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Potrivii dalelor centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii rezultă că pînă 
acum au fost însămînfate cu culturi de 
primăvară aproape 600 000 hectare. în re
giunile din sudul fării este aproape ter
minat semănatul mazării, orzului, sfeclei de

CE NU SPUN

CIFRELE MEDII

zahăr și altor culturi. In celelalte regiuni semănatul acestor plante a început 
și, în multe unităji, se execută intens. Un mare număr de tractoare este folosit 
la grăpatul ogoarelor. Această lucrare a fost efectuată pînă acum pe aproape 
jumătate din terenurile arate în toamnă. Continuă, de asemenea, fertilizarea 
terenurilor, plantarea și semănatul legumelor, plantarea pomilor și se amena
jează noi terenuri pentru irigarea culturilor. Cu prilejul unui raid-anchetă or
ganizat în regiunile Argeș, Ploiești și Oltenia s-a urmărit în ce măsură condi
cile prielnice din această primăvară sînt folosite din plin pentru grăbirea lu
crărilor agricole. Publicăm, pe scurt, cele constatate cu acest prilej.

STARTUL A FOST

LUAT MAI DEVREME

Solicitați să aprecieze felul cum 
se desfășoară lucrările agricole de 
primăvară, specialiștii de la consi
liile agricole din regiunile amin
tite au remarcat că ele sînt mult 
mai înaintate decît în alți ani, iar 
nivelul calitativ este superior.

CONSTANTIN BARBU, vicepre
ședinte al Consiliului agricol re
gional Oltenia : „însămînțarea ma
zării și a orzului s-a încheiat încă 
la 6 martie pe întreaga regiune. 
Din cele 20 000 hectare prevăzute 
a se cultiva cu sfeclă de zahăr s-a

Sentimentul
tm țn -on l-ăncrănjan

în fiecare an, primăvara își sfrînge 
înfr-un mănunchi viu și vibrant sevele 
și puterea, prospejimea. în fiecare an, 
finerejea și frumusejea, fot ce-i viu și 
nestăvilit, ies în lumină, strălucind 
cum strălucesc florile în prima lor di
mineață. E o creștere în toate, în prag 
de primăvară, la sfîrșit de februarie, 
sau la început de mărfișor, înainte și 
după ce crapă mugurii, după ce au 
pierit toate zăpezile. Se spune că în 
asemenea zile, de înaltă și profundă 
primenire, se aude cum crește iarba 
și cum urcă sevele în ierburi și în 
pomi. în asemenea zile și în aseme
nea clipe, toate sînt altfel și răsu
flarea însăși a naturii e altfel. Aerul 
devine mai proaspăt și mai curat, ce
rul se lărgește și se înalfă pe nesim
țite, iar lumina capătă sonorități nebă
nuite, tulburătoare. Oglinzile zării re
flectă o lumină vibrantă și vie, iar 
oglinzile vii ale sufletului omenesc 
reflectă și absorb cu nesaf altă lu
mină, prefăcînd-o în veselie, în zîm- 
bet cald, în rîset de copil care a cu
noscut victoria primului pas, în șoaptă 
de dragoste, înfr-un cîntec răvășitor 
și înălțător.

Primăvara a fost și a rămas ano
timpul iubirilor, anotimpul tinerefii și 
al vieții, simbol al tuturor schimbări
lor, al prefacerilor celor mai adînci. 
Primăvara a fost cîntafă și lăudată 
de-a lungul timpurilor, dar nu s-a 
confundat niciodată atît de profund 
și de exact cu schimbările care s-au 
petrecut în lume cum se confundă a- 
cum cu schimbările pe care le trăim 
și le înfăptuim, cu primenirile pe caro 
le cunoaștem cu fofii, martori și în
făptuitori, creatori de viată și de 6- 
nerefe — așa cum a visat de mult 
poporul acesta, al nostru — de ti
nerețe fără bătrînefe, de finerefe vie 
și vibrantă, cum sînt luminile primă
verii și zările de necuprins ale socie
tății pe care o construim, la temelia 
căreia am pus entuziasmul și înflă
cărarea noastră de comuniști.

Vremea pe care o trăim noi, astăzi, 
este o împrimăvărare continuă și din 
ce în ce mai cuprinzătoare. Aceasta 
nu-i o metaforă, o figură de stil, a- 
cesta-i un adevăr cunoscut și recu
noscut. Niciodată omul și omenia, 
dragostea de viajă și de muncă — 
aceste coordonate fundamentale ale 
sufletului românesc — n-au căpătat 
un cîmp atît de larg de manifestare, 
n-au fost ceea ce sînt astăzi, la noi, 
în România socialistă. Partidul Comu
nist Român a redat poporului demni
tatea și mîndria sa, încrederea în 
prezent și în viitor, iar tineretului i-a 
redat tinerefea. vîrsta marilor elanuri, 
vîrsfa marilor desfășurări, vîrsta celor 
mai îndrăznețe visuri, a năzuințelor 
celor mai fierbinți. în trecutul nu prea 
îndepărtat al încercatului nostru po
por, tineretul era supus tuturor încer
cărilor pe care le trăiau și cărora la 
erau supuși și ceilalți oameni ai mun
cii. O comparație în această privinfă, 
ca și în altele de altfel, nici nu este 
posibilă, așa cum nu este posibilă o 
comparație între noapte și zi, între 
iarnă și primăvară ori între moarte 
și viată. Deosebirile sînt frapante, iz
bitoare, și au caracterul unei revela
ții, al unei regăsiri. Pentru tineretul 
de ieri, porfile uzinelor, afîtea cile 

însămînțat cea mai mare parte. 
In raioanele Calafat, Caracal, Bă
nești, Vînju Mare și Filiași, semă
natul culturilor din epoca I se 
apropie de sfîrșit",

LIVIU IORDĂCHESCU, vice
președinte al Consiliului agricol 
regional Ploiești :■ „Pe ogoarele 
cooperativelor agricole din regiune 
s-au însămînțat circa 50 la sută din 
culturile prevăzute în epoca I. 
Acolo unde inginerii agronomi și 
specialiștii au considerat că tere
nul permite s-a trecut și la însă- 
mînțatul sfeclei de zahăr și florii 
soarelui".

Realizări asemănătoare se con
stată și în regiunea Argeș. Aici 
s-au însămînțat culturile din epoca 
I pe aproape 21 000 ha, adică 40 
la sută din suprafața planificată.

sa

erau pe-atunci, se închideau la or
dinul sfăpînilor, iar dacă se deschi
deau, se deschideau pentru o muncă 
istovitoare, plătită sub tariful obișnuit, 
pentru umilințe și bătăi. Exista în tre
cut o denumire mai dezonorantă de
cît aceea de cerșetor : denumirea de 
ucenic, de copil dat să înve(e, pe 
furate, o meserie, de copil plecat de 
acasă, unde erau întotdeauna prea 
multe guri și prea pufine linguri. Nu 
e nici o exagerare în această afir
mație, pe care putefi să o luaji, dacă 
vrefi, ca pe o mărturisire personală, 
fiindcă într-adevăr era mai umilitor, 
de zece ori mai umilitor, să fii uce
nic decît cerșetor, așa cum era mai u- 
militor să fii copil de făran sau de mun
citor decît femeie de stradă, iertată 
să-mi fie comparația. însăși tinerefea 
era o umilință în trecut. A fi tînăr 
însemna, atunci, a sta cu mîinile 
goale, a aștepta pînă cînd se ivea 
vreun loc, pînă cînd puteai să pă
trunzi undeva, la corvoadă, la slu
gărit. A fi tînăr însemna a-ji face, loc 
cu coatele în viată, a sfîlci și a călca 
în picioare, pentru a putea răzbi, 
fiindcă exploatarea, relațiile care exis
tau atunci între oameni favorizau și 
cereau ca pe o necesitate și lupta 
aceasta, dintre generații, o luptă ab
surdă și cumplită, fără învingători și 
fără învinși, măcinînd numai idealuri 
și visuri, sfîlcind și mufilînd oamenii,

(Continuare în pag. a III-a)

A VENIT VACANȚA 1 Timp de douâ sâptămîni, elevii au prilejul sâ participe la numeroase activități recrea
tive șl reconfortante Foto : M. Cioc

Constatările făcute cu ocazia rai
dului întreprins au scos în evidență 
faptul că în timp ce în unele co
operative agricole semănatul cultu
rilor este avansat, în altele, cu con
diții asemănătoare, această lucrare 
abia a început. Raionul Caracal, 
bunăoară, continuă să ocupe un 
loc fruntaș pe regiune la se
mănat. Cu totul altfel stau lucru
rile în raionul Balș, unde s-a se
mănat puțin și din păcate ritmul 
de lucru continuă să fie lent. In 
urmă față de posibilități sînt ră
mase și arăturile, pregătirea patu
lui germinativ pentru porumb și 
alte lucrări. Una din cauzele prin
cipale este începerea cu întîrzie- 
re a campaniei de primăvară. La 
Osica de Sus, Gheorghe Delcea, 
vicepreședinte al cooperativei a- 
gricole, ne-a relatat: „Cum să nu 
mergem în urma altora, cînd nu
mai de 2 zile ne-au sosit tractoa
rele". Asemenea neajunsuri ne-au 
fost semnalate și în alte coopera
tive din raion. La S.M.T. Olari, 
care deservește raionul Balș, cam
pania de reparații n-a fost ter
minată. La 9 martie în atelierele 
S.M.T.-ului mai existau încă trac
toare fără motor.

Aceleași diferențe de la o coope
rativă la alta există și în regiunea 
Argeș. Ele se datoresc în special 
unor deficiențe de ordin organiza
toric. La Dragodana, tractoriștii din 
brigada nr. 20 sînt nevoiți să se 
deplaseze pentru cazare și hrană 
tocmai la sediul S.M.T. Greci, cale 
de 16 km, pentru că conducerea 
cooperativei din Dragodana nu le-a 
asigurat condițiile strict necesare, 
în alte părți, se așteaptă zvîntarea 
întregii suptafețe pentru a ieși la 
cîmp. Numai așa se explică de ce 
în cooperativa agricolă Slobozia, 
semănatul abia începuse în mo
mentul cînd la cea din Răscăeți în- 
sămînțările erau pe terminate.

Pentru succesul campaniei agri
cole de primăvară este hotărîtor 
ca toate mașinile să fie folosite cu 
întreaga lor capacitate de lucru. 
La întrebarea de ce brigăzile de 
tractoare lucrează doar cu 50 la 
sută din capacitate ? — ION ZAI- 
NESCU, mecanicul șef al S.M.T.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PRIMAVARA 
IN MUZEUL 
SATULUI

Muzeul satului împlinește în 
luna mai 30 de ani. Pe o supra
față de 10 ha s-au adunat în a- 
cest răstimp 62 complexe gospo
dărești, 222 construcții diferite, 
mori, pive etc. și peste 17 500 
piese de mobilier, ceramică, cos
tume ș.a. în sectorul teh
nic au fost aduse două mori 
de vînt din Dobrogea. Tot 
pentru acest sector s-a achizi
ționat o pivă cu întreaga insta
lație caracteristică pentru teh
nica străveche ardelenească de 
prelucrare a stofelor. Din satul 
Chereluș, raionul Ineu, a fost 
reconstruit în muzeu un complex 
de locuit, specific așezărilor din 
Cîmpia Transilvaniei, vechi de 
peste 180 de ani. Inventarul et
nografic din colecția muzeului 
s-a îmbogățit cu mobilier, stîlpi 
de case, costume din nordul Ol
teniei și 350 piese de ceramică 
contemporană din localitățile 
Tirgu Jiu, Găleșoaia, Oboga ș.a. 
In acest an, în muzeu se vor re
construi un complex gospodăresc 
din Țara Lăpușului și o stină, cu 
întreg inventarul, din Munții Re
tezat.

