născut în anul 1832, că pe
timpul revoluției de la 1848 avea 
16 ani. Fără să vrem, 11 privim ca 
pe un adevărat monument al na
turii. Iată un om a cărui vîrstă se 
înrudește cu aceea a stejarilor.

Din păcate, afirmația nu se poa
te verifica. N-a rămas nimic scris 
cu privire la nașterea bătrînului o- 
riginar din comuna Rudina, satul 
Berești. îl mai întrebăm ce-și mai 
amintește de pe vremea cînd era 
grănicer.

— Păi ieream leat cu Stan și cu 
Dumitru, cu care ieream grănicer. 
O vedeți ? arată spre mătușa 
Stanca. Este a treia muiere. Pri
mele două mi-au murit.

Dacă ți-ar spune că este un tî- 
năr de... șaptezeci l-ai crede fără 
să clipești.

— Omul tre
buie să se păs
treze, ca să tră
iască mult. Să nu 
bea, să nu fume
ze și să mun
cească. Pentru 
mine munca mi-a 
fost doctorie. Eu 
toată viața am 
fost cioban și am 
trăit tot printre 
brazi șl ștejarl. 
Numa la un sin
gur ungurean 
am slujit patru
zeci și trei de 
ani.

Acum aștept 
să vie vara și 
să mă duc, că 
am patru oițe.

— Mai ai cu
raj ?

— Păi cum nul 
Anul trecut am 
la Turnu Severintemut fost pe jos pînă 

bătrî- și îndărăt.
Știți ce distanță este dus și în

tors ? Peste optzeci de kilometri.
— Așa ieste el, intră în vorbă 

mătușa Stanca... De cum începe 
primăvara îl vezi tot cu florile la 
ureche. Iși coase singur pantalonii 
de dimie și vede să bage ața-n 
ac, da' eu nu mai văd.

— Da, da, baba nu mai vede, 
da' eu văd, se fudulește bătrînul.

Scotocește îndelung pe sub că- 
pătîi și scoate niște nasturi migăliți 
de el din pietricele plate pe care 
și le culege din apa Coșuștei.

— Am cîntat și la vioară și din 
frunză; acuma doar din gură mai 
zic cîte ceva.

îl rugăm să ne „zică* un cîntea 
haiducesc. Dar, fie că nu-și amin
tește, fie că l-o fi îndemnat vreo 
amintire, unde nu începe: „Dorule 
ce te-ai făcut, că nu pot să te mai 
uit. Eu la bîlci nu te-am vîndut, la 
crîșmă nu te-am beut...' Apoi, cu 
un glas puțin melopeic, continuă : 
„Ee, cînd ieream copil, oamenii se 
băteau cu tunuri de cireș. Și cînd 
venea turcu peste noi, băgăm to- 
tu-n groapă, pînă și pe fete... In- 
tîi și-ntîi a ieșit hîrtie verde și gal- 
bină. Se scria cu cărbune de tei. 
P-atunci nu erau șușele. Puneai 
toți boii Ia car ca să-l urnești din 
loc. Da' acu' s-au făcut șușele pes
te tot și oamenii duc altfel de via- 
ță. Aud că și pi la București cîte 
s-au făcuutl Și cică aci, pă Dunăre, 
lîngă noi o să să facă o uzină 
d-aia mare, care dă curent. Am au
zit cînd am coborît să votez. Că 
de-aia m-am dus singur, pe picioa
rele mele m-am dus... Acum aștept 
să vie vara, să ies cu oile...’

— Oamenii de prin sat, tineretul 
vin pe la dumneata ?

— Nu prea. Noroc cu baba, alt
fel m-ar cuprinde urîtul.

N-ar fi bine ca tinerii din Ilovăț, 
poate și din celelalte comune a- 
propiate, să-l ia sub patronajul lor 
po bătrîn? Ar fi nu numai o cinste 
pentru ei; este și o îndatorire de
onoare.

De asemenea, sperăm că într-o 
viitoare convorbire cu organele lo
cale vom afla lucruri mai îmbucu
rătoare despre grija pe care aces
tea o poartă celui mai bătrîn om 
din țara noastră.

La despărțire i-am făcut lui moș 
Stamate urări de viață lungă.

— Mulțumesc, la fel și dumnea
voastră, ne-a răspuns el petrecîn- 
du-ne pînă la poartă.

Gheorghe VLAD

Filmul la Mar del Plata
In Argentina 

s-a desfășurat, 
nu de mult, cea 
de-a Vil-a edi
ție a Festivalului cinematografic 
internațional de la Mar del Plata. 
La această tradițională confrunta
re artistică internațională de pe 
litoralul Atlanticului de sud au 
participat R. F. Germană, Argen
tina, Brazilia, Cehoslovacia, Fran
ța, Spania, Marea Britanie, Unga
ria, Italia, Japonia, Mexic, Polo
nia, Romînia, Suedia, U.R.S.S. și 
Iugoslavia. Romînia a prezentat 
filmul documentar „Calatis" și fil
mul artistic de lung metraj „La 
patru pași de infinit" de Francisc 
Munteanu, membru al delegației 
noastre. Paralel cu festivalul s-a 
desfășurat un bogat program de 
cultură cinematografică în centrul 
căruia a stat întîlnirea internațio
nală a teoreticienilor de film, or
ganizată de Institutul Național de 
cinematografie și prezidată de 
prof. De Ia Torre, adjunct al mi
nistrului culturii din Argentina. 
Delegația noastră a prezentat un 
referat despre situația producției 
naționale de filme și despre acti
vitatea cineaștilor romîni, al cărui 
interes a fost subliniat și de presă.

Nivelul artistic general al fil
melor din competiție a oglindit în 
mare măsură valoarea recoltei a- 
nuale curente a producției mon
diale, calitatea celor mai bune 
dintre ele depășind media obiș
nuită. Alegerea juriului s-a oprit, 
după un amplu și serios schimb 
de opinii, asupra peliculelor celor 
mai reprezentative, cele mai multe 
întrunind unanimitatea voturilor, 
ca în cazul filmului „La patru pași 
de infinit" distins cu Premiul Spe
cial al Juriului, cu indicația: 
„Pentru mesajul uman și realiza
rea sa artistică".

Palmaresul festivalului sud-a- 
merican reflectă cred suficient de 
limpede ce tendințe și-au găsit 
expresie în filmele selecționate. 
Interpretat de o impresionantă e- 
chipă de vedete internaționale în 
frunte cu Paulette Goddard, Sche- 
lley Winters, Claudia Cardinale și 
Rod Steiger, „Indiferenții", de 
Francesco Masselli, realizat după 
romanul lui Alberto Moravia, res
piră profunda amărăciune, dez
gustul și plictiseala pe care o anu

Mihnea GHEORGHIU

11 ascultasem de zeci, poate de 
sute de ori pe plăci și pe benzi. 
Ilustrînd de cîteva decenii cu vo
cea și trompeta lui așa-numitul 
„jazz tradițional’, Armstrong este 
el însuși de mult o „tradiție". Un 
cunoscut critic de jazz spune un
deva: „Interpretul muzicii de jazz 
trebuie să posede profunzime, 
prospețime și virtuozitate" ; și al
tul : „Una din caracteristicile 
jazzului este aceea că nu supor
tă mediocritatea 1". Armstrong șl 
formația sa, pe care publicul nos
tru i-a văzut și audiat recent, 
mi s-au părut ilustrația vie a a- 
cestor adevăruri.

Majestatea sonoră alături de 
simplitate, trăirea și dăruirea in
tensă în fiecare notă, bucuria de a 
face muzică — manifestată în fie
care refren colectiv ca și în fieca
re frază de improvizație solistică 
— lipsa totală de artificiu și de 
închistare rutinară, asociate cu 
decontractarea totală, lăsînd acea 
impresie de non-efort cu randa
ment maxim, care este adevărata 
marcă de garanție a superiorită
ții în artă — au fost atribute evi
dente ale întregului concert.

Istoricul vieții lui Armstrong se 
împletește cu peste 40 de ani din 
viața jazzului stil „New Orleans’, 
socotit pînă azi drept cel mai au
tentic, cel mai reprezentativ. Pe 
bună dreptate 1 Acest stil—primul 
în istoria jazzului — este cel mai 
nemijlocit legat de folclorul negru 
al Americii, derivînd direct din el; 
este cel mai expresiv pentru su-

Sub cupola aeroportului
Bănoasa

Foto : Agerpres

mită generație 
tînără, pierdută 
mai înainte de a 
fi cîștigată pen

tru societate, o resimte față de o 
ambianță socială imorală; cu
surul încetinelii a fost apreciat de 
unii ca o însușire, proprie acestui 
gen, antonionian, în care se înscrie 
noul film italian. Filmul sovietic 
în culori „Umbra strămoșilor noș-ț 
tri uitați", bazat pe o poveste de 
scriitorul ucrainean M. Koțiubinski 
și semnat de S. Paradjanov, cu 
autentice calități poetice și cro
matice mai ales în latura sa sce
nografică, readuce în interesul pu
blicului de azi însușirile cinema
tografului poematic al lui Dov- 
jenko ; lucrarea a primit premiul 
pentru producție. Tînărul regizor 
francez Claude Lelouche a fost 
premiat, la rîndul său, pentru iro- L 
nia lucidă și amară cu care aver
tizează tineretul asupra primej
diei gangsterismului, tristă epide
mie morală din unele țări, în „Fata 
și puștile"; lucrat mai mult în 
exterior, cu mijloace operative și 
foarte economice, filmul francez, 
deși nu aparține „noului val" și 
nici „cine-adevărului“, se întru
pează puțin din amîndouă. Pasio
nantă și derutantă în egală mă
sură, pelicula cehoslovacă „Al 5-lea 
cavaler e frica" a fost remarcată 
pentru scenariul ei, inspirat în 
profunzime de Kafka ; cu mijloace 
regizorale expresioniste, filmul lui 
Z. Brynici, bine interpretat de Mi
roslav Machacek, evocă, aș spune, 
universul din „Procesul" lui Orson 
Welles în Praga ocupată de naziști, 
din care absența lumii lui Fucik 
se resimte, pe alocuri, supărător. 
Cea mai bună creație actoricească 
a fost considerată aceea cu care 
Martin Held a contribuit la confi
gurarea unei familii mic-burgheze 
germane, în „Fortăreața", unde bu
năstarea cu orice preț e țelul ultim 
al unor „mizerabili" contempo
rani. Intr-un film lipsit de certi
tudinea mesajului, ca „Dialoguri 
despre pace", actrița spaniolă Nu- 
ria Torray s-a impus pentru 
premiul interpretării feminine. 
Filmele țării gazdă dețin în mod 
evident o mare varietate de posi
bilități, dar marii regizori argenti- 
neni ai lung-metrajului n-au fost 
prezenți la start anul acesta. In

La izvoarele
jazzului
fletul curat, șl 
trist, și vesel, 
al oamenilor de 
culoare, care 
l-ari dat viață din viața lor. 
Și Armstrong, adevărat copil al 
New-Orleans-ului, acest Heming
way al muzicii, este reprezentan
tul acestui suflet și al acestui 
stil. Muzica lui plină de pu
ritate și sinceritate, caldă, uma
nă a parcurs un drum uriaș
— evident evolutiv — rămînînd 
totuși indisolubil legată de cea 
mai bună tradiție ; străină de toa
te fluctuațiile modei, de căutările 
intelectualiste individualiste, mai 
mult sau mai puțin trecătoare, ea 
se adresează sufletului oamenilor 
ca un mesaj al frumosului simplu 
și a ceea ce este profund uman
— prin cele mai directe arme ar
tistice: talentul, efuziunea, dărui
rea maximă.