Atenția principală a cercetă
torilor muzeului este îndreptată 
în prezent către satul de azi. In 
ultimii doi ani specialiștii au 
realizat peste 5 000 diapozi
tive, 1 500 m peliculă de film 
și mii de fotografii. Constatările 
făcute vor fi valorificate prin 
organizarea în incinta muzeului 
a unei expoziții de fotografii și 
grafică și prin expunerea unor 
gospodării care vor oglindi sta
diul actual de dezvoltare al teh
nicii și arhitecturii construcțiilor 
sătești.

Anul acesta se vor edita 
trei albume cu principalele 
piese expuse, ceramică, crestă
turi în lemn, monografii ale unor 
complexe gospodărești și un 
anuar al''muzeului.

Aprecierile elogioase ale vizi
tatorilor străini, legăturile cu spe
cialiști etnografi și muzee simi
lare din numeroase țări demon
strează prestigiul de care se 
bucură Muzeul satului. Bucureș- 
tiul a fost ales ca loc de desfă
șurare a unui simpozion interna
țional, ce va avea loc în luna 
septembrie și va dezbate proble
me ale cercetării etnografice.

Ștefan DINICA

PLECAREA TOVARĂȘILOR IÂNOS RADAR 
SI GYULA KÂLLAI

Sîmbătă dimineața tovarășii 
Jânos Kădăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și 
Gyula Kăllai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, an făcut o 
vizită de prietenie în țara noastră, 
au părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, conducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Ungare au fost salutați de

La plecare, pe aeroportul Bâneasa Foto : Gh. vmțilă

OMUNIC
cu privire la vizita tovarășilor 

Jânos Kâdâr și Gyula Kăllai 

în Republica Socialistă Românh
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, și Gyula 
Kâllai, membru al Biroului Poli
tic, președintele Consiliului de 
Miniștri, au făcut în zilele de 10 
și 11 martie o vizită prietenească 
în Republica Socialistă România.

In timpul șederii lor în țara 
noastră tovarășii Jânos Kâdâr și 
Gyula Kâllai, împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu și alte 
personalități române au vizitat 
orașul București — cartiere noi de 
locuințe și cămine studențești.

La 10 martie, Nicolae Ceaușescu 
a oferit un dineu în cinstea con
ducătorilor unguri.

La 11 martie, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Jozsef Vince, 
a oferit un dineu cu prilejul vi
zitei conducătorilor de partid și de 
stat din R. P. Ungară.

In timpul vizitei, Jânos Kâdâr 
și Gyula Kâllai s-au întîlnit și au 
purtat convorbiri cu • Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Birlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
și secretar al C.C. al P.C.R. Din 
partea română la convorbiri au 
participat: Corneliu Mănescu, 

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
Dragă tovarășe Traikov,
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socia

liste România și al meu personal vă transmit feli
citări călduroase cu ocazia realegerii Dumneavoastră în 
funcția de înaltă răspundere de președinte al Prezi
diului Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu spre binele popoarelor român și bulgar, în 
folosul cauzei păcii și socialismului.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului TODOR JIVKOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
Dragă tovarășe Jivkov,
Cu ocazia realegerii dv. în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria vă rog să primiți din partea Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România și a mea 
felicitări călduroase și cele mai bune urări de succes 
în activitatea dv., consacrată fericirii și prosperității 
poporului bulgar, cauzei păcii și socialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare 
dintre țările noastre frățești vor continua să se dez
volte în interesul popoarelor român și bulgar, al în
tăririi unității țărilor socialiste.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Petre Blajovici, Flo
rian Dănălache, Ianoș Fazekaș, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Ungară, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare lă 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
Pe aeroportul Ferihegy din Bu

dapesta, conducătorii de partid și 

membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției relațiilor ex
terne a C.C. al P.C.R., și Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta. Din partea 
ungară au participat: Gyenes An
dras, șef adjunct de secție Ia C.C. 
al P.M.S.U., Erdelyi Karoly, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Vince Jozsef, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

In cursul schimbului de păreri 
conducătorii celor două partide și 
guverne s-au informat reciproc a- 
supra desfășurării construcției so
cialiste în țările lor și au consta
tat cu satisfacție că ambele țări 
au obținut succese însemnate în 
construirea noii orînduiri.

Trecînd în revistă colaborarea 
dintre cele două țări, părțile au 
remarcat cu satisfacție că în ul
tima perioadă relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară s-au 
dezvoltat. Ele au subliniat condi
țiile favorabile pentru dezvoltarea 
în viitor a relațiilor în numeroase 
domenii ale colaborării politice, e- 
conomice și culturale și au expri
mat hotărîrea lor de a acționa în 
acest sens.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele fundamentale ale si
tuației internaționale a reliefat u- 
nitatea de vederi a celor două 
părți în asemenea probleme im
portante cum sînt: lupta împotri
va politicii agresive a imperialis
mului, împotriva războiului și 
pentru apărarea păcii ; sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională ; 
cauza dezarmării generale și a des
tinderii încordării internaționale.

Reprezentanții celor două partide 
frățești condamnă cu hotărîre ac
țiunile agresive ale imperialismu

E L E G R A M

de stat ungari au fost întîmpi- 
nați de Apro Antal, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar, Biszku Bela și Szirmai Istvan, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U. și secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., Peter Janos, ministrul, a- 
facerilor externe, Puja Frigyes, 
șeful secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U., și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față dr. Florea Duna, 
însărcinat cu afaceri ad-interim âl 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres) 

lui, amestecul în treburile interne 
ale altor state, orice formă de ma
nifestare a colonialismului și neo- 
colonialismului. Ele asigură de de
plinul lor sprijin mișcările de eli
berare națională, statele care luptă 
pentru lichidarea rămășițelor sis
temului colonialist, pentru întări
rea independenței și suveranității 
lor, țările care luptă pentru dezvol
tarea unei economii de sine stătă- 

. toare.
Părțile își reafirmă solidaritatea 

cu lupta dreaptă a eroicului popor 
vietnamez pentru ’ apărarea inde
pendenței și libertății patriei sale. 
Ele cer cu hotărîre încetarea agre
siunii Statelor Unite ale Americji 
în Vietnam, respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta. Ele declară că spri- 

. jină propunerile guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam privind 
soluționarea problemei vietnameze, 
precum și programul Frontului 
Național de Eliberare, unicul re
prezentat legitim al poporului din 
Vietnamul de sud.

Reprezentanții celor două parti
de și guverne sînt de părere că este 
imperios necesar să. se depună 
eforturi în vederea întăririi unită
ții și coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale — factorul principal 
al progresului social, al luptei anti- 
imperialiste și asigurării păcii în 
lume.

Vizita lui Jânos Kâdâr și Gyula 
Kâllai în Republica Socialistă Ro
mânia, convorbirile purtate de con
ducătorii celor două partide și sta
te, care s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, re
prezintă o contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide, dintre cele două po
poare și țări socialiste vecine, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii.
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PROVINCIA NU IMPLICĂ TEATRE

„PRO'mGSÂUS^ULst
Treburile reportericești m-au 

purtat prin mai toate orașele și 
orășelele țării. Iată-mă acum în 
Buzău făcînd cunoștință cu rețeaua 
comercială a orașului. Mi s-a reco
mandat să trec neapărat pe la 
„Miorița" — restaurant cu o carte 
de vizită dintre cele mai onorabile, 
într-adevăr curățenia e desăvîr- 
șită, iar serviciul la masă irepro
șabil. Ai tot timpul impresia că to
tul a fost dinainte organizat anume 
pentru dumneata, că ești oaspetele 
principal. Fără îndoială, aceasta 
este nota esențială a unei deser
viri civilizate : ca fiecare client să 
se simtă înconjurat de atenție ca 
și cum ar fi fost invitat în casa 
unui prieten.

Bună aprovizionare, solicitudine, 
ambianță plăcută. Consumatorul 
nu-și dorește nimic mai mult. Așa 
e la „Miorița", dar Buzăul are 
multe unități de alimentație, unele 
fiind departe de a semăna cu res
taurantul de care vorbim. Iată de 
pildă Bufetul Pieții. Intri înăun
tru și din prima clipă îți atrag 
luarea aminte niște butoaie așe
zate în mijlocul localului. Cînd e 
aglomerație, butoaiele țin loc de 
mese. întreaga atmosferă de aici te 
invită pur și simplu... afară. Ar 
putea arăta acest local ca restau
rantul „Miorița" ? Ar putea dacă : 
a) grătarul ar fi mutat din stradă 
într-o curte interioară ; b) butoa
iele ar fi trimise la întreprinderea 
de colectat ambalaje și în locul 
lor s-ar instala niște mese cu fețe 
curate; c) dacă s-ar pune niște 
perdele la ferestre iar vitrina ar 
fi orînduită cum se cere ; d) dacă, 
în sfîrșit, fațada, rafturile, hainele 
vînzătorilor, dușumeaua ar fi cu
rate. Dar numai cu aceste mici 
transformări nu s-ar rezolva totul. 
Mai e ceva și, aș spune, esențialul: 
mentalitatea responsabilului. Iată 
răspunsul lui: „Noi nu sîntem în 
centru. Nu știți dumneavoastră ? 
Omul are cinci degete la o mînă și 
nici unul nu se potrivește cu celă
lalt".

întîlnim blocuri de locuințe 
și străzi noi, noua fabrică de 
mase plastice, noua policlini
că, „Crîngul" — parc public 
care amintește de Cișmigiu, cartie
rul nou „Oborul vechi"... Sîntem, 
într-adevăr, la marginea orașului, 
dar cine poate trece fără să re
marce efortul de a ridica această 
„margine" la nivelul „centrului"? 
Se pare că nu cartierul în sine, 
ci felul de a gîndi al unor respon
sabili de unități de deservire nu se 
ridică la nivelul „centrului". Iată, 
de pildă, localul de deservire pu
blică din strada Independenței. Nu 
știu cum să-1 denumesc ; nu pare 
a fi nici alimentară, nici patiserie, 
nici restaurant și nici vreun han 
de demult. In față are un șopron, 
de căpriorii căruia sînt agățați 
veșnic niște cîrnați. Ca să ajungi 
la acest, să-i zicem, punct alimen
tar trebuie să treci peste niște 
gropi, să faci echilibristică pe mar
ginea șanțului. In acest local pare 
că nimeni nu și-a pus vreodată 
problema curățeniei, a aspectului 
său general. întrebat, gestionarul 
ne-a spus : „Localul e mic, așezat 
la margine de oraș. Nu e în cen
tru".

Fără îndoială că un local mic și 
mai vechi se deosebește de unul 
nou, proiectat și amenajat după 
ultimele cerințe comerciale. Nici 
nu se poate pretinde ca un ma
gazin vechi să arate ca unul nou. 
Dar dacă îți faci datoria, atît și 
nimic mai mult, magazinul cel 
vechi poate arăta ca lumea, iar

dacă mai ai și inițiativă, poate de
veni atrăgător.

Există o interdependență între 
unitatea comercială și client, a- 
cești doi factori se influențează 
reciproc: consumatorul vine în 
local cu exigența, educația și obi
ceiurile lui; localul îi oferă, la 
rîndul său, propriul grad de civi
lizație. Altfel spus, într-un local 
cu un înalt nivel de deservire nici 
consumatorul nu-și permite să se 
poarte oricum. Impresionat de 
atmosferă el se simte dator să răs
pundă prin comportarea sa ama
bilității, grijii și răspunderii cu 
care a fost întîmpinat. Dar ce im
presie lasă clientului cofetăria „Li
liacul" ? In vitrină niște hîrtie 
creponată acoperită de praf ; în 
mijlocul încăperii — un godin ale 
cărui burlane sînt ancorate cu sîr- 
mă de cei patru pereți; chiuveta 
e defectă, platourile pentru prăji
tură — fără strălucirea pe care 
le-ar putea-o da curățenia. Lucru
rile s-ar schimba dacă „Liliacul" 
ar fi în mijlocul orașului! Căci 
sfînta și vechea mentalitate a u- 
nor gospodari ai rețelei comercia
le e clară : „centrul cu centrul, 
marginea cu marginea".

S-a văzut însă că nu situarea 
unei unități comerciale în centru 
sau la margine este hotărîtoare 
pentru nivelul la care se prezintă 
ea în fața consumatorilor (s-ar pu
tea aduce și exemple ale unor u- 
nități din „centru" care lasă mult 
de dorit) ci atitudinea celor care 
sînt puși să administreze localu
rile respective, nivelul lor de cul
tură, de pricepere și spirit gospo
dăresc. Pentru că nu se poate rea
liza o deservire civilizată dacă res
ponsabilul localului nu a ajuns el

însuși la nivelul de civilizație pre
tins de această funcție.

„Noi nu sîntem în centru" — 
spun unii gestionari din unitățile 
pe care le-am vizitat, exprimînd 
de fapt propria optică asupra de
servirii. Mai grav este că felul de 
a gîndi al acestora și-a găsit te
ren chiar în părerea celor puși să 
organizeze și să conducă rețeaua 
comercială de alimentație pe în
tregul oraș. Tovarășul Aurel Sa- 
lint, șeful serviciului comercial al 
T.A.P.L. Buzău, deși i-a fost clar 
că problema se pune numai sub 
aspectul gospodăririi, curățeniei și 
bunei cuviințe, ne-a răspuns în a- 
celași fel: „Așa-i la margine, nu 
poate fi ca în centru !“. I-am măr
turisit că nu înțelegem deloc a- 
ceastă judecată : T.A.P.L. Buzău 
își propune să stabilească nivelul 
de deservire a unităților pe care 
le coordonează după categorii de 
cumpărători ? Cele din centru 
pentru o categorie, cele de pe la 
mijlocul orașului pentru altă ca
tegorie și așa mai departe ? Po
trivit acestei mentalități, în car
tierele mărginașe străzile pot sta 
nemăturate zile în șir, omul poa
te lua gustarea așezat pe un bu
toi, frizeria poate fi nespoită cu 
anii!

Pe bună dreptate te întrebi: ce 
legătură poate fi între strada pe 
care e așezat un local și inten
sitatea de alb pe care trebuie s-o 
aibă halatul ospătarului ?

Restaurantele, bufetele, cofetă
riile sînt unități publice, ele a- 
parțin comerțului socialist 1 Ser- 
vindu-și clienții, unitatea partici
pă la buna deservire dar și la 
educația lor. O unitate comercială

care se respectă nu se aliniază 
gustului, pretențiilor și apucături
lor unui chefliu oarecare ; dimpo
trivă, ea impune respect, cultivă 
un gust superior prin ordine, prin 
curățenie, prin ținuta elegantă și 
civilizată a personalului, prin as
pectul său general.

Unitățile de deservire formează 
unul din sectoarele importante ale 
vieții urbane. De aceea este impo
sibil să desprindem acest sector 
din sfera generală a activității și 
preocupărilor gospodarilor între
gului oraș. După ce stai de vorbă 
cu gestionari, cu responsabili de 
unități simți nevoia unei întrebări 
mai cuprinzătoare : cum este gos
podărit orașul ? Nu credem că op
tica „margine-centru" este un 
criteriu după care se conduce în 
activitatea sa Sfatul popular al o- 
rașului Buzău. Ceea ce se con
stată însă cu certitudine este o 
anumită „înțelegere", o anumită 
acceptare a situației descrise, o a- 
numită lipsă de fermitate nu nu
mai în a pune ordine în gospo
dărire, dar și în a înlătura, tot
odată, concepțiile înapoiate despre 
deservirea cetățenească.

Imaginea e cunoscută : cînd apar 
zorile, vălul de întuneric se ri
dică mai întîi de pe obiectele albe, 
apoi de pe cele cenușii și încet, 
încet, camera se luminează. Au 
mai rămas doar cîteva umbre prin 
unghere. Același lucru și cu rezi
duurile de provincialism. In ciuda 
ofensivei noului, se mai întîlnesc 
situații, aspecte, obiceiuri, menta
lități anacronice, care trebuie 
combătute cu toată energia.

Gheorghe GRAURI-

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneul Republicii 
Socialiste România) : Concert simfonic. Dirijor : MIRCEA 
CRISTESCU. Solist: VALENTIN GHEORGHIU — 11 ; Con
certul orchestrei Barbu Lăutaru. Dirijor : IONEL BUDIȘ- 
TEANU — 17; 20.
• Teatrul de Operă și Balet : ÎNTOARCEREA DIN 
ADlNCURI — 11 ; NUNTA LUI FIGARO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNE- 
VILLE — 10,30, TÎRGUL DE FETE — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
DOAMNA LUI IEREMIA — 10, REGELE MOARE — 15, 
VEDERE DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — 10, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 15, PA
TIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 10,30, ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
10, COMEDIA ERORILOR — 15; OPERA DE TREI PARALE 
— 19,30, (sala din str. AI. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MI
TICA BLAJINU — 10, DRAGĂ MINCINOSULE — 15, FII 
CUMINTE, CRISTOFOR I — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNELE —
10.30, COLOMBE — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT 
OMENIA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA DOPUL
PERFECT _  20.
9 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 10, AMOOOR — 15, 
DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI — 9,30, 
UN VIS VESEL — 15,30, BUNĂ DIMINEAȚA, MÎINE —
19.30. , „
O Teatrul evreiesc de stat : Din ciclul „Pagini și figuri din 
istoria teatrului evreiesc" : PURIMȘPIL — 11, PEȚI- 
TOAREA — 20.
« Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" N-A FOST ÎN ZADAR — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 11, CELE TREI NEVESTE 
ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, (sala din str. Acade
miei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 9; 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 11 ; 20, (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 17; 
20.
« Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 16 ; 19,30.

CINEMATOGRAFE
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Patria — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, București — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21 (la ambele completarea Rășinari), Feroviar —• 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20 (la ambele completarea Plasma), Melodia (com
pletare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 10; 
.12,30; 15,30; 18; 20,30.
• BEATA : Republica (completare Pîrvu Mutu-zugravul) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• VANINA VANINI : Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Grivita (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30.

In Capitală, pe strada Drumea Rădulescu (lingă magistrala Nord-Sud) s-a deschis un nou dispensar
Foto : A. Cartojan

• HOȚUL DIN BAGDAD : Cinemateca — 9; Program pen
tru copii — 11.
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Capitol (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat In regiunea Banat) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Dacia (completare Au fost 
salvați) — 9,30—14 În continuare; 16,15; 18,30; 21.
• WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Festival
(completare Trepte spre lumină) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Gloria (completare Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Arta
(completare Elemente) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
© PROCESUL ALB — cinemascop : Victoria — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30 (la 
ambele completarea Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Crișana), Modern — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTULUI : Central (com
pletare Cucerirea timpului) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• PINGUINUL : Lumina (completare Arme ale cunoașterii)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. Clubul Uzinelor Re
publica (completare A început cu o lupă) — 16; 18,15;
20.30.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Union (completare Plasma)
— 11; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• CORABIA MISTERIOASĂ — BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII — CINE E MAI PUTERNIC ? : Doina
— 10; 11; 12,15.
• MUNCILE LUI HERCULE : Doina (completare Cronică la 
un miracol) — 13,30; 16; 18,30; 21, Pacea (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat in regiunea 
Banat) - 15,45; 18; 20,15.
• PÎRVU MUTU-ZUGRAVUL — PASIUNI — WILANOV
— COȘUL — UN BLOC NEOBIȘNUIT — SPORTIVII — 
TÎRGURI ȘI IARMAROACE — ENERGIA : Timpuri noi — 
10—21 în continuare.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Giulești (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Crișana) — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, Unirea — 
11; 15,30; 18; 20,30.
© DEPĂȘIREA: înfrățirea între popoare — 11; 15,30; 18;
20.30, Volga — 9,45; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45 (la ambele 
completarea Și acum— puțină gimnastică).
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Buzești
— 11,30-, 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Moșilor (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Banat) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Cosmos — 10; 
13,45; 15,45; 18; 20,15, Munca — 10,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• TOM JONES : Bucegi (completare Vizita conducătorilor
de partid șl de stat în regiunea Crișana) — 9,30; 12,15; 15; 
18; 21, Floreasca (completare Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române) — 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45, Rahova
(completare Porțile de Fier) — 15; 17,45; 20,30.

TELEVIZIUNE
• 8,50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu O 9,00 — 
Rețeta gospodinei. Curs de croitorie • 9,30 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar : Telejurnalul pionierilor ; 
Așchiuță și... circul vesel • 11,00 — Emisiune pentru sate
• 12,30 — Campionatul mondial de hochei pe gheață :
SUEDIA — CANADA • 17,00 — U.R.S.S. — CEHO
SLOVACIA (Transmisiune de la Liubliana) • 19,30 — 
Telejurnalul de seară • 19,45 — Desene animate • 20,00 
— Estrada tinereții. Program de varietăți susținut de stu- 
denți • 21,30 — Figuri celebre ale ecranului • 22,45 — 
Telejurnalul de noapte • 23,00 — Telesport.

OMUL CARE 
SE MICȘOREAZĂ

Cînd l-am cunoscut, măsura a- 
proape unu și optzeci.

Nu se obișnuiește, atunci cînd 
faci cunoștință cu un om, să iei 
un metru și să-1 măsori. Din cauza 
aceasta, aprecierea mea e făcută 
din ochi, n-am dovezi cifrice în 
sprijinul afirmațiilor mele. Dar sînt 
convins că se micșorează.

Se vorbește despre indiferenți. El 
însă nu e indiferent, și cu atît mai 
puțin nesimțitor. El numai atîta are, 
că se micșorează.

Eroul unui roman fantastic se 
micșora cu cîțiva centimetri pe 
săptămînă, apoi cu milimetri, dar 
treaba asta se petrecea fără voia 
lui, omul lupta să rămînă în rîndul 
semenilor și să nu se transforme 
într-un microb. Cunoscutul meu 
însă are convingeri, are program : 
vrea să iie cît mai mic.

— Nu te-am recunoscut, i-am 
spus acum vreun an. Ai vorbit mo
noton, dar mai ales n-ai spus prin
cipalul. Aveai o propunere extrem 
de utilă, mi-ai spus-o chiar ieri. De 
ce n-ai repetat-o ?

— Mi s-a părut mai prudent s-o 
prezint așa cum ai auzit.

A intrat în odaie un tînăr subal
tern de-al lui.

— E gata 1 i-a spus tînărul dîn- 
du-i un raport. Putem să-1 trimi
tem cu două zile mai devreme 1

— Mai întîi, a răspuns omul care 
se micșorează, să-1 înaintăm și la 
serviciul balamale, să-și dea și ei

avizul. Apoi la serviciul greutăți 
obiective și la comisia interinteri- 
mară.

— Păi, a spus mirat tînărul, n-au 
nici o legătură 1 Pînă mai ieri, par
că dumneavoastră tăspundeați.

— Tot eu răspund și acum, a 
răspuns omul care se micșorează, 
dar ce ne, strică să așteptăm și 
avizul lor ?

Credeam că-i pur și simplu ser
vil, dar am început să bănui ade
vărul după o săptămînă, cînd tînă-

MORAVURI
iul lui subaltern l-a repezit și a ie
șit din biroul lui trîntind ușa. Mă 
așteptasem ca omul meu să-l pună 
la punct, dar cînd l-am privit 
văzut (și pot să jur că nu mă 
șei 1) : se micșorase cu vreo 
centimetri 1

— Nu poți 
cine ai de-a 
lozofic. E un 
junge mîine ? Pînă acum, trei foști 
colaboratori de-ai mei au ajuns 
șefi prin diferite locuri. Ce te uiți 
așa ?

In clipa aceea a sunat telefo
nul.

— îmi pare rău, a răspuns el, și 
l-am văzut scăzînd în scaun, nu 
depinde numai de mine, mă depă

am 
în
doi

cusă știi niciodată 
face, mi-a spus el fi- 
tînăr, știu eu unde a-

spre

Sîp' 
pri
Am

n civilizația modernă, în 
toate manifestările ei coti
diene, capătă tot mai mul
tă însemnătate imaginea. 
Sîntem supuși unei avalan

șe vizuale continue prin fotografiile 
din presă și publicitate, televiziu
ne, teatru și film, vitrine și panouri 
decorative, precum și prin aspec
tul clădirilor, vehiculelor, străzilor 
și chiar ....prin felul cum arătăm 
noi înșine și cei din jurul nostru.