Desigur, stilul „New-Orleans" 
reprezintă numai un comparti
ment, partea tradițională a jazz
ului. Există și alte categorii. 
Dar jazzul nu poate fi identi
ficat — cum de multe ori gre
șit se întîmplă — cu muzica 
de dans în general, sau cu

H. MALINEANU

După chipul
și asemănarea omuiui

(Urmare din pag. I-a)

Așa să fie? Numai de atîta timp 
nu s-a zugrăvit? Pe un perete s-au 
menținut încă mîzgăliturile făcute 
cu creionul de fetiță de pe vremea 
cînd abia se familiariza cu tainele 
scrierii și ale desenului. Fetița are 
acum 15 ani. S-a păstrat inscripția 
ca amintire, ca document? Perfect. 
Se putea lăsa nevăruit numai res
pectivul petic de zid, nu tot apar
tamentul. Nu se supăra nimeni.

La numai cîțiva pași se află a- 
partamentul locatarului pensionar 
Ambrus și, alături, cel al unei femei 
în vîrstă. Ce contrast 1 Ambele apar
tamente sînt replica în alb a celui 
ocupat de soții Dumitrescu.

Dreptul de a primi în folosință o 
locuință comportă și obligația de a 
o întreține în bune condiții. Ce se 
întîmplă cu neglijenții incorigibili 
care nu respectă această obligație ? 
Sînt trași la răspundere ?

Se remediază, 
nu se remediază?

Am discutat despre aceasta cu to
varășul Ernest Patrichi, șeful secto
rului I.A.L. nr. 5, raionul „23 Au
gust".

„Decizia 2 741 din 6 IX 1963 a 
Sfatului popular al Capitalei — ne 
informează interlocutorul nostru —

s

Cadru din noul Him romînesc „Neamul Șoimăreștilor", care va rula 
începînd de mîine la clnematograîul „Patria"

schimb, școala realistă, excelentă, 
a scurt-metrajului a meritat pre
miul cel mare la această categorie, 
cu documentarul în alb-negru „Ex
poziție", lucrat în genul „la mînă" 
de Juan Berend. Un premiu spe
cial i s-a acordat lui Leonardo Fa- 
vio, pentru filmul „Cronica unui 
copil singur".

Iată, deci, cîteva notații sumare 
pe marginea filmelor premiate anul 
acesta la Mar del Plata. In afara 
întîlnirilor și a schimburilor de ve
deri din cadrul festivalului, delega
ția noastră a avut contacte fruc
tuoase în capitala Argentinei pri
vind schimburile și cooperarea ci
nematografică dintre cele două 
țări. în drum spre casă s-au făcut 
două popasuri, nu mai puțin im
portante — la Montevideo, în 
Uruguay, apoi la Rio de Janeiro.

în tot timpul vizitei noastre am 
constatat un viu interes și o caldă 
apreciere față de cultura noastră, 
față de filmul romînesc.

Ne-am dat întîlnire cu cineaștii 
latino-americani, prieteni ai țării 
noastre, mereu și plăcut surprinși 
de afinitățile noastre lingvistice și 
temperamentale, anul viitor, din 
nou la ei și apoi la noi, la Festi
valul cinematografic de la Mamaia, 
pe litoralul nostru pregătit acum să 
suporte cu fruntea sus comparația 
cu Mar del Plata și Copacabana, 
surorile sale mai mari de la capă
tul pămîntului.

alte sectoare ale 
muzicii ușoare, 
în special ale ce
lei „comerciale". 

Mulți ar trebui să afle — poate 
spre regretul lor — că jazzul nu 
are nimic comun cu twistul, rock- 
and-roll-ul, jenka sau alte dis
tracții coregrafice la modă 1...

A vorbi cu ușurință despre jazz, 
confundîndu-1 cu surogatele care 
circulă în numele lui, cu diletan
tismul și prostul gust, ridicate la 
rangul de virtute în numele „mo
dernismului”, este deosebit de 
dăunător și de tristă perspectivă. 
Ușurința cu care unii au privit 
sau continuă să privească aceas
tă problemă de larg interes, în 
special pentru tineret, mi se pare 
dăunătoare.

Jazzul este o artă; o artă ma
joră, care cere aptitudini speciale 
și un studiu foarte serios. Anumite 
sectoare ale sale se influențează, 
se interferează cu muzica așa-zis 
cultă și cer „sine qua non*, pe 
lîngă talent, ample cunoștințe mu
zicale.

Concertele recente ale lui Arm
strong au fost, cred, o lecție de 
muzică bună, un model de artă

a fost concepută în lumina regle
mentării relațiilor de conviețuire 
între locatari. Conform prevederilor 
deciziei, scuturatul covoarelor peste 
balconul vecinului sau pe scări e 
susceptibil de sancțiuni. Decizia nu 
prevede măsuri față de cazurile de 
proastă întreținere în apartamentul 
pe care-1 ocupă chiriașul. Este ade
vărat, decizia precizează că în caz 
de mutare din apartament, locatarul 
este obligat să predea locuința în 
bună stare, curată și cu reparațiile 
interioare privind pe locatar com
plet executate. In cazurile de proas
tă întreținere cum procedează sec
toarele I.A.L. ? Se încheie un pro
ces verbal de constatare și se dă 
un termen de remediere, sînt se
sizate organizațiile obștești. Intr-un 
cuvînt, facem apel la ajutorul opi
niei publice, care s-a dovedit în 
foarte multe rînduri eficace.

(Pentru confirmare, iată o întîm- 
plare pe care ne-a povestit-o un 
administrator de bloc. Mutat de doi 
ani într-un apartament în blocul 
E 2 — Mihai Bravu — locatarul 
Păun Florea, mecanic la uzinele „23 
August", a stricat o parte din insta
lații, a întreținut rău locuința. Ad
ministratorul Ciubotaru, comitetul 
de bloc, deputății au discutat cu 
dînsul, l-au lămurit. Degeaba. A 
fost sesizată întreprinderea : ea i-a 
dat apartamentul, ea să-1 tragă la 
răspundere. Și l-a tras ! După o 
săptămînă, apartamentul era de ne

Concerte
SALA ATENEULUI — sîmbătă 

17, ora 20: Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii sub con
ducerea dirijorului Mircea Basarab. 
In program : Rapsodia de Mircea 
Basarab, Concertul pentru vioară și 
orchestră nr. 4 în re major de Mo
zart (solist Marcel Debot din Bel
gia) și Simfonia VI de William 
Schuman (prima audiție). Concertul 
se repetă duminică la ora 11.

STUDIOUL DE CONCERTE AL 
RADIOTELEVIZIUNII — joi 15, 
ora 19,50: Concert al orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii con
dusă de Charles Bruck (Franța). 
Programul cuprinde : Concertul 
pentru orchestră de Băla Bartok, 
Concertul pentru pian și orchestră 
de Paul Constantinescu (solist Va
lentin Gheorghiu), Suita a Il-a pen
tru orchestră „Bachus și Ariadna" 
de Roussel.

SALA MICA A PALATULUI — 
miercuri 14, ora 20 : Reoital de so
nate pentru pian de Beethoven dat 
de pianista Lidia Cristian.

Duminică 18, ora 20 s Recital de 
sonate pentru vioară și pian de 
Beethoven, dat de Ștefan Gheorghiu 
și Valentin Gheorghiu.

autentică, fără exhibiții ieftine, 
fără „teribilisme* sau „comercia- 
llsme* de gust îndoielnic. A învă
ța lumea să discearnă între ase
menea producții și noianul de 
pseudo-concerte este a face edu
cație, a învăța să asculți muzica.

Dată fiind răspîndirea acestui 
gen în public, istoriei jazzului și 
evoluției lui ar merita să 1 se con
sacre ore săptămînale la radio și 
televiziune; în coloanele unor 
răspîndite publicații ar trebui 
să-și găsească loc rubrici perma
nente cu articole substanțiale de 
studiu și informație. Mi s-ar pă
rea deosebit de importantă reali
zarea vechiului deziderat al în
ființării unei clase de specialitate 
în învățămîntul superior muzical, 
capabilă a furniza permanent 
(pe bază de aptitudinii), soliști 
vocali și instrumentiști de cali
tate în domeniul jazzului și al 
muzicii ușoare.

Trebuie să discernem între 
arta adevărată a jazzului, între 
producția de calitate și diletan
tismul profesionalizat care, aso- 
ciindu-se goanei după succes fa
cil și mercantilismului, poate duce 
la grave confuzii și la deforma
rea gustului maselor de ascultă
tori. Atenția față de acest dome
niu al muzicii, tratarea lui cu o 
considerație sporită — și mă re
fer atît la creație și interpretare, 
cît și la difuzare — ar contribui 
substanțial la educarea muzicală 
a publicului, la promovarea mu
zicii ușoare de calitate.

recunoscut. Azi poate fi dat ca 
exemplu. „Mai bine mă băteai, to
varășe Ciubotaru, i-a spus cu re
proș mecanicul, cînd l-a întîlnit). 
Este foarte bine că opinia publică, 
colectivul unde muncește locatarul, 
sînt chemate să-și spună cuvîntul, 
să ia atitudine. Comitetele de bloc, 
comisiile de femei, deputății, gru
pele de partid — iată un activ ob
ștesc care poate exercita o perma
nentă acțiune de influențare în spi
ritul grijii față de fondul de locuințe.

Dar, uneori, te gîndești dacă n-ar 
fi mai de învățătură să existe o pre
vedere care să permită tragerea la 
răspundere într-un mod mai palpa
bil a celor care, în ciuda repetatelor 
invitații, continuă să nu-și respecte 
îndatoririle față de bunul obștesc.

Ecuatorul 
trece prin bucătărie

Sînt și unii locatari care se sus
trag de la îndeplinirea obligațiilor 
ce le revin în legătură cu întreține
rea dependințelor comune. Să vizi
tăm apartamentul din str. Dionisie 
Lupu nr. 2, ocupat de locatarii Po
pescu și Vasiliu. Ei au în comun 
o bucătărie, baia, un vestibul și un 
hol mic. Locatarii pomeniți sînt 
certați. Cînd au fost invitați de că
tre I.A.L. „30 Decembrie" să zugră
vească dependințele comune, tov. 
Popescu a propus colocatarului să 
execute împreună lucrarea. Tova
rășul Vasiliu a refuzat :

— Fac cînd vreau eu, în nici un 
caz o dată cu dumneata.