Estetica aspectelor vieții cotidie
ne devine un domeniu cu din ce în 
ce mai multe ramificații, cu spe
cializări în care se aliază crite
riile științifice cu inventivitatea 
artistică, avînd ca scop înfrumu
sețarea cadrului în care trăim, ar
monizarea elementelor lui compo
nente. Culorile, formele, proporțiile 
sînt supuse continuu unor norme 
noi, se propun corelații noi, rapor
turi inedite dar judicioase, forme 
de expresie moderne, care să-1 
plaseze pe om într-un raport ar
monios față de mediul înconjurător.

La unison cu aceste preocupări 
se plasează competența și grijcr 
pentru aspectul nostru exterior, 
pentru felul în care ne îmbrăcăm 
sau avem posibilitatea să ne îm
brăcăm.

Problema are două aspecte : 
acela al mărfurilor puse la dispo
ziție și acela al alegerii, al discer- 
nămîntului în îmbinarea elemente
lor de îmbrăcăminte. îmi permit 
să-mi exprim cîteva păreri în a- 
cest domeniu, rezultate din activi
tatea mea scenografică, unde ar
monizarea costumelor în ansamblu 
și în detalii conform cu persona
litatea interpreților și cerințele per
sonajelor reprezintă, alături de de
cor, un element vizual esențial. Ar
monia ținutei vestimentare se naște 
din potrivirea costumului cu cel

care-1 poartă, din folosirea lui în 
împrejurări corespunzătoare și a- 
poi din combinarea judicioasă, cu 
gust, a diferitelor elemente care-1 
compun.

Nu întotdeauna confecționarea 
unui costum reușit trebuie să fie 
și costisitoare. De multe ori, o ale
gere potrivită poate suplini și chiar 
depăși ca efect estetic un mate
rial scump, pretențios, greu de a- 
sortat și chiar neindicat, deplasat 
în anumite împrejurări.

Cu atît mai mult, deci, este su
părător contrastul pe care-1 întîl
nim destul de des între ambianța 
modernă și aspectul exterior al 
unor persoane ră
mase în urmă ca 
gust sau dove
dind neatenție, lip
să de preocupare

Formarea gustu
lui, a deprinderilor 
estetice în această 
direcție nu pot fi 
rezolvate prin ac
țiuni de campanie, 
ci doar printr-o 
muncă de lungă 
durată și prin di
verse forme atractive. Apariția spo
radică și de multe ori nesărată 
a cîte unui articol despre „moda zi
lei" în unele publicații nu acoperă 
nici pe departe necesitatea unei 
educări reale, cu exemple concre
te, și mai ales cu posibilitatea 
punerii lor în practică. Este nevoie 
de o activitate permanentă, vie și 
atractivă, care să îmbine diferite 
forme publicitare. Cîte nu se pot 
face în această direcție 1 Oare vi
trinele magazinelor n-ar putea că
păta un rol instructiv, prin combi
narea armonioasă a elementelor 
vestimentare pe manechine, dînd 
suaestii de bun gust și arătînd 
eventual variante de asortare, cu

aceleași elemente ? Nu s-ar putea 
realiza afișe de modă ? Asemenea 
afișe publicate periodic ar putea 
deveni chiar un „curs" distractiv 
pentru privitori, imaginînd de pildă 
cu haz și originalitate două perso
naje plasate în diferite împrejurări, 
totdeauna în ținuta potrivită sau 
invers.

In presă ar fi util să se facă 
reclama selecționată a noilor ti
puri de produse vestimentare, 
alegîndu-se cu discernămînt obiec
tele cele mai apte să trezească 
interesul publicului, prin calitatea 
și noutatea lor. Televiziunea ar pu
tea înființa o rubrică permanen-

educării gustului îl constituie în
seși mărfurile oferite spre vînzare. 
Marile întreprinderi industriale de 
textile, tricotaje, confecții sau în
călțăminte nu lansează întotdeauna 
pe piață produse de bun gust, cu
lori și modele care să se poată ar
moniza. In definitiv, cumpărătorii 
aleg din ceea ce le oferă piața. 
La magazinul Victoria, de pildă, 
am văzut recent un material denu
mit „pluș cuban", în culori foarte 
urîte și cu totul nepotrivit, după 
părerea mea, pentru îmbrăcăminte. 
Fabrica Dacia a lansat pe piață 
foarte frumoase imprimeuri de 
bumbac „Marieta", dar aceeași fa-

CULTURA BUNULUI GUST

Dan NEMTEANU

tă, chiar cu participarea tele- 
specialiștilor, și mai ales cu exem
ple în ambele direcții, bune și 
rele. De asemenea, jurnalele cine
matografice de actualități ar pu
tea însera și ele aceeași rubrică, 
incluzînd și instantanee prinse pe 
viu, totdeauna eficiente și îndră
gite de spectatori. Scurt-metraje 
(preferabil în culori) consacrate 
aceleiași teme ar îndeplini o ope
ră de reală utilitate.

Dar un instrument principal al

brică produce un material imprimat 
„Honoriu" în culori mohorîte, nein
dicate scopului căruia îi este des
tinat. Și dacă în amestec de 
mărfuri de bună calitate sub 
toate aspectele (un exemplu 
demn de laudă îl constituie 
cravatele fabricii „Select" din 
București sau multe dintre produ
sele fabricii „Guban" din Timișoa
ra, pe bună dreptate apreciate și 
cunoscute de cumpărători) apar și 
alte produse demodate, bătătoare

la ochi (de pildă, materialul „Ze
nana", lucios și vulgar, ou flori cît 
roata carului), cumpărătorul nu e 
vinovat dacă nu-și formează spiri
tul de discernămînt Trebuie să fie 
ajutat.

Nu s-ar putea realiza oare o „di
viziune a armonizării", între ma
rile fabrici producătoare ? Cred că 
s-ar obține rezultate remarcabile 
dacă întreprinderile și-ar face cu
noscute reciproc, încă din faza 
proiectelor, culorile, formele și ma
terialele obiectelor care vor fi lan
sate pe piață. In acest fel, s-ar pu
tea concepe, de la bun început, 
posibilități variate de asortare, 

combinații armo
nioase între ele
mente, un fel de 
„tablou al lui Men
deleev' în materie 
vestimentară. Și, 
bineînțeles, aceste 
„completuri" bine 
armonizate să fie 
prezentate conti
nuu publicului, 
prin vitrine și ra
ioane speciale în 
marile magazine, 

cu fantezie și farmec, totdeauna cu 
un sezon înainte și mai ales,,, cu 
suficiente produse și a doua zi 
după lansare.

Cred că oricine ar privi cu in
teres o vitrină în care s-ar pre
zenta cinci variante de cravate 
pentru același costum sau o sin
gură rochie la care mai multe fe
luri de genți, pantofi, cordoane 
sau mărgele să constituie, toate, 
ansambluri diferite dar la fel de 
bine asortate, ca materiale și to
nalități.

In această direcție are un cu- 
vînt important de spus și coope-

rația meșteșugărească, unde pro
ducția manuală este încă limitată 
în privința tipurilor de comenzi. 
O diversitate sporită de modele 
ar îmbogăți posibilitățile de dife
rențiere vestimentară. Există, pe de 
altă parte, la cooperative, multă 
comoditate, indiferență pentru con
fecționarea unor elemente acceso
rii, care de multe ori nu pot fi 
găsite în magazine. Modele și di
mensiuni cît mai variate, în mate
riale tradiționale sau ingenios pro
puse, ar ușura și ar stimula nece
sitățile cumpărătorilor, porniți în 
cîte un turneu lung după un cor
don, niște nasturi, sau chiar o 
simplă cataramă care să se potri
vească la costum. Mi s-a întîm- 
plat să fiu întrebat de unde am 
procurat o pălărie bărbătească 
sau rama unei perechi de ochelari 
cu care un actor a apărut în piesa 
pe care am montat-o. Așa cum 
niște ateliere specializate, de tea
tru, pot executa accesorii reușite, 
pentru îmbrăcămintea modernă, de 
ce n-ar putea-o face și sectorul 
cooperației meșteșugărești ? Cred 
că acest sector, prin însuși locul și 
menirea sa în viața noastră eco
nomică, ar trebui să satisfacă și 
chiar să stimuleze în mai mare 
măsură cererile individuale ale 
clienților, oferindu-le un număr 
sporit de modele, cu posibilitatea 
de a Ii se calcula prețul (căci 
aceasta e o piedică des întîlnită) și 
deci realizabile.

Educarea simțului de armonie, 
raportat la domeniul esteticii vesti
mentare, trebuie să devină o preo
cupare continuă, o practică vie și 
suplă, prin crearea unor corelații 
industrial-estetice, care să marche
ze și acest aspect al dezvoltării 
personalității.

șește... Cum ?... Da, e drept, dar tre
buie să semneze și balamalele.

A năvălit peste el o dactilogra
fă răvășită de furie :

— Pentru cîteva greșeli, puștiul 
acela îmi dă să rebat o pagină în
treagă 1

Declamîndu-și sus și tare drep
tul la neglijență, magnifica rebelă 
a plecat trîntindu-i hîrliile pe bi
rou.

Nu că ar avea pe cineva — 
n-are, am verificat — dar e drăgu
ță, mîine s-ar putea să aibă. Tre
buie să privim în perspectivă. Alo, 
cu cine ? da, eu... Tovarășe dragă, 
nu mă amestec, nu-mi spun păre
rea, dacă iei aprobare de la cei 
mari sînt și eu de acord.

A închis telefonul, s-a întors 
mine :

— De ce mă privești așa ? 
doar prudent, vreau să trec 
viață fără să zgîrii privirile, 
fost mai altfel, dar...

într-adevăr, a fost mai altfel, dai 
a avut un conflict cu nu știu cine, 
a primit nu știu ce reproșuri și a 
fost retrogradat cu două sute și nu 
știu cîțl 
răscolit 
lovitură 
scoale :

— Două sute nu e prea mult pen
tru mine, mi-a spus, chiar dacă 
adăugăm și o imputație de 28 lei 
și 7 bani, care are o valoare mai 
mult morală. Dar...

Nu știu ce s-a întîmplat : ori că 
n-a primit un telefon la timp, ori că 
n-a citit rubrica de „moravuri" din 
ziar, ori că a ațipit la ședință a- 
tunci cînd se discuta problema — 
nu știu, dai în orice caz n-a aflat 
că rolul omului în societate crește, 
sau poate nu s-a încredințat îndea
juns ; oricum, și-a făcut un program 
sistematic de micșorare. începe de 
acasă, disdedimineață, cu exerciții 
de băgare a capului între umeri, 
continuă pe stradă, cînd se face 
mic și trece mai departe, și se dez
lănțuie la serviciu : zilnic, perse
verent, își scade cîțiva centimetri 
de atribuții și răspunderi, își sca
de tonul, își micșorează inteligen
ta, tocurile de la pantofi și nodul 
de cravată, a dat la un tîmplar să-i 
scurteze picioarele de la scaun, că 
vrea ca și scaunul lui să treacă 
neobservat prin viață, avea o pălă
rie înaltă șl frumoasă și și-a dat-o 
la mototolit, iar cînd doi egali în 
grad au la o ședință păreri opuse, 
el se vîră sub covor.

Rezultatele diminuării sînt vizi
bile. Ajuns de statura unui copil 
(din ochi, mi s-a părut că are un 
metru și zece, dar poate a mai scă
zut pînă să intre rîndurile acestea 
la tipar), omul care se micșorează 
începe să vadă toate lucrurile 'mult 
mai mari decît apar ele oamenilor 
normali, se scufundă în micime în
conjurat de uriași și pericole uria
șe, răspunderi cît casa, nepoți cît 
munții, aprobări de luat de pe alte 
planete, distanțe galactice, ba chiar 
la biroul lui, ca să ajungă să-și re
zolve hîrtiile curente, nu mai poate 
parveni decît după ce își proptește 
de scaun o scară.

încă nu m-am lămurit cum 
stau lucrurile cu infinitul mic, nu 
știu dacă omul care se micșorează, 
tot micșorîndu-se, poate dispărea 
cu totul. Oricum, asta e direcția 
spre care tinde din punct de vede
re social.

lei. Această tragedie i-a 
viața. După o asemenea 

n-a mai putut să se

N. SCUTARU
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înaintea recensământului de la 15 martie

Astăzi și mîine (13 și 14 martie), în preajma 
recensămîntului populației și locuințelor, în în
treaga țară, se face de către recenzori o vizită 
preliminară la domiciliul cetățenilor. Cu acest 
Prilej recenzorii, luînd un prim contact cu 
cetățenii din sectorul repartizat, vor stabili de 
comun acord cu aceștia zilele și orele cînd pot 
fi găsiți acasă toți sau majoritatea membrilor 
gospodăriei, pentru a răspunde la întrebările 
din formularele de recensămînt.

• în cadrul manifestărilor organizate în 
cinstea Congresului U.T.C., tinerii artiști ama
tori din comunele Ruginoasa, Miroslăvești, Les
pezi, Tătăruși și din alte localități din raionul 
Pașcani au prezentat spectacole în fața coope
ratorilor pe tema : „Te cîntăm partid, iubit nă- 
rinte“. Un spectacol asemănător intitulat : „Sla
vă tinereții noastre fericite11 au susținut în fața 
a peste 700 de spectatori și elevii Școlii tehnice 
și profesionale agricole din Vaslui.

• Po liniile de cale ferată Socola—Tecuci— 
Mărășești și Caransebeș—Timisoara—Avad a 
fost introdusă tracțiunea Diesel electrică. în pre
zent, din volumul total al transporturilor de 
mărfuri și călători pe rețeaua noastră ferovia
ră. peste 40 la sută se face cu locomotive Die
sel electrice.

Un nou produs : bismutul metalic

La Uzinele chimico-metalurgice „1 Mai11 din 
Baia Mare a început fabricarea pe scară indus
trială a unui nou produs : bismutul metalic ra
finat. El are o largă întrebuințare în industria 
farmaceutică — la fabricarea aliajelor dentare — 
și în prepararea aliajelor cu punct de topire 
scăzut.

• După informațiile primite de la Casa de 
Economii și Consemnațiuni, în primele două 
luni ale acestui an, populația din întreaga țară 
a economisit la C.E.C. cu peste 47 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.

„Comerțul prin coletărie"

întreprinderea comercială a cooperației de 
consum — ICOMCECOOP, din str. Sergent Nuțu 
Ion 8—12, a înființat o secție Șpecială „Co
merțul prin coletărie11 care expediază, la cerere, 
oamenilor muncii de la sate diferite articole. 
Ieri au plecat către cumpărători primele colete 
cu obiectele solicitate.

• îmbunătățirea organizării și desfășurării 
activității de educație fizică și sport în rîndu- 
rile studenților a fost analizată ieri în cadrul 
consfătuirii pe țară, organizată de Ministerul 
Învățămîntului, Consiliul General al Uniunii de 
Cultură. Fizică și Sport și Comitetul executiv al 
Uniunii Asociațiilor Studenților din România.

• Ieri, flautistul Alexandru Nicolae din 
orchestra Teatrului de Operă și Balet a plecat 
intr-un turneu in R.P Ungară, unde va da un 
recital la Budapesta și va participa la concerte 
simfonice în alte orașe.

• Comitetul executiv al Sfatului popular re
gional Crișana a acordat diplome localităților 
fruntașe pe regiune în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețare și bună gospodărire. Co
muna Sebiș. raionul Gura Hont. a ocupat locul 
I; Ineu, raionul Ineu — locul II, iar Grăniceri, 
raionul Criș — locul III.

Premieră teatrală Ia Botoșani

• Colectivul teatrului „M. Eminescu" din Bo
toșani a prezentat ieri cea de a treia premieră 
din actuala stagiune cu piesa „întâlnire cu în
gerul." de Sidonia ,Dr ăgușan.

Anchetă despre carte

• „Cititorii și cartea" — este titlul anchetei 
organizate de către Centrala editurilor și difu
zării cărții din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Centrocoop, cu începere de la I 
aprilie, în rîndul cititorilor de la orașe și sate. 
Aproape 200 000 oameni de știință, ingineri, 
profesori, muncitori, țărani cooperatori, studenți, 
elevi etc. vor completa chestionarele anchetei, 
care se vor distribui prin biblioteci, librării, 
standuri, difuzori voluntari. Scopul anchetei este 
de a stabili legături mai trainice între edituri și 
cititori, în vederea îmbunătățirii conținutului și 
formei de prezentare a cărții.

• în două mari centre ale industriei construc
toare de mașini — București și Brașov — se 
vor organiza anul acesta cursuri de speciali
zare a muncitorilor pentru exploatarea mași- 
nilor-unelte cu comandă după program.

• De la cheiul de armare a Șantierului Na
val Galați a ridicat ancora plecînd în probe de 
marș pe mare prima navă din producția anului 
acesta, cargoul „Tg. Mureș11 de 4 500 tone.

Cum; vd ii vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 mar

tie. în țară : Vremea continuă să se răcească, mai 
ales la începutul intervalului, cu deosebire în ju
mătatea de nord a tării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale, mai ales sub formă de averse. 
Vînt potrivit, predominînd din nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, iar maximele între 2 și 12 grade. în regiu
nea de munte și în nordul țării se vor semnala 
lapoviță și ninsoare. în București : Vremea se va 
răci, mai ales în a doua parte a intervalului, cînd 
vor cădea ploi slabe. Temperatura ușor variabilă.

Cum folosiți5 
timpul prielnic 

pentru grăbirea 
semănatului ?

(Urmare din pag. I)

Sentimentul tinereții

Cronica
zilei 
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SOSIREA
NOULUI AMBASADOR

AL REPUBLICII POPULARE 
CHINEZE ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Sîmbătă a sosit în Capitală Tzen 
Iun-ciuan, noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze în Repu
blica Socialistă România

ÎN MEMORIA
LUI GEORGE CĂLINESCU

Sîmbătă, la Institutul de istorie 
și teorie literară al Academiei Re
publicii Socialiste România, a a- 
vut loc o ședință solemnă consa
crată împlinirii unui an de la 
moartea lui George Călinescu. Cu 
acest prilej s-a făcut cunoscut că, 
printr-o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, se atribuie Institutului 
de istorie și teorie literară numele 
lui George Călinescu.

Acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, prof. univ. 
Mihai Novicov, director adjunct al 
institutului, și cercetătorul Ilin 
Stancu și-au exprimat satisfacția 
pentru faptul că institutul, pe care 
George Călinescu l-a condus încă 
de la fondare, va purta numele 
marelui nostru cărturar.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

DE LA LEIPZIG

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
țară, venind din R.D. Germană, de
legația guvernamentală română 
condusă de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la deschiderea 
ediției din primăvara acestui an 
a Tîrgului . Internațional de la 
Leipzig.

PLECAREA - 
GUVERNATORULUI BĂNCII 

NAȚIONALE ÎN ANGLIA

La invitația unor instituții ban
care din Londra, Vasile Ma- 
linschi, guvernatorul Băncii Națio
nale, a plecat sîmbătă într-o vizită 
în Anglia.

(Agerpres)

Mi .y

Inotești, regiunea Ploiești, a spus : 
„Semănatul culturilor din prima 
epocă s-a terminat. Așa cum au 
stabilit majoritatea inginerilor din 
cooperativele agricole din raza 
noastră de activitate, floarea-soa- 
relui și sfecla de zahăr se insă- 
mînțează mai tîrziu. Dar am putea 
lucra foarte bine la pregătirea te
renului. Reținerea unor conducă
tori de cooperative agricole de a 
nu discui și pregăti ogoarele pen
tru porumb nu are nici un temei".

Tov. ing. DUMITRU VLAS, de 
la Uniunea regională a cooperati
velor agricole Ploiești, a fost soli
citat să răspundă ce se întreprinde 
pentru combaterea unor asemenea 
practici : „împreună cu specia
liștii de la consiliile agricole raio
nale ne-am deplasat pe teren, a 
declarat el. Am stat de vorbă cu 
cadrele tehnice și am explicat de
zavantajele. Se observă acum un 
ritm mai viu în ce privește în
treținerea ogoarelor". E necesar să 
fie urmărită îndeaproape această 
problemă, deoarece zilnic se pierde 
o mare cantitate de apă din pă- 
mînt.

în alte locuri, rămînerea în ur
mă la semănat este determinată de 
sustragerea specialiștilor și altor ca
dre de la preocupările lor actuale, 
în aceste zile, cînd sînt atîtea de 
făcut, se organizează instructaje, 
ședințe, de parcă cele 3—4 luni de 
iarnă n-ar fi fost deajuns. La 8 
martie, orele 10 dimineața, la 
S.M.T. Zănoaga, ca și în alte uni
tăți, s-a primit o notă telefonică de 
la Consiliul local al sindicatelor 
Caracal, prin care se chema în a- 
ceeași zi, la un instructaj, direc
torul, inginerul-șef și alți 11 ingi
neri, tehnicieni, mecanici, strun
gari și contabili din stațiune. O 
vină pentru această situație au 
consiliul agricol și comitetul raional 
de partid, care au admis ca, în a- 
ceastă perioadă, un număr mare 
de oameni să fie sustrași de la 
lucru.

Cele cîteva aspecte rezultate din 
raidul întreprins în regiunile amin
tite arată că pe lingă succesele ob
ținute la semănat sînt unele defi
ciențe care trebuie remediate cît 
mai repede. îndeosebi se impune o 
bună organizare a muncii în toate 
unitățile, astfel ca peste tot să se 
poată lucra din plin. Din partea 
consiliilor agricole, uniunilor co
operatiste și a organelor de partid 
se cere o intervenție rapidă pentru 
rezolvarea multiplelor probleme le
gate de buna desfășurare a lucră
rilor agricole de primăvară.

(Urmare din pag. I)

indiferent de vîrstă. A fi tînăr, atunci, 
însemna a nu avea nici un ideal — 
aceasta fiind de altfel cea mai cum
plită pedeapsă — a nu ști pentru ce 
și cui să-ți dăruiești energiile, pu
terea de muncă, priceperea, talentul. 
A fi tînăr, atunci, însemna a trăi de 
azi pe mîine, a umbla cu aripile rupte 
înainte de a-fi fi luat zborul, înainte 
de a cunoaște aerul amefitor al înălți
milor, înainte de a trăi cu adevărat. 
A fi fînăr, atunci, însemna a îmbă- 
frîni înainte de vreme, ori a muri 
prin!r-un fel de amorfire, ceea ce-i 
iot una. Lucrurile erau alcătuite în 
așa fel pe atunci, îneît stîlceau ela
nuri și visuri, secătuiau sau ucideau 
talente reale și forfe nebănuite, îna
inte de a înmuguri, înainte de a a- 
puca să se desfășoare.