Tovarășul Popescu a zugrăvit. 
Numai partea lui. Adică: jumătate 
din baie, din bucătărie, vestibul și 
hol. Dacă te uiți pe sus, vezi linia 
zugrăvelii care taie ca un ecuator

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet : Motanul 

Încălțat (orele 11). Romeo șl Julieta (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului (orele 10,30), Tîrgul 
de fete (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. CaragJale" (sala Comedia) : Maria 
Stuart (orele 10) Eminescu (orele 15,30), 
Oameni și șoareci (orele 19,30); (sala 
Studio) : O femeie cu bani (orele
10) , Patima de sub ulmi (orele 15), In-
tîlnire cu îngerul (orele 19.30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii (orele 10,30),
Umbra (orele 15,30), Troilus și Cresida 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Clipe de viață (orele. ip>. Opera 
de trei paraie (orele 15), Nli,jic nu se 
pierde, dragul meu (orele 20), (sala Stu
dio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor ! (orele 10), Dragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Colombe (orele 10). Act 
Venetian (orele 15,30), Hipnoza (orele
19.30) ; (sala Studio) : 3.3.3. (orele 10,30), 
Zizi și... formula el de viață (orele 16), 
Sonet pentru o păpușă (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R. : N-avem centru 
înaintaș (orele 10,30), Paharul cu apă 
(orele 19,30). Teatrul ,.Barbu Delavftincea 
(Sos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Școala 
nevestelor (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 13) : Himera (orele 10,30), 
Oricît ar părea de ciudat (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Un vis vesel (orele 10,30), 
Harap Alb (orele 16), N-ați văzut dv. un 
tată? (orele 20). Teatrul evreiesc de stat: 
Matineu literar „O sută de ani de lite
ratură modernă idiș" (orele 11), Cîntă- 
rețul tristeții sale (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : Don Juan (actele I, II), 
Idiotul (fragmente), Trei crai (orele
10.30) , In lumea apelor (orele 15), Intîl- 
nire la Senlis (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (sala din Calea Victoriei nr. 50): 
Katia șl crocodilul (orele 11), Drumul 
piperului (orele 16) ; (sala din Str. Aca
demiei nr. 18) : Băiatul șl vîntul (orele
11) , Eu și materia moartă (orele 20,30). 
Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 11 și 
orele 20) ; (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Circul de stat : 
Așchluță reporter la circ (spectacol 
pentru copii — orele 11). Circus Bucu
rești (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — cinemascop 

(ambele serii): Patria (10; 13,30; 17; 20,30), 
Feroviar (10,30; 13,45; 17; 20,30), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). Gaudeamus lgltur :
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Parisul vesel : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Floreasca (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Bing-bang ; Visul lui Tă-
nase : Carpațl (9,30; 11,45; 14; 16,15).
Scaramouche — cinemascop : Luceafărul 
(8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Spărgătorul — cinema
scop : Giuleștl (11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Flamura (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21). Armata codobaturilor : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Zborul întrerupt : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45). 
Tovarășii : Union (15; 18; 21) ; Buzeștl 
(11,30; 15; 17,30; 20). Program pentru
copii : Doina (10; 11,15; 12,30). Străinul
— cinemascop (ambele serii) : Doina (16;
19.30) , Progresul (10; 15,30; 19). Aventurile
unui tînăr — cinemascop : Timpuri Noi 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Un enoriaș ciu
dat : Cultural (15; 17; 19; 21), Cotroceni 
(11; 15; 17; 19; 21). Elena din Trola — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). Soții în oraș : Da
cia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Căpi
tanul Fracasse — cinemascop : Crîngașl 
(16; 18,15; 20,30). Ucigașii de femei :
Festival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grlvlța 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). O stea cade din 
cer — cinemascop : Unirea (11; 16; 18,15;
20.30) , Ferentari (12; 14; 16; 18,15; 20,30).
DJura — cinemascop : Tomls (9,15; 11,30; 
13,45; 18; 18,15; 20,30). Un pumn de note : 
Flacăra (15; 17; 19; 21). Mofturi 1900 :
Vltan (16; 18,15; 20,30), Viitorul (15; 17; 19; 
21). Clne-1 criminalul ? — cinemascop : 
Munca (12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mă 
iubește, nu mă Iubește : Popular (11,15; 
15; 17; 19; 21). Vremea păgînllor : Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiune pentru copil șl tineretul 
școlar : Așchluță la circ — Telejurnalul 
pionierilor. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. In jurul orei 14,30 — Fotbal.
Intîlnlrile dintre echipele Dlnamo 
București — Știința Cluj șl Rapid 
București — Petrolul Ploiești. 19,00
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Din 
viața animalelor (XXIX). 19,35 — Din 
versurile Iul Topîrceanu. 20,00 — Emi
siunea muzlcal-coregraflcă „Primăvara 
pe strune". 20,30 — Filmul artistic „Fru
moasele nopții". 22,00 — Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic. 22.20 — 
Transmisiune de la casa memorlală 
„Goethe", din Weimar — „Muzică șl 
poezie".

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 aprilie, in țară : Vreme 
schimbătoare și relativ rece, cu cer 
temporar noros. Vor cădea precipita
ții locale sub formă de ploaie. In est 
șl regiunea de munte a țării se vor 
semnala în prima parte a intervalu
lui lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, 
cu intensificări temporare din secto
rul nord-est. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și 6 grade, iar maximele 
între 3 și 13 grade. In București : 
Vreme schimbătoare și relativ rece, 
cu cer temporar noros, favorabil vpre- 
cipitațiilor. Vînt potrivit, cu intensi
ficări trecătoare din est. Tempera
tura în general staționară.

tavanul în două. In drumul său, ea 
despică fără milă orice obiectiv în
tîlnit în cale. Rezervorul montat în 
baie e jumătate vopsit și jumătate 
nu. Seamănă cu o mască : cu un 
obraz plînge, cu altul rîde.

Rîde probabil de toată povestea.
La unele apartamente ale blocu

rilor din raionul „23 August", loca
tarii ne-au arătat fisuri în tavan.

— Din cauza lor nu putem ține 
întotdeauna curat — ne-au spus ei.

Despre ce e vorba ? Nici pînă 
azi, deși s-a împlinit anul de cînd 
furtuna a smuls tabla de pe co
pertinele unor blocuri, nu s-au fă
cut toate remedierile cerute. L-am 
întrebat pe administratorul Luca 
Lucian : care e cauza ?

— S-au făcut demersurile nece
sare. După multe intervenții la 
I.R.C.R. a raionului (la tov, ing. 
Corbu), în luna august a anr.ui tre
cut s-a adus tablă, iar moQțarea a 
început abia în octombrie. Si
tuația azi? I.R.C.R.-ul raional nu se 
interesează să termine lucrările în
cepute.

Cetățenii întreabă : de ce nu se 
urmărește cu mai multă perseveren
ță de către Sfatul popular al Capi
talei modul cum își îndeplinește 
I.R.C.R. obligațiile sale?

★
Toată lumea dorește să trăiască 

în case bine gospodărite, fără nea
junsuri provocate de neglijențe și 
stricăciuni. Majoritatea cetățenilor 
își dau silința să îngrijească in mod 
exemplar locuința lor. Nu depinde, 
în definitiv, decît de noi, în cele 
mai multe cazuri, să ne creăm un 
cămin plăcut și bine întreținut, să 
prelungim viața apartamentelor. 
Este o chestiune de conștiință cetă
țenească, dar și de respect față de 
cei din jur și față de noi înșine.
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S C î N T E I A

Adunare cu prilejul Zilei internaționale 
a foștilor deținuți 

și deportați politici antifasciști
Cu prilejul Zilei internaționale a 

foștilor deținuți și deportați politici 
antifasciști, în sala Universității 
populare București a avut loc sîm
bătă după-amiază o adunare publi
că. Adunarea a fost deschisă de 
Marin Florea Ionescu, membru al 
Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști. Despre eroismul celor care 
și-au dat viața pentru libertatea po
porului romîn și victoria împotriva 
fascismului în țara noastră, despre 
necesitatea sporirii vigilenței po-

poarelor în fața pericolului reîn
vierii fascismului și pentru apăra
rea păcii, a vorbit Ion Popescu-Pu- 
țuri, membru al Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști, membru al Bi
roului Federației internaționale a 
rezistenților.

în încheiere, adunarea a adoptat 
o moțiune de solidaritate cu luptă
torii antifasciști din întreaga lume, 
în moțiune se condamnă agresiunea 
S.U.A. împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. (Agerpres)

Ședința comitetului 
Uniunii artiștilor plastici

P ig. 3

RĂSFOIND PRESA STRAINA

„Apropierea
de limită"

Transmitem pe această cale mul
țumirile și recunoștința noastră 
profundă instituțiilor și organiza
țiilor obștești, tuturor persoanelor

din țară și de peste hotare, care 
ne-au exprimat condoleanțe pen
tru pierderea dureroasă pe care am 
suferit-o prin încetarea din viață a 
iubitului nostru părinte.

în cadrul manifestărilor prile
juite de cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist, posturile noastre de radio și 
televiziune au organizat, între 4 și 
10 aprilie, o „Săptămînă a culturii 
ungare", în care s-au transmis emi
siuni de muzică simfonică, populară 
și ușoară, reportaje și pagini din 
literatura ungară, filme.

(Agerpres)

Vineri și sîmbătă s-au desfășurat 
lucrările ședinței comitetului Uniunii 
artiștilor plastici din R. P. Romînă. 
Au fost prezentate referate ur
mate de discuții, care au scos în e- 
vidență realizările artei plastice ro- 
mînești în anul 1964, precum și u- 
nele sarcini legate de activitatea 
viitoare. După discutarea și aproba
rea dării de seamă pe anul 1964 și 
a planului de muncă al Uniunii pe 
anul 1965, au fost înmînate unui nu
măr de 28 artiști plastici premiul a- 
nual al U.A.P. și premii de creație 
pe diverse genuri ale artelor plastice.

La 12 aprilie va avea loc un 
interesant fenomen astronomic : 
conjuncția dintre Lună șl planeta 
Marte.

în mișcarea ei pe cer, Luna 
trece în aparență mai aproape de 
unele astre. Uneori această dis
tanță dintre o stea sau o plane
tă și centrul Lunii pare să devină 
atît de mică, încît discul Lunii a- 
coperă pentru scurtă vreme (cîte
va minute pînă la o oră) astrul 
respectiv. în acest caz, fenomenul 
se numește ocultație. Mai frec
vent este însă cazul în care dis
tanța aparentă a Lunii față de

M I I N E

CONJUNCȚIA DINTRE LUNĂ Șl MARTE
1

astru scade foarte mult, fără 
se producă ocultație. Faza în

un 
să 
care Luna ajunge lîngă astrul 
respectiv, pe o linie ce trece prin 
el și steaua polară, se numește 
conjuncție. De obicei, în anuarele 
astronomice, unde sînt Indicate 
momentele conjuncțiilor cu plane
tele, se arata și distanța aparen
tă dintre ele, exprimată în grade 
și minute de arc. O astfel de con-

funcție va avea loc la 12 aprilie, 
între Lună și planeta Marte. Ea 
se va produce la orele 14 și 18 
minute, adică în plină zi, cînd 
fenomenul ca atare nu poate fi 
observat. Imediat însă după apu
sul Soarelui, Luna va putea fi vă
zută în apropierea planetei Mar
te, pe care o vom putea distinge 
cu ochiul liber, ca pe o stea stră
lucitoare de culoare roșiatică.

Spectacolul va fl deosebit de in
teresant, deoarece depărtarea a- 
parentă dintre cele două corpuri 
cerești se va micșora în mod deo
sebit. Fenomenul poate fi I 
grafiat cu aparate obișnuite 
orice tip de film uzual.

Fenomene similare vor mai 
tea fi observate în lunile ce 
mează : la 9 mal (conjuncția 
nii tot cu planeta Marte), Ia 31 
mal (conjuncția Lunii cu Venus), 
și la 21 iunie (conjuncția Lunii cu 
Saturn). Conjuncțiile constituie 
bune ocazii pentru a recunoaște 
planetele pe bolta cerească.
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A CROSULUI BALCANIC

Noi recorduri Cicliștii din nou la start
în întrecerea de natație 
Rominia - Cehoslovacia

Atleți șl atlete din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Ro- 
tnînia participă astăzi la cea de-a 
X-a ediție a Crosului Balcanic, 
întrecerile vor avea loc pe un 
traseu situat între Casa Scînteii 
și cartierul Pajura. Programul 
competiției este următorul: ora 10 
crosul veteranilor; ora 10,30 proba 
lunioarelor (1000 m); ora 10,45
proba juniorilor (4 000 m); ora 
11,15 proba senioarelor (2 000 m); 
ora 11,30 proba seniorilor (10 000 
m). Printre concurenții 
orobe se află numeroși 
de valoare ca Vazici, 
(Iugoslavia), Dalkîlic, 
(Turcia), Peev (Bulgaria), Mesi- 
meritis (Grecia), Mustață, Gre- 
cescu, Barabaș (Romînia).

ultimei 
sportivi 
Cervan 
Saban

BASCHET FEMININ

In bazinul acoperit de la Floreasca 
a început ieri întîlnirea de natație 
dintre reprezentativele R. P. Romîne 
și R.S. Cehoslovace. Proba de 100 m 
liber (bărbați) a revenit cehoslova
cului Jindrik Wagner cu timpul de 
56”. La 200 m spate a cîștigat Serak 
Ivan, cronometrat în 2’22”l/10. Echi
pa R. S. Cehoslovace a stabilit un 
nou record în proba de ștafetă 4X200 
m liber cu timpul de 8’44”9/10. îno
tătorii romîni au realizat mai multe 
recorduri republicane pentru bazin 
acoperit: Cristina Balaban a obți
nut la 100 m spate — l’12”6/10, Șer- 
ban Tiberiu a parcurs 200 m spate 
în 2’22”9/10, iar Costa Ladislau a în
registrat pe 100 m bras 1T2”. Astăzi, 
de la ora 18,30. întrecerile continuă.

Prima etapă a „Cupei Voința", 
competiție la care participă cicliștii 
fruntași, s-a disputat ieri după- 
amiază pe șoseaua București—Plo
iești—București (varianta Buftea). 
De-a lungul celor 80 km, s-au în
treprins o serie de acțiuni, dar la 
sprintul final au fost prezenți majo
ritatea concurenților. Braharu, Zieg
ler, Moldoveanu, Moiceanu, Dumi
trescu, Stoica — sosiți la finiș în a- 
ceastă ordine — au fost cronome
trați în același timp : 2h 02’35”.

Pe aceeași șosea se desfășoară as
tăzi (startul Ia ora 10) etapa a Il-a 
a competiției.

Din cauza lucrărilor de refacere a 
pavajului pe strada Al. Sahia, înce- 
pînd din ziua de 11 aprilie a.c. se fac 
următoarele devieri în traseele trolei
buzelor 88 și autobuzelor 36 : Trolei
buzele 88 vor circula deviat între 
Piața Rosetti și bd. Dacia prin bd. 
Republicii, strada Iancu Cavaler de 
Flondor, Foișorul de Foc apoi pe tra
seul 86 pînă la bd. Dacia. Pe sensul 
invers de mers vor circula de la Foi
șorul de Foc prin bd. Gh. Dimitrov 
sF bd. Republicii. Traseul de autobuze 
36, cu sensul de mers către cartierul 
Floreasca, va fi din strada Batiștei 
prin străzile Dionisie Lupu și Xeno- 
pol, apoi pe traseul obișnuit. Sensul 
invers rămîne neschimbat.

Sub titlul „Apropierea de limită 
în Vietnam", revista americană „NEWS
WEEK" 
cutului 
în care

„Cu I 
dreptul 
din Vietnam și s-o comenteze, persoa
nele oficiale ajută foarte puțin poporu
lui uostru la înțelegerea sinistrelor eve
nimente care au loc acolo. Ni se co
munică oficial că sîntem antrenați în 
prezent într-un război dintre două sta
te diferite — Vietnamul de nord și 
Vietnamul de sud — și că sarcina 
noastră constă în a exercita o presiune 
suficientă asupra nord-vietnamezilor 
pentru a-i obliga să renunțe la parti
ciparea lor la războiul din celălalt ca
păt al Vietnamului".

După ce arată că se trece sub tăcere 
„că pe o parte destul de întinsă a teri
toriului Vietnamului de sud lupta îm
potriva Vietconguțui a suferit eșec", 
autorul subliniază : „Dar tocmai a- 
ceastă latură a războiului din Viet
namul de sud are o importanță 
l.'otărîtoare pentru Statele Unite. Tocmai 
asupra acestui lucru noi trebuie în pri
mul rând să ne concentrăm atenția, căci 
tocmai în Vietnamul de sud se apropie 
catastrofa și tocmai încercarea de a pre- 
întîmpina această catastrofă ne apropie 
considerabil de momentul în care ne 
putem trezi atrași într-un război teres
tru de proporții uriașe. Tocmai acolo 
ni se cere cu insistență să introducem 
în luptă cîteva sute de mii de soldați 
americani și să ajungem cel puțin la o 
mobilizare parțială în țara noastră pen
tru întărirea acestor armate.

In prezent în cercurile oficioase de 
la Washington se exprimă din ce în ce 
mai mult argumentul în sprijinul trans
formării Vietnamului de sud într-o a 
doua Coree. Acest argument este etalat 
pentru că teoria oficială a rezolvării 
problemei sud-vietnameze a fost infir
mată de evenimente. Această teorie, e- 
laborată de generalul Maxwell Taylor, 
care îl convingea pe președintele 
Kennedy să lărgească intervenția noas
tră, consta în aceea că printr-o înarmare 
satisfăcătoare, prin sporirea ajutorului 
financiar și mulțumită consilierilor mi
litari americani, sud-vietnamezii (adică 
guvernul-marionetă de la Saigon — 
N.R.) vor reuși să-și creeze o armată 
capabilă să înăbușe răsooala Vietcong
ului.

Această teorie nu s-a înfăptuit. Par
tea noastră pierde continuu controlul în 
satele sud-vietnameze. Această teorie 
nu a reușit să atragă de partea sa pe 
țărani care reprezintă nu numai majo-

‘ publică un articol al cunos- 
comentator Walter Lippmann, 
se arată :
toate că presa americană are 
să informeze asupra situației

ritatea populației din țară, dar și sin
gura sursă de completare a forțelor ar
mate. în prezent, șoselele principale 
dintre sud și nord, est și vest sînt tăiate 
de Vietcong, iar orașele în care clienții 
noștri au fost izolați de lumea exteri
oară sînt aprovizionate pe calea aerului 
și pe cea maritimă. Armata sud-viet- 
nameză nu a capitulat, dar în cadrul ei 
dorința de a lupta este atît de mică, 
tar procentul de dezertări este atît de 
ridicat, încît nu putem să mai contăm 
pe soldații sud-vietnamezi, chiar și 
pentru paza bazelor aeriene și a obiec
tivelor americane.

...Acum este destul de clar că forțele 
terestre sud-vietnameze nu sînt capa
bile și nu doresc să ducă războiul în 
mod efectiv. Este posibil ca ele să în
treacă prin numărul lor de cinci ori 
numărul forțelor Vietcongului. Aceas
ta este puțin pentru războaiele de par
tizani în care chiar și o superioritate 
numerică de 20—25 de ori nu este tot
deauna suficientă.

De aceea în fața noastră se află în 
prezent două perspective întunecate. 
Prima este debarcarea soldaților ame
ricani pentru ducerea unui război fără 
sfîrșit, pe pămînt, împotriva rezervelor 
inepuizabile de oameni ale continen
tului asiatic. A doua — bombardarea 
orașelor Vietnamului de nord. Aceasta 
poate să ne dezonoreze aproape în fața 
întregii lumi.

Punînd în joc prestigiul nostru în 
funcție de deznodămîntul războiului 
civil care este pierdut în prezent în 
Vietnamul de sud, ne putem afla în 
fața necesității de a alege între o în
frângere în Vietnamul de sud și un 
război mult mai larg în Asia de est. 
Această alegere, desigur, poate fi evi
tată dacă ne amintim la timp că atunci 
cînd un conflict nu poate fi rezolvat 
pe cale de război, el trebuie rezolvat 
pe calea tratativelor. Intr-o asemenea 
situație numai nerozii se apropie de 
prăpastie și o nesocotesc".

Evenimentele

Balia Varker
Ziarul londonez „DAILY WOR

KER" publică un articol de Sam 
Russell consacrat recentelor eveni
mente din Bahrein.

„Baza și centrul petrolier britanic 
Bahrein, din Golful Persic, a ajuns în 
actualitate în urma grevei celor 5 000 de 
muncitori petroliști de acolo, din rîndul 
cărora patronii — „The Bahrein Pe
troleum Company", cunoscută sub nu
mele de „Bapco", filială a firmei ame
ricane „Caltex Corporation" — au 
efectuat concedieri. Poate că nu știți 
acest lucru, dar numai în scopul de a 
asigura posibilitatea ca firmele „Bapco" 
și „Caltex" să-și desfășoare nestinghe
rit activitatea, în Bahrein și în jurul a-

cestui teritoriu sînt staționați vreo 3 00t 
de soldați și marinari britanici, a că
ror întreținere costă pestei; 5 000 000 de 
lire sterline anual.

La 13 martie, cei 5 000 muncitori 
petroliști din Bahrein au declarat grevl 
cerând reprimirea la lucru a primilpi 
185 de tovarăși de r/iuncă de-ai lot 
declarați de prisos. Pol’jția (ai cărei ofi
țeri sînt britanici) a atacat pe greviști 
și pe cei care demonstrau în sprijinul 
lor și, potrivit ultimelor informații, 12 
oameni au fost uciși.

Este cert că cererile locuitorilor din 
Bahrein nu erau exagerate : 1) înființa
rea unui comitet pcjntru a examina re
vendicările muncitorilor, ai cărui 
membri să fie aleși de muncitori înșiși. 
2) Legalizarea sindicatelor. 3) Repri
mirea la lucru a. tuturor muncitorilor 
concediați de fii.ma petrolieră. 4) în
ființarea unui coșnitet format din mun
citori și studenți pentru a ancheta asu
pra împușcării demonstranților și pe
depsirea celor răspunzători. 5) Abro
garea imediată a legii marțiale impuse 
în 1956. 6) Concedierea personalului
britanic din poliție. 7) Punerea ime
diată în libertate a tuturor deținuților 
politici.

Bahreinul s-a aflat ultima oară în 
centrul actualității în 1956, cînd s-au 
produs de asemenea demonstrații îm
potriva regimului feudal al șeicului, 
sprijinit cu arme britanice. Conducăto
rii demonstrațiilor au fost exilați în 
insula Sfînta Elena.

După aproape zece ani, în timp ce 
majoritatea fostelor colonii din Africa 
și-au dobîndit libertatea, Bahreinul 
continuă să îndure regimul feudal, le
gea marțială, represiunea feroce, spri- 
i'inite de baionetele și bombardierele 
iritanice.

Bahreinul, cu cei 180 000 de locuitori 
ai lui, este, chipurile, «un stat inde
pendent sub protecție britanică». Pro
tecția este acordată firmei petroliere 
și domnitorului din Bahrein, șeicul Isa, 
care conduce țara împreună cu un 
frate, șeicul Khalifa, însărcinat cu fi
nanțele, cu un alt frate, șeicul Moha
med, însărcinat cu poliția, și cu dife
rite alte rude în diferite alte posturi. 
Dar omul care hotărăște într-adevăr 
politica este rezidentul politic britanic, 
sir William Luce. Iar el se află la or
dinele ministerului coloniilor, condus 
în prezent de ministrul laburist An
thony Greenwood.