Tinerelul din România de astăzi, 
educat și crescut de partidul comu
nist, muncește în fabricile noastre noi, 
la conslrucfia cărora a luat parte une
ori de la începuturi, descifrează tai
nele meseriilor, specializîndu-se și 
insfruindu-se, umple amfiteatrele și 
sălile de cursuri, învafă și muncește, 
trăiește în libertate deplină și ia par
te cu entuziasm la toate activitățile 
sociale și politice ale tării. în Româ
nia nouă, tinerefea a intrat în drep
turile sale firești, lăsînd pentru tot
deauna în urmă complexele și frămîn- 
tările din trecut, precum și falsele 
conflicte și falsele frămînfări. A fi fî
năr în România socialistă, fără a fru
museții și a cîntecului, fără a muncii 
și a bogăfiei, fără a împlinirii tuturor 
visurilor strămoșești — înseamnă a 
avea deschise în fată cele mai largi 
orizonturi, înseamnă a te pregăti și a 
te instrui pentru zborurile cele mai 
înalte, fiindcă la noi, astăzi, cerul e 
limpede și înalt cum n-a fost nicio
dată. A fi fînăr, astăzi, înseamnă a 
avea posibilitatea practică și nelimi
tată de a te realiza pe deplin, ca om 
și ca cefăfean. A fi tînăr, astăzi, în
seamnă a munci alături de oamenii 
mai în vîrstă, de la care ai învă)at 
carte sau meserie, fiindcă orînduirea 
noastră s-a realizat și se desăvîrșește 
prinfr-un efort comun, al tuturor ge
nerațiilor. A fi fînăr, astăzi, înseamnă 
a sta drept și netemător în fafa vie
ții, a crește și a te ridica în lumină, 
cum se ridică lujerul în aerul curat 
al primăverilor noastre, sub cerul care 
a cunoscut și va cunoaște întotdeauna 
viersul de foc și de cristal al ciocîr- 
liei, pasărea măiastră a pămînturilor 
românești.

Vitalitatea unei orînduiri, forja sa 
și perspectivele sale reale pot fi a- 
preciafe, printre altele, și prin rolul 
și importanfa pe care o acordă tine
retului, acestui rezervor de cadre, a- 
cestui izvor nesecat de înflăcărare și 
de dăruire, de prospefime și de îno- 
noire. Tribunii lui Avram lancu — și 
Avram lancu însuși — au fost uimi
tor de tineri cînd au condus luptele 
din Apuseni, în frămînfaful an 1848. 
Tînăr a fost și Nicolae Bălcescu, acest 
apostol ai luptei și al dăruirii fără nici 
o reținere cauzei revoluționare, tineri 
au fost și tovarășii săi de idealuri. Tî
năr a fost și domnitorul Al. loan Cuza 
și mulfi din cei care au luptat pentru 
afirmarea și eliberarea poporului. Ti
neri au fost mulfi dintre părinții și to
varășii noștri atunci cînd au înfrun
tat teroarea burgheziei. Tineri au fost

mulfi dintre luptătorii care și-au dă
ruit tinerefea și chiar viafa pentru ti
nerețea noastră de azi, pentru alunga
rea de pe meleagurile noastre a în
tunericului fascist, a nedreptăfii și a 
înjosirii. Tînăr a fost și Vasile Roaifă, 
cînd a fost ucis de jandarmi, tineri au 
fost — și au rămas așa în mintea 
noastră — uieciștii care împrăștiau 
manifestele partidului pentru a aduce 
mai repede lumina zilei de azi. Tînăr 
a fost — și a rămas așa și va rămîne 
veșnic așa: tînăr și optimist — întregul 
popor român, a cărui istorie abia as
tăzi a intrat în coordonatele sale fi
rești, finer' am fost și sînfem toți cei 
care contribuim prin munca noastră 
la această nouă și impetuoasă afir
mare, la întinerirea și înflorirea fării. 
Tineri au fost — și au rămas și azi 
așa în mintea noastră — cei dinții 
brigadieri de pe cele dinții șantiere 
nafionale, de la Salva-Vișeu și de la 
Bumbești-Livezeni, de Ia Agnita-Bo- 
torca și cei de la Bicaz. Tineri au 
fost, în marea lor majoritate, cons
tructorii primelor noastre uzine, pri
mii tractoriști, muncitori ai pămîntu
rilor strămoșești. Dacă aș fi poet le-aș 
închina un poem amplu și vibrant, în 
care aș slăvi entuziasmul lor, entu
ziasmul nostru, al tuturor, dragostea 
pentru patria care ne-a născut și ne-a 
crescut cu grijă, devotamentul fafă de 
partidul care ne-a educat. Și încre
derea nefărmurită în viitor aș încerca 
s-o surprind în acest poem, respectul 
și dragostea fafă de celelalte popoa
re, umanismul profund și real al tine
rei generații, frumusețea și prospeți
mea sa, entuziasmul său nestăvilit. în 
încheierea acestui poem aș spune că 
tinerefea nu se repetă și că trebuie 
trăită, ca și viafa întreagă, în așa fel 
îneît niciodată să nu ne rușinăm pen
tru ziua noastră de ieri, pentru ceea 
ce am făptuit, ori pentru ceea ce 
n-am făptuit, în trecutul nostru.

Trecînd prin timp noi am călcat 
peste timp, subjugîndu-l, sincronizîn- 
du-l cu idealurile noastre, cu străda
niile pe care le-am depus și le de
punem pentru făurirea celei mai 
drepte orînduiri sociale, a orînduirii 
noi, socialiste, în cadrul căreia tine
retul și-a spus și își spune cu înflă
cărare cuvînful, rămînînd mereu tînăr 
și entuziast. El spune „Nu I' blazării 
și plictiselii, pesimismului de circum- 
stanfă și teribilismului de imitație.

Spunea Nicolae Labiș în poezia 
„Noi, nu I"
Cine din noi va muri 
înainte ca trupul să-i moară ? 
Cine-o să-și lepede inima-n colb — 
Insuportabil de mare povară ? — 
Ca un vînt rău, ori ca o insultă 
întrebarea prin rînduri trecu.
— Ascultă, ascultă, ascultă! 
Noi, nu ! Niciodată 1 Noi, nu !

într-adevăr, noi tofi am spus și vom 
spune „Nu I" minciunii și delăsării, 
patimilor mărunte, entuziasmului de 
cafenea și demagogiei de bîlcl și 
vom. spune întotdeauna „Da I" în fata 
muncii și a dăruirii, în fafa zilei noas
tre de astăzi și de mîine, zi glorioasă 
și înaltă, cu orizonturi cum sînt ori
zonturile primăverii pe care o trăim, 
ale anotimpului acestuia iubit și slă
vit, din prospețimea căruia am sorbit 
și vom sorbi noi și noi prospefimi — 
hrana tinerefii noastre entuziaste, de 
nestăvilit.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ștefan Voitec, preșe

dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare to
varășului Sava Ganovski, cu oca
zia realegerii sale în funcția de 
președinte al Biroului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

Săptămîna de solidaritate 
internațională cu lupta 
poporului vietnamez

Cu prilejul săptămînii de solida
ritate internațională cu lupta po
porului vietnamez (12—19 martie 
1966) Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a 
transmis o telegramă de salut 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

De asemenea, Fabrica de ciment 
de la Bicaz și cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno- 
vietnameză11 din comuna Gînciova, 
raionul Segarcea, regiunea Oltenia, 
au adresat telegrame de solidari
tate Fabricii de ciment de la Hai- 
fong și, respectiv, cooperativei a- 
gricole „Prietenia vietnamezo- 
română" din Moc Bac.

TELEGRAME EXTERNE

Conferința 
muncitorilor 
din întreaga Germanie

LEIPZIG 12 (Agerpres). — La 
12 martie s-au deschis la Leipzig 
lucrările celei de-a 23-a Confe
rințe a muncitorilor din întreaga 
Germanie, la care participă repre
zentanți ai muncitorilor din Repu
blica Democrată Germană, precum 
și delegați din Germania occiden
tală și Berlinul occidental. La 
conferință participă, de asemenea, 
Albert Norden, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Joachim Herrmann, secretar de 
stat pentru probleme intergerma- 
ne, reprezentanți ai Uniunii Sin
dicatelor Libere Germane, precum 
și reprezentanți ai Partidului Co
munist din Germania. Lucrările au 
fost deschise de Bodo Schulz, se
cretar al Comitetului permanent 
al conferinței.

„MONDIALELE" DE HOCHEI
1% Echipa României — pe locul doi în grupa B
® Azi meciul decisiv pentru titlul mondial

Aseară, pe patinoarul artificial 
din Zagreb, pe un timp ploios, au 
luat sfîrșit meciurile grupei B din 
cadrul campionatului mondial de 
hochei pe gheată. La capătul unui 
meci în care a demonstrat o clară 
superioritate, echipa României a 
întrecut cu scorul de 4—1 (1—1; 
3—0; 0—0) selecționata Angliei. 
Echipa R. F. Germane a învins cu 
3—2 (0—1, 1—1, 2—0) echipa Nor
vegiei și s-a clasat pe primul loc, 
totalizînd 14 puncte. Reprezentativa 
noastră a ocupat locul doi, cu 11 
puncte (5 meciuri cîștigate, unul 
egal și unul pierdut la R.F.G.). 
După meciurile susținute la Za
greb, hocheiștii români vor pleca 
direct în Italia pentru a susține 
două întîlniri la Bolzano și Milano.

Alte rezultate din grupa B : El- 
veția-Ungaria 6—1 (3— I, 2—0, 
1—0); meciul Iugoslavia-Austria, 
care a început mai tîrziu deoarece 
patinoarul era acoperit cu apă, va 
decide locul trei în clasament. 
Dacă echipa Iugoslaviei va obține 
victoria sau un meci egal, va trece 
pe locul trei în locul Norvegiei.

Tn grupa A de la Ljubliana, 
S.U.A. a învins cu 6—4 (2—0, 3—1, 
1—3) echipa Poloniei. Astăzi au 
loc meciurile : Canada-Suedia
(ora 12,30) și U.R.S.S.-Cehoslovacia 
(ora 17). Ultima întîlnire va stabili 
pe cîștigătoarea titlului mondial. 
Ambele partide vor putea fi urmă
rite și de telespectatorii din țara 
noastră.

C. C. E. la volei

Dinamoviștii au pierdut 
primul meci cu „Minior“

La Pernik, sîmbătă seara, în ca
drul „Cupei campionilor euro
peni11 la volei masculin, formația 
bulgară „Minior11 din localitate a 
învins cu 3—1 (15—10, 11—15, 
15—11, 15—9) echipa Dinamo
București. Returul va avea loc la 
București.

Azi in Capitală
• întîlnire de scrimă Italia—Polo- prezecimile” de finală ale „Cupei 

nla—R.D. Germană—România României'.

Tn sala de sport a Institutului Po
litehnic (str. Ștefan Furtună) conti
nuă astăzi (între orele 8—13 și 
17—20) întrecerile de spadă din
tre echipele Italiei, R.D. Germane, 
Poloniei și României. Ieri, în prima 
zi a înfîlnirii a avut loc turneul in
dividual.

• începe noul campionat de rugbi

Prima etapă a noului campionat 
republican de rugbi programează 
următoarele trei partide : stadionul 
Gloria (ora 9) Gloria—Știința Timi
șoara ; stadionul Steaua (bd. Ghen- 
cea, de la ora 11,30) Progresul— 
Farul Constanta și Steaua—Precizia 
Săcele.

• „Cupa României" la fotbal

Pe stadionul Republicii, începînd 
de la ora 15, se dispută meciul 
Metalurgistul București — Steagul 
roșu Brașov, contînd pentru „șais-

• Baschet—volei

Dimineafa de la ora 9, în sala 
Giuleșfi se desfășoară următoarele 
partide de volei : C.P.B.—Metalul 
(fem.), Steaua — Știinfa Brașov 
(mase.), Rapid — Știinfa Timișoara 
(mase.). Meciurile de baschet sînt 
programate astfel : sala Dinamo (de 
la ora 8) : Progresul—Mureșul Tg. 
Mureș (fem.), Rapid—Știinfa Timi
șoara (mase.), Academia militară — 
Politehnica Cluj ; sala Floreasca (ora 
15) ; I.C.F. — Știinfa Cluj (fem), 
Steaua—Știinfa Tg. Mureș (mase.).

• Meci international de polo

La bazinul Floreasca (ora 10) are 
loc partida dintre echipele Bucu
rești (tineret) și Medvesciak Zagreb.

® Pe patinoarul „23 August"

...de la ora 16, întreceri, demon
strași și carnaval pe gheață, în ca
drul „Cupei Scînfeii pionierului".

La 17 martie se împlinesc 25 de ani de la 
moartea lui Nicolae Titulescu. Publicăm astăzi 
amintiri ale academicianului sovietic I. M. 

Maiski, care l-a cunoscut pe remarcabilul diplo
mat român.