Ocupîndu-se recent de situația din 
Bahrein, ziarul „The Financial Times" 
scria : «Englezii care studiază istoria 
recentă a teritoriilor situate la est de 
Suez trebuie să spere că, orice s-ar 
întîmpla, Bahrainul nu va urma calea 
celeilalte insule paradisiace — Zanzi- 
barul».

„De cîte ori — scrie autorul — nu 
am primit asigurări că colonialismul a 
luat sfîrșit în ce privește Marea Brita- 
nie ? De cîte ori nu am descoperit, de 
asemenea, în ciuda acestor asigurări, 
că colonialismul continuă să existe pe 
vreun petec de pămînt îndepărtat al 
vechiului imperiu britanic ? Și de cînd 
Wilson a descoperit că unul din obiec
tivele politicii partidului laburist este 
restabilirea unui rol imperial britanic 
la est de Suez numărul acestor petice 
de pămînt pare să crească".

Concurs de selecție 
la tenis

Incepînd de la ora 8,15, în sala 
Giulești vor avea loc meciuri din 
rampionatul feminin de baschet: 
Progresul—Voința Brașov, Con
structorul—Știința Cluj, Rapid— 
Mureșul, Voința București—Știin
ța București.

Dubla întâlnire de lupte 
libere R. P. Romînă -

CUPLAJ FOTBALISTIC
Cels mai importante partide ale 

etapei a 18-a se dispută pe sta
dionul „23 August". La ora 14,30 
Dinamo București întîlnește pe 
Știința Cluj, iar la ora 16,30 lide
rul clasamentului, Rapid, joacă în 
compania echipei Petrolul Plo
iești.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, in cadrul emisiunii 
„Spori și muzică", aspecte din 
desfășurarea meciurilor de iotbal 
de la București, Brașov (Stea
gul roșu—Progresul); Oradea 
(Crișui—C.S.M.S.) și Arad (U.T.A. 
—Steaua). Transmisia se va face 
pe programul I între orele 16 și 
18,30.

R. S. S. Ucraineană
Aseară în sala Dinamo din Capi

tală selecționata de lupte libere a 
țării noastre a susținut un meci ami
cal cu reprezentativa R.S.S. Ucrai
nene. Oaspeții au obținut victoria cu 
4—3. Rezultatele celor șapte partide 
au fost următoarele : Tăpălagă egal 
cu Akav ; Cristea întrece la puncte 
pe Grunin ; Geantă pierde la Tuga
nov ; Chirilă este învins prin tuș de 
Burakov ; Popescu 
nîi; Boia cîștigă la 
egal cu Gurevi.

Azi de la ora 11
neni întîlnesc reprezentativa 
tră de tineret.

Pe terenurile clubului sportiv 
Progresul din Capitală au continuat 
sîmbătă întrecerile de selecție ale 
jucătorilor de tenis fruntași în ve
derea viitoarelor întîlniri internațio
nale./ Iată rezultatele înregistrate; 
Țiriac—Bosch 6—2 ; 7—5 ; 6—2 ;
Mărmureanu—C. Năstase 6—0 ; 4—6; 
1—6 ; 6—2 ; 6—4 ; I. Năstase—Viziru 
6—4 ; 6—2 ; 6—2 ; Boaghe—Dron 
6—3 ; 6—0 ; 6—3 ; Popovici—Kere- 
keș 2—6 ; 6—2 ; 2—6 ; 6—4 ; 8—6.

rimul contact cu Madridul,
la lumina reclamelor multicolore 
ce le întîlnești la fiece pas, 
relevă o animație puțin obiș

nuită, care nu se sfîrșeșle nici mă
car după miezul nopții. Oraș cu

circa două milioane și jumătate de 
locuitori, Madridul de azi este o împle
tire între vechi și nou, bogăție și mi
zerie. Bulevarde largi străbat orașul și 
dau capitalei un aer de eleganță. 
Puerto de Solo este considerat centrul 
Madridului și de aci pornește cel mai 
lung bulevard, Calle de Alcala, pe care 
se întîlnește o veche clădire : Minis- 
terio de Hacienda (fosta casă a vămii), 
unul dintre cele mai de seamă edificii 
ale Madridului, construit în 
domniei lui Carlos al lll-lea, 
cademia de Bellas Artes de
nando”, care adăpostește un cunoscut 
muzeu de pictură.

cratice. Demonstrațiile, grevele organi
zate de muncitori în sprijinul unor re
vendicări economice și politice s-au in
tensificat în ultima vreme, ca urmare a 
înrăutățirii situației economice.

Locuitorii capitalei țin minte 
monstrația de la începutul anului 
cesta a muncitorilor metalurgiști și 
construcții, care au manifestat pe
levardul Prado, în fața sediului central 
al sindicatelor oficiale. In ultima vre
me, presa spaniolă și mondială a scris 
zi de zi despre lupta studenților de la 
universitățile madrilene și de la uni-

de-
a- 

din 
Bu-

blicane, purfafe în urmă cu trei de
cenii, am î.ntîlnit-o în orașul Barcelonș. 
Muncitorii din această regiune se mîn- 
dresc că Barcelona a fost leagănul 
revoluției care a instaurat pentru prima 
dată republica în Spania. Muncitorii 
Barcelonei sînt în primele rînduri ale 
luptei pentru drepturi politice și eco
nomice. Ei și-au manifestat întotdeauna 
solidaritatea cu acțiunile revendicative 
ale minerilor din Asturia și din alte re
giuni din nordul Spaniei. Ei se află 
întotdeauna în primele rînduri ale miș-

ganizează anual Tîrgul de mostre in
ternational, la care participă și țara 
noastră.

pierde la Skol- 
Ponski;

sportivii

Stîngu

ucrai- 
noas-

Peste hota r e

fimpul 
sau „A- 

San Fer-

însemnări de călătorie

• Vineri seara la Berlin s-a desfă
șurat întîlnirea internațională de box 
dintre reprezentativele R. D. Germa
ne, si R. P. Romîne. Gazdele au obți- 
ni‘ț victoria cu scorul de 6—4. Punc- 
te.e echipei noastre au fost realizate 
de C. Stgnef (pană), I. Mihalik (ușoa
ră), M 
riuțan

Mariutan (mijlocie) și V. Ma- 
(grea).
Milano a început turneul final• La

al „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. Participă echipele „Pro 
Recco” (Italia), Partizan Belgrad, 
N.C.A.C, Moscova și Dinamo Mag
deburg. în prima zi „Pro Recco" a în
trecut formația sovietică N.C.A.C. 
Moscova cu 5—4 (1—1 ; 2—1; 1—1; 
1—1), iar Partizan Belgrad a dispus 
de Dinamo Magdeburg cu 4—2 (1—0 ; 
1—0 ; 1—2 ; 1-0).

• Pentru prima oară din anul 1909, 
un ciclist francez a reușit să cîștige 
Turul Belgiei. Este vorba de campio
nul Franței. Jean Stablinski, care a 
terminat pe primul loc în clasamen-

secun-tul general, cu un avans de 12 
de fată de belgianul Gilbert Desmet. 
Ultima etapă (a 4-a) a revenit la 
sprint belgianului Reybroek.

• Au fost stabilite datele de dispu
tare a semifinalelor „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal : Vasas Gyor— 
Benefica Lisabona — 30 aprilie la Bu
dapesta și 6 mal la Lisabona ; Liver
pool—Internazionale Milan — 4 mai la 
Liverpool și 12 mai la Milano.

• înainte de a pleca spre Ljubljana 
pentru a participa la campionatele 
mondiale, echipele de tenis de masă 
ale Suediei și Japoniei s-au întîlnit 
într-un meci de verificare la Malmo. 
Sportivii japonezi au învins cu 5—4 
la masculin și cu 3—0 la feminin. In 
meciul masculin, Alser, fost campion 
european, a cîștigat toate cele trei 
partide susținute.

Echipa feminină a Japoniei a fost 
alcătuită din Masako Seki, Noriko 
Yamanaka și Naoko Fukazu.

Tuganov șl Geantă în timpul în
trecerii (fază din meciul selec
ționatelor de lupte libere ale R.P.

Romîne și R.S.S. Ucrainene)
Foto : Gh. Amuza

Nu departe de Puerto de Solo se 
află o mică piață — Plaza Mayor — 
centrul istoric al capitalei, unul dintre 
locurile vizitate de mai toți străinii. In 
vitrinele prăvăliilor mici sînt expuse 
obiecte din vestitul ojel de Toledo, 
păpuși de culori vii și alte produse ale 
industriei turistice. Există o adevărată 
industrie turistică în Spania, care asi
gură țării venituri importante în devize.

O trecere prin cartierele mărginașe 
ale capitalei oferă vizitatorului o ima
gine mai reală despre viața de azi a 
poporului spaniol. In aceste cartiere, 
învăluite în miros de ceapă prăjită, 
ulei de măsline și pește, întîlnești, așe
zați pe trotuare, zeci de infirmi cer
șind mila trecătorului, grupuri de mun
citori care discută zgomotos, lăsîndu-ți 
impresia că se ceartă. Obișnuita temă a 
discuțiilor o formează scumpirea vie
ții. In cursul anului trecut, costul vieții 
a înregistrat — după unele dale — 
o creștere de circa 17 la sută. Prețul 
cartofilor, care constituie un aliment 
de bază în hrana populației nevoiașe, 
este cu 54 la sută mai ridicat, al ouă- 
lor cu 66 la sută, al peștelui cu circa 
20 la sută etc. In genere, există o lipsă 
de produse agro-alimentare nu numai 
la orașe, dar chiar și în mediul sătesc. 
De aceea, numeroși țărani părăsesc sa
tele pentru a se stabili la orașe. Izbin- 
du-se și aici de mizerie, de un șomaj 
cronic, mulți iau drumul emigrării în 
alte țări occidentale în căutare de lucru.

Spania a înregistrat în ultima vreme 
o creștere a producției în unele ramuri 
industriale, ceea ce a făcut ca contri
buția industriei la venitul național să 
se ridice cu 11,6 la sută. In același 
timp, însă, partea agriculturii în veni
tul național a scăzut cu 10 la sută, a- 
ceastă împrejurare putînd fi considera
tă ca unul din principalii factori ai 
scumpirii costului vieții.

Cu ocazia vizitei pe care am fă
cut-o în Spania, am putut constata că 
acest popor de oameni veseli, opti
miști, cutezători, nu s-a împăcat 
cu soarta pe care i-a hărăzit-o dicta
tura franchistă, ci luptă cu hotărîre 
crescîndă să-și amelioreze condițiile de 
viață, pentru drepturi și libertăți demo-

In centrul orașului Valencia

versități din țară pentru desființarea sin
dicalului universitar S.E.U. — impus de 
regim — și penfru areptul studenților 
de a se organiza și a-și promova cerin
țele lor legitime. Au fost organizate 
manifestații pe străzile Madridului, cu 
participarea a mii de studenți; inter
venția brutală a poliției s-a soldat cu 
răniți și arestări, cu închiderea unor fa
cultăți; dar studenții nu s-au lăsat inti
midați și au continuat lupta. Acțiunile 
studenților de la Madrid, sprijinite de 
numeroase cadre universitare, au a- 
vut un puternic ecou în celelalte centre 
universitare.

In citadela muncitorească 
a Barcelonei

O atmosferă clocotitoare de luptă 
mereu mai intensă, care evocă și ceva 
din marile bătălii ale Spaniei repu-

cărilor de solidaritate cu patrioții per
secutați și reprimați pentru convinge
rile lor democratice.