Am avut ocazia să mă în- 
tîinesc de nenumărate ori 
cu Titulescu în anii ’30 cînd 
eram ambasador al U.R.S.S. 
la Londra. Fie în calitate de 
ministru al afacerilor exter
ne al României, fie ca re
marcabil diplomat euro
pean, Titulescu vizita cu di
ferite prilejuri capitala bri
tanică și atunci trecea în 
mod obișnuit pe la mine 
pentru conversafii pe teme 
politice curente.

Titulescu mă impresiona 
de fiecare dată prin ener
gia sa clocotitoare, cunoaș
terea excelentă a situafiei 
din Europa, prin limbajul 
său spiritual și clarviziunea 
în domeniul diplomatic. Fi
rește, el era un om politic 
burghez și aceasta se mani
festa adesea în opiniile, ma
nierele, comportarea și fe
lul lui de via|ă — dar oame
nii politici burghezi sînt de 
două feluri : inteligenfi și 
lipsiți de inteligentă. Titu
lescu se număra printre cei 
inteligenfi. De aceea îmi 
plăcea mult să discut cu 
Titulescu despre evenimen
tele diplomatice la ordinea 
zilei. O conversafie cu el 
oferea întotdeauna un bo
gat și interesant material 
de refleefii, iar cîteodată și 
de acțiune.

Pentru prima oară m-am 
întîlnit cu N. Titulescu în 
vara anului 1933. La Londra 
își desfășura ședinfele Con
ferința economică mondială 
convocată de Liga Națiuni
lor. Sarcina ei oficială era 
reglementarea numeroaselor 
contradicții din lumea capi
talistă, care s-au ascufîf în
deosebi datorită crizei mon
diale din 1929—1933. Exis
tau contradicfii economice, 
comerciale, financiare, valu
tare și multe altele. Numai 
Uniunea Sovietică, repre
zentată la această conferin
ță prinfr-o delegafie pufin 
numeroasă, în frunte cu co
misarul poporului pentru a- 
facerile externe, M. M. Lit
vinov, a putut face o pro
punere concretă pentru ușu
rarea urmărilor crizei și a- 
nume — încheierea între 
diferite fări a unui pact eco
nomic de neagresiune și re

sorbire a surplusului de 
mărfuri acumulate în lume, 
prin achiziționarea lor de 
către statele cele mai boga
te. Pentru a da conferinței 
un bun exemplu, M. M. Lit
vinov a declarat că, în con-’ 
difiile unor relafii de credit 
normale, U.R.S.S. este gata 
să cumpere produse de care 
are nevoie, în valoare de 
un miliard de dolari. Con
ferința a salutat cu aplauze 
furtunoase declarația comi
sarului sovietic, dar nici o 
altă delegafie nu a urmat 
exemplul nostru. Ascufirea 
contradicțiilor capitaliste era

de externe care au susfinuf 
ideea lui M. M. Litvinov a 
fost N. Titulescu, care repre
zenta România la conferința 
de la Londra. Deși în anul 
1933 nu existau relații di
plomatice între U.R.S.S. și 
România, Titulescu a spriji
nit prin toate mijloacele în
făptuirea planului lui M. M. 
Litvinov. Imi amintesc foar
te bine cum în vara anului 
1933 Titulescu era adeseori 
oaspetele ambasadei sovie
tice, unde discuta îndelung 
cu M. M. Litvinov (uneori 
la asemenea discufii parti
cipam și eu) și cît de ener
gic populariza el planul Iul 
Litvinov în rîndurile miniștri
lor de externe ai fărilor ve
cine cu U.R.S.S. Odată, Ti- 
fulescu mi-a declarat textual: 
„De cînd Hitler a venit la 
putere în Germania, singu

relațiilor diplomatice între 
Uniunea Sovietică și Româ
nia. Cred că asta îi va reuși; 
în orice caz îi doresc succes 
deplin".

Intr-adevăr, în condițiile 
unui puternic curent de opi
nie în România în favoarea 
statornicirii unor legături de 
bună vecinătate cu U.R.S.S., 
Titulescu a reușit să înfrîngă 
influentele reacționare din 
(ara sa și în anul 1934 au 
fost stabilite relafii diploma
tice între Moscova și Bucu
rești. Aceasta a fost o mare 
contribuție la cauza norma
lizării relațiilor dintre cele 
două țări vecine, la întări
rea păcii generale.

Titulescu a venit adeseori 
la Londra și în anii urmă
tori și, de fiecare dată, tre
cea în mod obișnuit pe la 
mine. Ultima mea întîlnire

La 25 de ani de ia moartea lui N. Titulescu
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afît de mare, îneît conferin
ța a ajuns foarte curînd în 
impas și după o lună și ju
mătate de ședinfe s-a în
cheiat cu un eșec total.

La numai o săpfămînă 
după deschiderea conferin
ței, M. M. Litvinov mi-a 
spus : „Această conferință 
nu va aduce nimic, dar tre
buie folosită prezenfa simul
tană a unui număr afît de 
mare de miniștri de externe 
la Londra, ca să obfinem 
orice alte rezultate concre
te..." Șî atunci el a emis în- 
fr-o formă mai generală 
ideea, pe care, din însărci
narea guvernului sovietic, a 
susfinut-o și la Geneva și a- 
nume, încheierea unui pact 
între Uniunea Sovietică și 
statele vecine ei, cu privire 
la definirea „agresiunii". 
Unul dintre pufinii miniștri

ra salvare pentru celelalte 
state este crearea unui front 
unic al tuturor țărilor iubi
toare de pace. Pactul pro
pus de Litvinov este un pas 
bun spre crearea unui ase
menea front".

După cum se știe, iniția
tiva U.R.S.S. la Londra a fost 
încununată de un mare suc
ces : în zilele de 3, 4 și 5 
iulie 1933, la ambasada so
vietică a fost semnat un 
pact de definire a agresiu
nii, cu zece state. La reali
zarea acestui important do
cument diplomatic, Nicolae 
Titulescu a adus o contribu
ție prețioasă. La plecarea sa 
din Londra, M. M. Litvinov 
mi-a spus : „Titulescu e u- 
nul din cei mai inteligenței 
mai talenfați diplomați ai 
Europei contemporane. El 
vrea să obțină stabilirea

eu el a avut loc în vara a- 
nului 1937, după ce fusese 
înlăturat din postul de mi
nistru al afacerilor externe 
de către regele Carol, lată, 
de pildă, ce am notat în 
jurnalul meu de la Londra, 
în ziua de 16 iunie 1937 : 

„Astăzi l-am văzut pe Ti
tulescu. Este la Londra de 
aproape o săpfămînă. In 
timpul acesta a reușit să se 
întîlnească cu Chamberlain, 
Eden, Vansifart, Churchill și 
alte personalități șî să țină 
două conferințe : la fracțiu
nea parlamentară laburistă 
și la „Institutul regal pentru 
afacerile externe". Mi-a dat 
să parcurg textul cuvînfării 
sale ținute la laburiști. Peste 
tot Titulescu a vorbit despre 
același lucru : pacea în Eu
ropa și integritatea imperiu
lui britanic depind de fap-

ful dacă va fi creat sau nu, 
la timpul oportun, un „front 
al păcii" în frunte cu An
glia, Franța și U.R.S.S. Dacă 
acest front va fi crea’ to
tul va decurge excelent. 
Dacă nu, atunci omenirea în 
general, și Marea Britanie 
în special, va trebui să tră
iască o tragedie în două 
acte : 1) crearea de către 
Germania a unei „Europe 
centrale" °) și 2) distrugerea 
imperiului britanic de către 
„Europa centrală". Englezii 
trebuie să aleagă și încă 
foarte repede...

Titulescu m-a încredințai 
că propaganda sa a avut un 
succes neîndoielnic și se 
pare că e adevărat : cuvin
tele fostului ministru mi-au 
fost apoi confirmate din di
ferite surse. Printre altele, 
conferința pe care a finut-o 
în parlament a produs o pu
ternică Impresie asupra la
buriștilor.

La întrebarea mea refe
ritoare la viitoarele sale pla
nuri, Titulescu mi-a poves
tit inițial cum agenții hitle- 
riști au încercat de trei ori 
la rînd să-l otrăvească în 
Elvefia și la București și 
m-a anunțat apoi că în oc
tombrie se întoarce în Ro
mânia. Era o hotărîre 
primejdioasă, dar nu se 
putea face nimic. El nu 
putea să nu se întoarcă, 
pentru că asta ar fl însem
nat sfîrșiful unei intense ac
tivități și lupte politice. Ti
tulescu era încă plin de elan 
și hotărîre.

Tn realitate, lucrurile s-au 
petrecut oarecum altfel de- 
cîf și-a închipuit Titulescu. 
Pe Hitler nu l-a satisfăcut 
„Europa centrală", ci în mod 
practic o cotropit Europa ; 
el n-a distrus Imperiul bri
tanic, ci l-a pus sub amenin
țarea pieirîi. Titulescu a că
zut în dizgrația regelui Ca
rol al ll-Iea și a Lupească! 
și a murit în 1941, bolnav 
și izolat.

Titulescu a fosf un diplo
mat de mare talent, un mi
litant energic împotriva mi
litarismului șî războaielor a- 
gresive,

*) în perioada primului răz
boi mondial, imperialiștii ger
mani și-au propus ca tel mi
litar crearea așa-zisei „Euro
pe centrale", de la Berlin la 
Bagdad, adică unirea sub he
gemonia germană a Austro- 
Ungariei, Balcanilor și Tur
ciei — n. a.
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România sprijină 
cererea R. D. G.

încheierea lucrărilor
Comisiei mixte economice
româno - egiptene

Nota verbală a Misiunii permanente române 
la O.N.U. transmisă secretarului general U Thant

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
La 11 martie a. c., în legătură cu 
cererea R. D. Germane de a fi 
primită în O.N.U., Misiunea per
manentă a Republicii Socialiste 
România pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite a transmis secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
o notă verbală.

In nota verbală se arată că Re
publica Socialistă România spri
jină pe deplin cererea R. D. Ger
mane privind primirea în Orga-

Ciocniri 
între muncitori 
și jandarmi

nizația Națiunilor Unite. R. D. 
Germană, stat suveran, iubitor de 
pace, a acceptat 
decurgînd din Cartă 
pabil și dispus să 
nească. Admiterea R.
în O.N.U. va constitui un nou pas 
pe calea înfăptuirii universalității, 
condiție importantă a sporirii 
eficacității O.N.U. . ca instrument 
de pace și colaborare internațio
nală, chemat, în conformitate cu 
principiile Cartei, să-și întemeieze 
activitatea pe participarea, în con
diții de egalitate, a tuturor sta
telor, mari și mici. Misiunea per
manentă a Republicii Socialiste 
România a solicitat ca nota ver
bală să fie difuzată drept docu
ment oficial al O.N.U.

Populația regiunilor eliberate

fl!B
111®,<1

CAIRO 12. Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : In
tre 2 și 12 martie 1966 au avut loc 
la Cairo lucrările primei sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mixte de 
colaborare economică și tehnică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Unită, institu
ită conform prevederilor comuni
catului comun adoptat la Cairo la 
18 octombrie 1964, cu prilejul con
vorbirilor dintre președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și primul mi
nistru al Republicii Arabe Unite.

Delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a fost 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar delegația guverna
mentală a Republicii Arabe Unite 
de doctor A. M. Kaissuny, vice- 
primministru, însărcinat cu pro
blemele economice și financiare.

SANTIAGO DE CHILE 12 
gerpres). — Incidente armate 
izbucnit vineri între muncitori și 
jandarmi la mina de cupru El Sal
vador, aparținînd companiei nord- 
americane „Anaconda". Potrivit 
știrilor preliminare, în cursul in
cidentelor au fost ucise șase per
soane și rănite peste 35.