Dacă Madridul constituie centrul ad
ministrativ și cultural al Spaniei, Barce
lona este cel mai important centru in
dustrial Aici se produc automo
bile „SEAT”, după patentul italian 
„FIAT", aparate de radio și televizoare. 
Tot aici se fabrică textile, atît pentru 
piața internă, cit și pentru export. Por
tul, situat în partea de sud a orașu
lui, facilitează un mare trafic de
mărfuri și de pasageri. Datorită însă 
taxelor portuare ridicate, mărfurile 
sînt dirijate din ce în ce mai mult că
tre alte porturi și în special spre Ta
ragona. In fața portului s-a ridicat un 
monument enorm al lui Columb, ca o- 
magiu adus temerarului om care a des
coperit America. în acest oraș, se or-

La Valencia si Sevilla
Valencia, al treilea oraș pe care 

l-am vizitat, dezvăluie un specific a- 
parte, ce este caracteristic sudului. 
Piața din centrul orașului în formă cir
culară este deosebit d(i interesantă. 
In apropierea orașului este un combi
nat siderurgic, care are o pondere im
portantă în producția de oțel a Spa
niei și din care deține un pachet mare 
de acțiuni și „United Steel Corpora
tion" din S.U.A. De altfel, în ultimul 
timp se constată un adevărat aflux de 
capitaluri străine în economia Spaniei. 
Alături de investițiile americane și cele 
italiene, pătrund din ce în ce mai mult 
capitaluri franceze și vest-germane.

Valencienii au o tradiție în produ
cerea de mobilă, care este apreciată 
în întreaga țară.

In același timp, Valencia este cunos
cută în întreaga lume pentru delicioa
sele ei portocale, dintre care o varie
tate îi poartă chiar numele. Dintre cele 
peste 1 500 000 de tone pe care Spa
nia le exportă într-un sezon, mai mult 
de jumătate provin din regiunea Valen
cia. In orice direcție ai ieși din oraș, 
intri în adevărate păduri de portocali

Marile livezi aparțin latifundiarilor, 
care dețin cele mai fertile terenuri. Ță
ranul spaniol se străduiește să obțină 
maximum de 
cățica sa de pămînt arid, însă acest 
lucru nu este posibil din pricina lipsei 
utilajelor moderne, care nu sînt decîl 
la îndemîna moșierilor. Moșiile marilor 
latifundiari denumiți „terratenientes". 
al căror număr nu depășește cîteva mii, 
se întind asupra unor provincii întregi. 
In total, ei slăpînesc de două ori mai 
mult pămînt decît toți 
de mici proprietari luați

Ultimul oraș vizitat a 
Aici, iarna se aseamănă 
de la noi. Rareori termometrul 
boară dincolo de + 5 grade ; atunci 
se consideră că este frig și se scot de 
la naftalină paltoane groase. Sevilla 
este socotit al patrulea oraș ca mări
me, numărînd peste 500 000 de locui
tori. Centrul orașului este dominat de 
o imensă catedrală, construită în seco
lul al XlX-lea. Stilul arhitectonic al ora
șului este asemănător cu cel al Valenciei.

Regiunea Sevillei este cunoscută ca 
cea mai mare regiune producătoare de 
măsline. Păduri întregi de măslini în
tîlnești de-a lungul a zeci și sute de 
kilometri. împreună cu celelalte regiuni 
(Taragona, Murcia etc.), Sevilla situează 
Spania pe primul loc în lume în ce pri
vește producția de măsline și ulei de 
măsline. Dintre cele 1 500 000 de 
tone, peste 3/4 sînt destinate uleiului 
și numai 1/4 sînt destinate consumului 
direct.

Deși scurtă, călătoria prin 
m-a impresionat mult și ea 
aminti întotdeauna de o 
un popor optimist, tenace, 
pentru libertate, democrație și

randament de pe bu-

cei 2 500 000 
la un loc.
fost Sevilla, 
cu primăvara 

co-

Spania 
îmi va 
țară cu 
luptător 

progres.

Petre VASILESCU

♦
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Opinia publică condamnă agresiunea
S. 0. A. în Vietnam

La Washington au sosit aproxima
tiv 100 de profesori din peste 60 de 
universități americane, pentru a ex
pune guvernului și membrilor Con
gresului neliniștea lor profundă și 
nemulțumirea față de politica admi
nistrației S.U.A. de extindere a răz
boiului în Vietnam. în cadrul unei 
conferințe de presă, profesorul 
Feinstein, de la Universitatea din 
Detroit, a condamnat politica ame
ricană în Vietnamul de sud, iar 
profesorul Brown, de la Univer
sitatea din New Jersey, a decla
rat că Statele Unite trebuie să-și 
retragă armatele din Vietnamul de 
sud și să dea posibilitatea poporului 
acestei țări să-și hotărască singur 
soarta. In același timp o organiza
ție profesională, grupînd peste 15 000 
de învățători americani, a publicat 
o declarație prin care dezaprobă po
litica americană în Vietnam.

La Tokio a avut loc o ședință 
extraordinară a conducerilor Parti
dului Socialist din Japonia și Con
siliului General al Sindicatelor din 
Japonia (Sohyo), consacrată exami
nării situației periculoase create în 
urma agresiunii S.U.A. în Vietnam.

După ședință, un grup de partici
pant în frunte cu Tomor^i Narita, 
secretarul general al Partidului So
cialist din Japonia, a vizitat Amba
sada S.U.A. din Tokio, unde a în- 
mînat o notă în care se cere retrage

„OPRIȚI BOMBARDAMENTELE" : Sub această lozincă mH de locuitori ai 
Parisului au demonstrat, recent, împotriva agresiunii imperialiste în 

Vietnam

rea trupelor americane din Vietna
mul de sud.

Totodată, Comitetul Executiv al 
Partidului Socialist din Japonia s-a 
întrunit sîmbătă într-o ședință în 
cadrul căreia a adoptat o rezoluție 
prin care se cere Statelor Unite 
să-și înceteze atacurile aeriene îm
potriva R. D. Vietnam și să-și re
tragă trupele din Vietnamul de sud.

în orașul japonez Naha — centru 
administrativ al insulei Okinawa — 
a avut loc un mare miting și o de
monstrație de protest împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Participanții la miting au protestat 
împotriva bombardării teritoriului 
R. D. Vietnam și au cerut încetarea 
amestecului S.U.A. în treburile in
terne ale Vietnamului de sud.

Primarul orașului grec Mitilena, 
Apostolos, președintele Ligii avoca- 
ților, Kortexis, consilieri municipali, 
medici și profesori din acest oraș 
au semnat un mesaj de protest în 
care condamnă actele agresive ale 
Statelor Unite împotriva Vietnamu
lui. Considerăm că este datoria 
noastră elementară, se spune în me
saj, să protestăm și să condamnăm 
cu indignare, alături de profesorii 
Universității din Michigan, Colum
bia și de alți oameni de știință din 
lume, folosirea de către S.U.A. în 
războiul din Vietnamul de sud a 
armelor chimice și a gazelor. Facem 
apel la toți oamenii să-și unească 

glasurile lor cu ale noastre pentru 
a preveni distrugerea omenirii în- 
tr-un război termonuclear.

Succese ah forțelor 
patriotice sud-vietnameze

SAIGON 10 (Agerpres). — Postul 
de radio al forțelor patriotice sud- 
vietnameze a transmis un comuni
cat, în care se arată că detașamen
tele de patrioți au atacat grupul de 
soldați sud-coreeni staționați la nu
mai 15 km nord de Saigon, provocîn- 
du-le mari pierderi în oameni și 
materiale. în același timp au fost 
capturate importante cantități de 
arme și muniții.

în același comunicat aU fost date 
amănunte asupra operațiunilor efec
tuate de patrioți în provincia Quang 
Nam, în cursul cărora 150 de soldați 
sud-vietnamezi au fost scoși din 
luptă, iar 25 de avioane au fost dis
truse sau avariate.

Noi efective de pușcași 
marini americani debarcate 
la Da Nang

SAIGON 10 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că sîmbătă 
dimineața 1 400 de soldați aparținînd 
unuia din cele două noi batalioane de 
pușcași ale marinei americane au de
barcat în apropiere de Da Nang, unde 
se găsește o importantă bază aeriană 
sud-vietnameză. Ei au sosit pe bor
dul a trei nave americane, de la 
baza din Okinawa, alăturîndu-se ce
lor 3 500 de pușcași americani de
barcați la baza de la Da Nang încă 
in cursul lunii trecute.

A
HANOI 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a transmis Comisiei interna
ționale de supraveghere și control un 
protest împotriva aducerii în Vietna
mul de sud a 17 avioane americane 
tip „Skyraider", destinate aviației 
militare sud-vietnameze. în protest 
se arată că această acțiune contra
vine acordurilor din 1954 de la Gene
va cu privire la Vietnam.

In Comitetul 
pentru definirea 
noțiunii de agresiune 
Cuvînfarea șefului 
delega|iei R. P. Romîne

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările Comi
tetului O.N.U. pentru definirea no
țiunii de agresiune. în ședința din 9 
aprilie a luat cuvîntul șeful delega
ției R. P. Romîne, Mihail Hașeganu, 
care s-a pronunțat în favoarea luării 
în examinare a acestei probleme la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Vorbitorul a arătat că 
definirea noțiunii de agresiune ar 
constitui un sprijin pentru întărirea 
legalității, păcii și securității inter
naționale și a enumerat unele acțiuni 
îndreptate spre rezolvarea acestei 
probleme întreprinse încă din pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale. Șeful delegației romîne a 
menționat că necesitatea luării în 
dezbatere a definirii noțiunii de a- 
gresiune la următoarea sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., este de
terminată și de agravarea situației 
din Asia de sud-est, ca urmare a in
tervenției militare a Statelor Unite 
ale Americii în această regiune a 
lumii.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). — Re

cent a fost depus la Secretariatul 
Organizației Națiunilor Unite instru
mentul de aderare a R. P. Romîne 
la Declarația asupra construirii ma
rilor drumuri pentru circulația inter
națională, adoptată la Geneva, la 16 
septembrie 1950.

Pornind de la necesitatea dezvoltă
rii circulației rutiere internaționale 
în Europa, declarația stabilește lista 
și numerele drumurilor din rețeaua 
internațională, precum și condițiile 
tehnice cărora trebuie să le cores
pundă marile drumuri pentru circu
lația internațională.

Vizita lui Kim Ir Sen 
in Indonezia

DJAKARTA 10 (Agerpres). Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
anunță că Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, a sosit în după-amiaza zilei 
de 10 aprilie la Djakarta pentru a 
face o vizită în Indonezia, la invita
ția președintelui Sukarno. La sosirea 
pe aeroportul Ketmajoran, Kim Ir 
Sen a fost întîmpinat de președintele 
Sukarno și de alți înalți demnitari 
indonezieni.

TRATATUL DE PRIETENIE
DINTRE U.R.S.S. Șl R. P. POLONĂ

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — A 
fost dat publicității textul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre U.R.S.S. și R. P. Po
lonă.

în preambul se arată că cele două 
părți, călăuzindu-se de năzuința per
manentă de a întări prietenia între 
cele două state socialiste, își expri
mă hotărîrea comună de a promova 
consecvent politica coexistenței paș
nice între statele cu orînduiri sociale 
diferite, de a lupta neabătut pentru 
consolidarea păcii în conformitate cu 
țelurile și principiile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite și de a res
pecta obligațiile decurgînd din Tra
tatul de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, din 
14 mai 1955.

în tratat, care are 9 articole, se 
arată că înaltele părți contractante 
vor întări prietenia, vor dezvolta co
laborarea multilaterală și își vor 
acorda ajutor reciproc bazat pe ega
litate în drepturi, respectarea suve
ranității și neamestecul reciproc în 
treburile interne. Ele vor dezvolta 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică și vor întări relațiile cul
turale.

Cele două țări vor continua efor-

Oamenii colonialiștilor
se reîntorc în

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
într-o corespondență din Congo 
semnată de Joseph Lelyveld, ziarul 
„New |York Times" relatează că foș
tii funcționari ai administrației co
loniale belgiene se reîntorc în a- 
ceastă țară pentru a prelua din nou 
funcțiile pe care le deținuseră îna
inte de proclamarea independenței 
Congoului. Ei sînt recrutați de gu
vernul belgian, care le va plăti sa
lariile din fondul de asistență teh
nică promis guvernului Chombe. Se 
proiectează, continuă coresponden
tul, plasarea lor în posturi-cheie ale 
administrației de stat, în regiunile 
în care își desfășoară activitatea 
forțele patriotice.

Corespondentul precizează că a- 
cești funcționari vor fi răspunzători 
în fața oficialităților congoleze nu
mai la nivelul cel mai înalt. Ast
fel, foștii administratori coloniali, 
care vor lucra în partea de nord- 
est a țării, vor fi subordonați nu
mai propriului lor șef cu reședința 
la Stanleyville și vor primi ordine 
numai de la el. Acesta este un bel- 

turile în scopul asigurării păcii in
ternaționale și al securității, al rea
lizării dezarmării generale și totale 
și al lichidării definitive a colonia
lismului. Părțile contractante vor 
tinde în mod constant spre evolu
ția pașnică a relațiilor în Europa. Ele 
constată încă o dată că unul din 
principalii factori ai securității euro
pene este inviolabilitatea frontierei 
de stat a Republicii Populare Polo
ne pe Oder-Neisse. Ele vor folosi în 
comun toate mijloacele de care dis
pun în scopul înlăturării primejdiei 
agresiunii din partea forțelor mili
tarismului și revanșismului vest- 
german sau ale oricărui alt stat care 
ar intra în alianță cu acestea.

în cazul cînd una din părți va fi 
atacată de aceste forțe, cealaltă par
te îi va acorda de urgență tot ajuto
rul, inclusiv militar. înaltele părți 
contractante se vor pune de acord și 
se vor consulta în toate problemele 
internaționale importante care se re
feră la ele.

Tratatul se încheie pe un termen 
de 20 de ani și se prelungește auto
mat de fiecare dată pe următorii 
cinci ani, dacă nici una din părți nu 
îl denunță.

Congo
gian cu numele de Lucien Hem- 
brechts, care și-a început cariera în 
administrația colonială belgiană în 
1946.

Conducătorul nominal al admi
nistrației civile și militare a pro
vinciei de nord-est este colonelul 
Leonard Mulamba. Hembrechts 
conduce însă efectiv administrația 
civilă, în timp ce șef al statului ma
jor al armatei este colonelul bel
gian Jacques Noel. Guvernul bel
gian, arată „New York Times", a 
căzut de acord în recentele convor
biri cu trimisul american Averell 
Harriman, să sporească la 300 nu
mărul ofițerilor pe care i-a plasat 
în diverse posturi în armata congo
leză. Pînă la sfîrșitul acestei luni, 
numai în provincia amintită vor fi 
12 ofițeri belgieni; în următoarele 
trei luni numărul lor va crește la 
40, iar în șase luni la 75. întrebat 
de corespondent cît intenționează să 
rămînă în Congo, Hembrechts a 
răspuns: „Intenționez să-mi termin 
cariera aici, așa cum am dorit în
totdeauna".

Olanda

Componența • 
viitorului cabinet

HAGA 10 (Agerpres). — Deputa
tul catolic Joseph Cais, însărcinat 
cu formarea noului guvern olandez* 
a prezentat vineri suveranei lista 
cabinetului său. După cum anunță 
agenția D.P.A., în noul cabinet sînt 
propuși să facă parte 14 membri, 
dintre care șase catolici, cinci so
cialiști și trei protestanți. Printre 
persoanele care urmează să facă 
parte din noul cabinet se nu
mără Joseph Luns (afaceri externe), 
A. Vondeling, (vicepreședinte și mi
nistru de finanțe) și Smallon Broek 
(la interne).

Luni se va anunța oficial com
ponența guvernului condus de Cais, 
guvern care pune capăt celei de-a 
zecea crize ministeriale postbelice 
din Olanda. '

Situație încordata 
în Aden

ADEN 10 (Agerpres). — Situația 
din protectoratul britanic Aden con
tinuă să rămînă încordată. Surse ale 
forțelor de poliție britanice au de
clarat că vineri seara într-o cazar
mă din regiunea Dhala, la 60 de 
mile de Aden, a avut loc o puternică 
explozie. Numeroși soldați au fost 
răniți. Totodată, în Aden a explodat 
o bombă într-unul din restaurantele 
rezervate trupelor britanice, rănind 
numeroase persoane. „Situația tru
pelor britanice în Aden este cît se 
poate de nesigură", menționează a- 
genția M.E.N., arătînd că mișcarea 
de eliberare națională se intensifică 
pe zi ce trece.

Prințul Sufanuvong 
propune o nouă 
conferință a liderilor 
laoțieni

VIENTIANE 10 (Agerpres). — Pos
tul de radio Vocea Laosului a anun
țat că prințul Sufanuvong, vicepre- 
mier în guvernul de coaliție națio
nală al Laosului și președintele par
tidului Neo Lao Haksat, a transmis 
primului ministru, prințul Suvanna 
Fuma, un mesaj în care propune 
convocarea unei conferințe a lideri
lor celor trei grupări politice din 
Laos, în scopul rezolvării pe cale 
pașnică a problemei laoțiene.

Corespondența din Rio de Janeiro

LATINO-AMERICAN11
RESPING INTERVENȚIA

La sesiunea Comisiei drepturilor omului „Criza medierii" în problema cipriotă

Intensificarea operațiilor militare 
ale S.U.A. în Vietnamul de sud, 
recurgerea la nelegiuirea de a folosi 
gaze împotriva partizanilor și a 
populației pașnice sud-vietnameze, 
precum și atacurile agresive săvîr- 
șite sistematic împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, stat suveran — 
toate acestea provoacă o legitimă 
îngrijorare în rîndul opiniei publice 
braziliene ca fapte care sporesc pri
mejdia unei conflagrații de propor
ții și consecințe incalculabile. Ziarul 
„Jornal do Brasil" amintește că 
„utilizarea gazelor violează în mod 
flagrant protocolul de la Geneva 
din 1925 și alte acorduri anterioa
re", ceea ce „a avut cel mai nega
tiv efect în rîndul opiniei publice 
occidentale". Vorbind despre eșecu
rile înregistrate de intervenționiștii 
nord-americani, ziarul scrie : „Ame
ricanii pierd războiul din Vietnamul 
de sud fiindcă nu sînt sprijiniți de 
populația civilă. Țăranii îi ascund 
pe partizani, îi aprovizionează cu 
alimente. Prin interzicerea accesu
lui ziariștilor la bazele și instalații
le militare și prin escorta severă im
pusă acestora peste tot, nu se are în 
vedere siguranța lor, ci controlarea 
a ceea ce le-ar putea spune soldații 
americani"... Deputatul Osvaldo 
Lima a numit războiul purtat de 
agresori împotriva poporului din 
Vietnamul de sud drept „o brutală 
intervenție imperialistă nord-ameri- 
cană". Ziarul „Ultima Hora" îl nu- • 
mește „război murdar", adăugind că 
„extinderea conflictului nu va avea 
alt rezultat decît amenințarea și 
mai mare a păcii mondiale". Ziarul 
reproduce o declarație a Frontului 
de eliberare națională din Vietna
mul de sud, în care sînt condamnate 
fărădelegile intervenționiștilor și 
trimiterea de noi efective militare, 
arătînd totodată că „oricare ar fi 
actele agresive ale Statelor Unite, 
imperialiștilor li se va opune întot
deauna forța unită a poporului viet
namez".

Otto Maria Carpeaux, cunoscut 
publicist și literat brazilian, respinge 
aserțiunile despre așa-zisul „impuls 
extern", afirmînd : „In Vietnamul de 
sud este vorba de un război civil și 
părerea poporului sud-vietnamez, 
oricare ar fi ea, trebuie luată în 
considerare. Nu e posibil să susții 
că aperi în Vietnamul de sud de
mocrația, pentru simplul motiv că 
ea nu există. Ceea ce există este o 
bandă de generali ce se mănîncă 
între ei, dar sînt uniți împotriva 
democrației pe care pretind că o 
apără. Trebuie terminat cu aceste 
specimene mercenare".

Ample comentarii și luări de po
ziție au suscitat știrile potrivit că
rora Departamentul de stat al S.U.A. 
ar fi avut consultări cu unele țări 
latino-americane privind trimiterea 
de trupe ale acestora în Vietnamul 
de sud. Secretarul de stat Dean 
Rusk a avut într-adevăr o întîlnire 
cu ambasadori latino-americani 
menită, conform versiunii oficiale, 
să „studieze aspectele războiului". 
Țările cărora li s-ar fi sugerat tri
miterea de efective ar fi Argentina, 
Brazilia, Chile, Columbia,. Peru, 
Uruguay și Venezuela. Au urmat 
imediat dezmințiri oficiale. Prin- 
tr-un decret prezidențial, noul am
basador brazilian în Vietnamul de 
sud, Nelson Tabajara de Oliveira, a 
fost destituit din postul său la nu
mai cîteva zile după numire. Acesta 
se pronunțase public în favoarea 
trimiterii de detașamente braziliene.

Reacțiile provocate în presă de su
gestiile Departamentului de stat au 
fost vehemente. Ziarul „Correio da 
Manha" scrie într-un editorial: 
„Ceea ce doresc americanii este să 
legalizeze acest război care e o ac
țiune unilaterală a lor". Arătînd că 
țările continentului sud-american 
„nu vor fi de acord cu o , cruciadă 
în Asia", ziarul subliniază că „în 
cazul insistențelor ar putea izbucni 
crize în O.S.A.". La rîndul său, zia
rul „Ultima Hora" scrie: „Brazilia 
are autoritate nu pentru a furniza 
oameni unei lupte lipsite de glorie 
împotriva unui popor care nicio
dată nu ne-a făcut nimic. Avem în 
schimb autoritate suficientă pentru 
a cere aplicarea acordurilor de la 
Geneva... Dacă și în S.U.A. mamele 
și soțiile sînt împotriva trimiterii de 
trupe în Vietnam, cum s-ar putea 
ca aici, în Brazilia, care nu are ni
mic cu lupta internă din acea țară, 
problema să fie privită din alt 
unghi".

Președintele Camerei deputaților, 
Bilac Pinto, a difuzat o notă oficia
lă în care, între altele afirmă: „în
țelegerea exactă a intereselor națio
nale nu permite trimiterea de trupe 
braziliene. O asemenea acțiune mi
litară ar fi contrară demnității 
noastre naționale. Trupele americane 
în Vietnamul de sud nu au fost tri
mise de O.N.U., ci din propria ini
țiativă a S.U.A. pentru a-și apăra in
teresele în regiunea respectivă".

Intr-o serie de țări latino-ameri
cane au loc mitinguri și demonstra
ții la care se cere încetarea actelor 
de război împotriva R. D. Vietnam 
și retragerea imediată a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud.

Vasile OROS

O rezoluție 
crimele de

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Participanții la cea de-a XXI-a se
siune a Comisiei drepturilor omului 
s-au reunit vineri după-amiază pen
tru a discuta proiectul de rezoluție 
cu privire la problema pedepsirii cri
melor de război și a persoanelor vi
novate de crime împotriva umani
tății. Proiectul, redactat de grupul 
de lucru însărcinat cu aceasta în șe
dința din 5 aprilie, își exprimă în 
preambul convingerea că urmărirea 
și sancționarea crimelor de război și 
a celor ce au săvîrșit crime împo
triva umanității, vor avea drept con
secință prevenirea pe viitor a unor 
asemenea crime.

Rezoluția cere tuturor statelor 
să-și continue eforturile pentru ca 
„în conformitate cu dreptul interna
țional și legislațiile interne, făptașii 
de crime de război și de crime îm
potriva umanității să fie căutați, 
arestați și pedepsiți în mod echitabil 
de către tribunalele competente".

în sfîrșit, rezoluția cere secretaru
lui general al O.N.U. „să întreprindă 
un studiu asupra problemelor puse 
în dreptul internațional de crimele 
de război și crimele împotriva uma
nității și în mod deosebit asupra 
procedeelor care să îngăduie consa-

Extinderea relațiilor 
ungaro-austriece

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei oficiale în Austria a 
lui Jânos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, s-a semnat 
acordul ungaro-austriac cu privire la 
drepturile juridice in domeniul suc
cesiunii, acordul cu privire la viza 
pașapoartelor și la problemele vama
le, acordul cu privire la cursele de 
autobuze dintre cele două țări.

în după-amiaza zilei de 9 aprilie, 
Jânos Peter a ținut o conferință la 
Viena pe tema „Politica externă a 
Republicii Populare Ungare și actua
lele probleme ale colaborării euro
pene". El a subliniat că Ungaria se 
pronunță pentru lărgirea continuă a 
relațiilor ungaro-austriece, pe baza 
respectării reciproce a intereselor și 
a neamestecului reciproc în treburi
le interne. între statele cu sisteme 
sociale diferite — a spus el — exis
tă posibilitatea de a se organiza noi 
schimburi de păreri în problemele 
securității Europei, ale colaborării 
dintre țările europene.

privind 
război
crarea imprescriptibilității acestor 
crime".

Deși adoptâță în unanimitate, re
zoluția trebuie considerată ca un 
compromis față de propunerea ini
țială a delegatului polonez. Astfel, 
ea se referă la necesitatea de a se 
întreprinde acțiuni împotriva cri
melor de război „în conformitate cu 
dreptul internațional și cu legisla
țiile interne". Or, după cum se știe, 
intenția guvernului R.F.G. de a pres
crie crimele de război se bazează 
pe codul penal din 1871 actualmente 
în vigoare în Germania Occidentală, 
și care prevede prescrierea acțiunii 
penale după 20 de ani. Se știe însă 
că, în conformitate cu noul drept 
penal internațional, bazat pe prin
cipiile și jurisprudența Tribunalului 
militar internațional din Nurnberg, 
ca și pe principiile elaborate de Co
misia dreptului internațional de pe 
lîngă Națiunile Unite, crimele împo
triva umanității sînt considerate im
prescriptibile sau prescriptibile nu
mai după un termen foarte lung, de 
pildă 100 de ani.

NEW YORK. Reprezentanții per
manent ai Statelor Unite și Marii 
Britanii la O.N.U. au anunțat secre
tarului general al Organizației Națiu
nilor Unite, U Thant, că guvernele 
lor sînt de acord cu propunerea 
Uniunii Sovietice privind convocarea 
comisiei O.N.U. pentru dezarmare 
compusă din reprezentanți ai celor 
114 membri ai O.N.U. Din surse di
plomatice s-a aflat că este posibil ca 
acest comitet să-și înceapă lucrările 
la sfîrșitul lunii.

DJAKARTA. Cu prilejul Zilei na
ționale a aviației, președintele Indo
neziei, dr. Sukarno, a făcut o decla
rație în cate a arătat că guvernul 
Indoneziei este gata să înceapă trata
tive cu Malayezia, în scopul slăbirii 
încordării din sud-estul Asiei. El a 
condamnat concentrarea de trupe en
gleze la frontierele Indoneziei și s-a 
pronunțat pentru evacuarea trupelor 
puterilor occidentale de pe teritoriul 
țărilor Asiei.

TUNIS. La 9 aprilie, Tunisia a săr
bătorit Ziua luptătorilor pentru eli
berarea națională a țării. La 9 aprilie

Prima și cea mai importantă con
statare a cercurilor politice și diplo
matice din Atena și a unor ziare 
grecești după publicarea comunica
tului Consiliului de Miniștri grec cu 
privire la raportul mediatorului 
O.N.U., Galo Piaza, în problema ci
priotă este că din acest document 
lipsește, nu fără semnificație, cuvîn
tul „Enosis" (unirea Ciprului cu 
Grecia), precum și condamnarea a- 
cordurilor de la Londra și Ziirich. 
Ziarul „Imera" este de părere că, 
prin evitarea acestora, „guvernul 
grec lasă poarta deschisă pentru un 
eventual dialog greco-turc". Ziarele 
„Katimerini" și „Akropolis" subli
niază că, în cadrul ședinței Consi
liului de Miniștri, s-au manifestat 
unele deosebiri de vederi. Grupul 
ministrului de finanțe, Mitzotakis, a 
insistat asupra urgentării dialogului 
între Grecia și Turcia fără participa
rea Ciprului, în vederea rezolvării 
conflictului în afara cadrului O.N.U. 
Grupul premierului Papandreu a res
pins o astfel de soluție. Comunicatul 
este apreciat ca o formulă de com
promis între cele două tabere. „Sco
pul politicii Greciei în problema ci
priotă, se spune în acest text, ră- 
mîne independența neîngrădită, 
dreptul la autodeterminare, precum 
și protecția totală drepturilor mino

1938, din ordinul autorităților colo
niale care încercau să înăbușe miș
carea de eliberare din Tunisia, au 
fost împușcați numeroși demonstranți 
din Tunis. Această zi e considerată 
Ziua începerii luptei de eliberare na
țională a țării.

VIENA. Partidul Comunist din 
Austria a anunțat, vineri, că nu va 
propune un candidat propriu pentru 
alegerile prezidențiale care vor avea 
loc la 23 mai. în același timp, parti
dul a făcut cunoscut că alegătorii 
comuniști vor sprijini candidatura so
cialistului Franz Jonas, primarul 
Vienei.

MOSCOVA. La 10 aprilie, A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe ambasadorul 
Franței la Moscova, Philippe Bauder, 
cu care a avut o convorbire în pro
bleme ce prezintă interes pentru cele 
două țări.

PEKIN. La 10 aprilie, Hussein Zul- 
fikar Sabri, ministru adjunct al afa
cerilor externe al R.A.U., care face în 
prezent o vizită în R. P. Chineză, a 

rității turcești. Calea realizării unei 
soluții este pacificarea insulei și 
continuarea medierii lui Piaza".

Presa ateniană constată că și din 
comunicatul guvernului cipriot, pu
blicat simultan cu cel al guvernu
lui grec, lipsesc aceleași formulări 
ca și din comunicatul de la Atena. 
Și Nicosia apreciază că „cea mai 
mare parte a concluziilor mediato
rului O.N.U. sînt constructive", dar 
dezaprobă limitarea dreptului la 
autodeterminare. „Guvernul cipriot, 
se spune în comunicat, apreciază 
activitatea mediatorului ca utilă și 
dorește ca ea să fie continuată".

într-un comunicat al Comitetului 
său executiv, partidul cipriot A.K.E.L. 
cere „valorificarea a tot ce este po
zitiv în raportul Piaza" și denunță 
„activitatea N.A.T.O. care urmărește 
îndepărtarea problemei Ciprului din 
cadrul O.N.U.'. Cercurile democrate 
din Grecia și din Cipru arată că 
tocmai „activitatea" N.A.T.O., cu alte 
cuvinte amestecul imperialist în tre
burile interne ale poporului cipriot 
și eforturile depuse de unele puteri 
din N.A.T.O. de a menține și accen
tua vrajba între ciprioții greci și 
turci, stau la baza „problemei ci
priote".

în momentul de față se fac încer
cări nu atît de rezolvare a fondului 

fost primit de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, și de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat și mi
nistru al afacerilor externe al R. P. 
Chineze, cu care a avut o convorbire 
prietenească. în după-amiaza ace
leiași zile, Hussein Zulfikar Sabri a 
fost primit de Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze.

ALGER. Sîmbătă s-a deschis la Al
ger cea de-a IV-a Conferință mon
dială a învățătorilor, la care participă 
peste 200 de delegați din 65 de țări. 
Din R. P. Romînă participă o delega
ție condusă de tovarășa Onița Gligor, 
președintele Uniunii sindicatelor din 
învățămînt. Cu prilejul începerii con
ferinței, delegații au fost salutați de 
președintele republicii Ahmed Ben 
Bella și de alte personalități algeriene.

XIENG KUANG. Comandamentul 
forțelor militare neutraliste din Laos 
a dat publicității o declarație în care 
protestează împotriva bombardamen
telor întreprinse de avioanele ameri
cane asupra regiunilor laoțiene elibe
rate.

problemei, cît mai ales de găsire a 
unor căi de abordare a el.

Comparînd pozițiile guvernelor ci
priot, grec și turc față de raportul 
mediatorului O.N.U., poziții care a- 
cum sînt toate cunoscute, presa ate
niană înclină spre părerea că așa- 
numita „criză a medierii" continuă 
să rămînă un obstacol în calea 
scoaterii problemei Ciprului din im
pasul actual.

Poziția respingerii de aci înainte 
a serviciilor mediatorului Galo Pia
za, expusă în scrisoarea adresată 
de guvernul turc secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, a fost reafir
mată de ministrul de externe al 
Turciei, Isîk, în declarațiile făcute 
vineri la Teheran, unde se găsea în 
legătură cu sesiunea Consiliului mi
nisterial al pactului C.E.N.T.O.

în același timp din Nicosia se a- 
nur.ță că, într-un interviu acordat 
ziariștilor, președintele Makarios a 
declarat că „Ciprul nu acceptă în
locuirea lui Galo Piaza cu un alt 
mediator". Totodată președintele a 
relevat că in prima jumătate a lunii 
mai va face o vizită la Atena, pen
tru a se hotărî în comun pasul ur
mător ce trebuie făcut.

Const. ALEXANDROAIE
Atena (prin telefon).

ALGERIA

DIN ÎNCHISORI - AȘEZĂMINTE
SOCIAL-CULTURALE

ALGER 10. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : Si
nistra închisoare „Barberousse" <?țp 
Alger, sau „Serkadji" — cum M ri 
este denumită, a fost închisă de pre
ședintele republicii, Ahmed Ben 
Bella. Cu ocazia aceasta au fost puși 
în libertate toți deținuții de aici.

în discursul rostit cu acest prilej, 
șeful statului algerian a anunțat că 
în afară de Barberousse au mai fost 
desființate încă 57 de închisori. „Toa
te aceste închisori, a declarat preșe
dintele, vor fi transformate în școli, 
așezăminte de utilitate publică, a- 
ducîndu-și astfel contribuția la efor
tul general al construirii noii socie
tăți".

Președintele a anunțat că a semnat 
un decret care prevede, între altele, 
punerea imediată în libertate a tutu
ror deținuților condamnați la închi
soare pe o perioadă de șase luni și a 
acelora care mai aveau de executat 
doar o jumătate de an.
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