Ciocnirile petrecute vineri 
regiunea minieră din nordul 
publicii Chile se desfășoară 
fundalul tulburărilor sociale care 
s-au manifestat în ultima vreme 
în această țară. Minerii din El 
Salvador au hotărît, în urmă cu 
10 zile, să înceteze lucrul în semn 
de solidaritate cu lupta revendica
tivă a celor 17 000 de muncitori de 
la minele de cupru aparținînd so
cietății nord-americane „Braden 
Copper Company", care se află în 
grevă de 67 zile. Guvernul a de
clarat acțiunea muncitorilor din 
El Salvador ca ilegală și i-a ame
nințat cu represiuni în cazul în 
care nu își vor relua activitatea. 
Vineri, jandarmii au încercat să 
ocupe cu forța sediul sindicatului 
minerilor, și în acel moment au iz
bucnit incidentele armate.

® Demonstrații studentesti la Hue
5 8 8

0 Reorganizarea comandamentelor 
trupelor americane

în 
Re- 

pe

SAIGON 12 (Agerpres). — Ge
neralul William Westmoreland, co
mandantul trupelor americane din 
Vietnamul de sud, a procedat la o 
reorganizare a comandamentelor 
trupelor americane și satelite 
această țară. Potrivit hotărîrii, 
mandamentul unic al forțelor 
restre, instituit anul trecut, 
mează să fie înlocuit de două car
tiere generale, dintre care unul va 
acționa în regiunile deltei fluviu
lui Mekong, unde activitatea 
țelor de eliberare națională 
deosebit de intensă.

Pe de altă parte agențiile 
presă evidențiază creșterea 
mulțumirilor din țară provocate 
de intervenția americană. La Hue 
au avut astfel loc mari demonstra
ții ale studenților, cărora Ii s-au 
alăturat populația și aproximativ 
2 000 de soldați ai garnizoanei lo-

din 
co- 
te- 
ur-

for- 
este

de 
ne-

cale. Din Saigon se anunță că sîm- 
bătă dimineață, pe un șlep aflat 
în apropierea capitalei sud-vietna- 
meze, a izbucnit un puternic in
cendiu. Șlepul transporta 700 tone 
muniții, printre care numeroase 
proiectile cu gaze de luptă.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — A 

fost dată publicității Declarația a- 
genției TASS în legătură cu folo
sirea de către imperialiștii ameri
cani a substanțelor otrăvitoare și 
toxice în războiul pe care îl duc in 
Vietnamul de sud. In decla
rație se arată că folosi
rea de către trupele americane 
din Vietnamul de sud a substanțe
lor chimice otrăvitoare împotriva 
populației, însămînțărilor și vege
tației trezește indignarea și revolta 
poporului sovietic, a tuturor oa
menilor cinstiți din întreaga lume.

BELGRAD 12. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La 11 martie s-au încheiat 
lucrările celei de-a 3-a Plenare a 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Ple
nara a dezbătut problemele ac
tuale ale luptei U.C.I. pentru apli
carea reformei economice, inițiată 
în luna iulie 1965. Lucrările Ple
narei s-au desfășurat în două 
etape. La 11 martie, cînd s-a des
fășurat a doua parte a lucrărilor, 
Veliko Vlahovici, secretar al Co
mitetului Central, a prezentat o 
expunere pe marginea concluziilor 
pregătite de comisie. La plenară a 
luat cuvîntul Iosip Broz Tito, se
cretar general al U.C.I.

„CIOClRUA"
M DA

ADRESAT PARTENERILOR N.A.T.0

REPREZENTAȚII

SUPLIMENTARE

LA NEW YORK

PARIS 12 (Agerpres], — La 12 martie, Ministerul Afacerilor Externe 
al Fran(ei a dat publicității textul memorandumului guvernului francez 
adresat celor 14 parteneri din N.A.T.O., în care sînt expuse motivele care 
au determinat Franfa să se retragă din structurile militare ale 
organizații.

acestei

care 
mai

In document se arată în primul 
rînd că „Europa nu mai este cen
trul crizelor internaționale, 
s-a deplasat în alte regiuni, 
ales în Asia, unde ansamblul țări
lor Alianței atlantice nu sînt, evi
dent, în cauză".

— Precizînd poziția pe viitor a 
Franței față de N.A.T.O., în me
morandum se arată în continuare 
că guvernul francez nu repune în 
cauză tratatul semnat la Washing
ton la 4 aprilie 1949. Franța va 
fixa un termen limită în ce pri
vește afectarea forțelor sale teres
tre și aeriene din Germania occi
dentală, la dispoziția N.A.T.O., ele 
urmînd a fi staționate în această 
tară în baza acordurilor din oc
tombrie 1954. (N. R. Aceste acor
duri, care nu fac nici o referire la 
N.A.T.O. prevăd dreptul celor trei 
puteri de ocupație de a menține 
trupe pe teritoriul R.F.G.). Ea 
se va retrage în același timp 
din cele două comandamente in
tegrate Shape (Cartierul gene
ral suprem al forțelor alia
te din Europa) și Forțele aliate din 
Europa centrală, de care depind 
forțele franceze menționate. Ca o 
concluzie practică a acestei hotă- 
rîri se va pune chestiunea retra-

a
instalat

cartierul general american, 
ductă de petrol, aflate pe 
riul Franței. Potrivit guvernului 
francez, se arată în anexă, toate 
aceste instalații trebuie sau să 
treacă sub controlul francez, sau să 
fie retrase de pe teritoriul fran
cez. In memorandumul adresat Ca-

o con
fer ito-

nadei este pusă aceeași problemă 
în legătură cu două aerodromuri 
puse la dispoziția forțelor aeriene 
canadiene. Guvernul vest-german 
este invitat să discute înlesnirile 
acordate începînd din 1960 forțe
lor vest-germane aflate în Franța, 
și anume cîmpurile de instrucție 
puse la dispoziția lor în scopul 
desfășurării de manevre. Potrivit 
unor surse bine informate din Pa
ris, președintele de Gaulle speră 
că bazele americane din Franța 
vor fi evacuate pînă la sfîrșitul 
acestui an.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Buletinul de Știri al Casei Albe 
transmite că Ansamblul folcloric 
român „Ciocîrlia", „care a obți
nut un mare succes în cursul 
recentelor sale spectacole la New 
York", va da două reprezentații 
suplimentare în acest oraș, la 
data de 9 aprilie. Spectacole su
plimentare vor fi oferite de ar
tiștii români și în orașele Pro
vince (Rhode Island) și New Ha
ven (Connecticut). „Ansamblul 
celor 90 de dansatori, cîntăreți și 
instrumentiști — subliniază Bu
letinul — va repeta cu acest pri
lej programul care a cucerit a- 
clamațiile criticilor newyorkezi".

SOFIA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : La 
12 martie, la Sofia au continuat 
lucrările sesiunii Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. Todor 
Jivkov a prezentat un raport 
cu privire la politica guvernu
lui. In activitatea sa, a subliniat 
vorbitorul, guvernul se va conduce 
după voința și interesele poporului, 
după linia generală stabilită la cel 
de-al VUI-lea Congres al P.C. Bul
gar. Pe plan intern se va pune ac
cent pe industrializarea accelerată 
a țării, se vor depune eforturi sus
ținute în scopul construirii pe mai 
departe a bazei tehnico-materiale 
a socialismului pe calea dezvoltării 
progresului tehnic, a modernizării 
tuturor ramurilor de producție, 
dezvoltării intensive a agriculturii, 
înfloririi științei, artei și culturii. 
Toate acestea vor duce la îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Referindu-se la politica externă 
a R. P. Bulgaria, T. Jivkov a arătat 
că guvernul bulgar va depune și 
în viitor eforturi pentru întărirea 
prieteniei frățești și colaborării cu 
țările socialiste, pentru dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate și 
colaborării cu țările balcanice, 
pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale și tehnico-științifice 
țările capitaliste 
garia, a spus el. 
viitor mișcările 
țională și-și va
prietenești cu tinerele state 
Asia, Africa 
Ea va acorda 
moral, politic 
lui vietnamez
agresiunii americane.

Adunarea Populară a aprobat 
programul noului guvern și com
ponența acestuia. Președinte al

Consiliului de Miniștri a fost ales 
Todor Jivkov, prim-vicepreședinte 
— Jivko Jivkov, vicepreședinți — 
Stanko Todorov, general de arma
tă Jvan Mihailov, Petăr Tancev, 
Tano Țolov și Pencio Kubadinski.

La lucrările sesiunii au partici
pat din partea română doctor in
giner Bujor Almășan, ministrul 
minelor, inginer Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și con
silieri și experți ai delegației. A 
participat, de asemenea, Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo.

Din partea Republicii Arabe 
Unite au participat doctor Hamed 
el Sayed, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei și Comerțu
lui, doctor Riad Hegazi, președin
tele organismului general minier, 
Abdel Kader el Shafei, subsecre
tar de stat la Ministerul Planifi
cării, precum și alți membri ai 
delegației. A participat, de a’seme- 
nea, Fahmy Hamad, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite la Bucu
rești.

Comisia mixtă a analizat înde
plinirea acordului de colaborare 
economică și tehnică între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Unită, stabilind mă
suri în vederea executării acestuia 
în cît mai bune condițiuni și a 
examinat noi posibilități de co
laborare economică înțre cele două 
țări.

Comisia a analizat totodată des
fășurarea schimburilor comerciale 
între cele două țări și a constatat 
cu satisfacție că acestea s-au dez
voltat într-un ritm susținut și con
tinuu. In scopul creării condițiilor 
necesare dezvoltării în continuare 
a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări s-a convenit să aibă 
loc negocieri privind încheierea 
unui nou acord comercial și a unui 
nou acord de plăți pe o perioadă 
de patru ani (1967—1970), înainte 
de expirarea acordurilor actual
mente în vigoare.

Provocări
americane în zona
demilitarizată
din Coreea

cu 
dezvoltate. Bul- 

va sprijini și pe 
de eliberare na- 
dezvolta relațiile 

din
Latină.și America

și pe viitor ajutor 
și material poporu- 
care luptă împotriva

PHENIAN 12 (Agerpres). — în 
cadrul ședinței secretarilor Comi
siei militare de armistițiu din Co
reea, care a avut loc la Panmunjon, 
partea coreeano-chineză a protes
tat împotriva recentelor provocări 
americane din zona demilitarizată. 
Partea coreeano-chineză a arătat 
că, în ciuda repetatelor avertis
mente, partea americană a scos în 
mod ilegal marcajele din sectorul 
zonei demilitarizate, ceea ce poate 
duce la un conflict serios între cele 
două părți. S-a cerut ca partea a- 
mericană să pună imediat la loc 
marcajele pe linia de demarcare. 
Partea coreeano-chineză a protes
tat, de asemenea, împotriva intro
ducerii de armamente în zona de
militarizată și a pătrunderii perso
nalului militar american in secto
rul coreeano-chinez al zonei demi
litarizate. Numai de la 22 februarie 
pînă la 9 martie au fost înregistra
te 239 de cazuri de încălcare a 
condițiilor acordului de armistițiu 
de către partea americană.

ES3 HAVANA. Tribunalul revolu- 
lionar din Havana a pronun

țat sentința în procesul lui Rolan
do Cubelas Sacades, Ramon Guin 
Diaz si altor persoane acuzate de 
a fi pregătit un atentat împotriva 
primului ministru al Cubei, , Fidel 
Castro, și de alte activități anti
statale. Rolando Cubelas Sacades 
și Ramon Guin Diaz au fost con
damnați la cile 25 de ani închi 
soare fiecare, Jose Luiz Gonzales 
Gallaretta și Alberlo Blanco Ro- 
mariz Ia cite 20 de ani fiecare și 
Juan Alrino Navarro la 10 ani 
închisoare. Alli doi acuzați au tosl 
achilati.

GENEVA. Nicolae Ecobescu, 
șeful misiunii permanente a 

Republicii Socialiste România la 
Geneva și membru al delegației 
române la conferința pentru dezar
mare, a primit o delegație a Fede 
rației Democrate Internationale a 
Femeilor, care i-a înmînal apelul 
adresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, și Comitetului 
celor 18, in vederea interzicerii 
zborurilor avioanelor N.A.T.O. cu 
încărcătura nucleară și încheie
rii unui acord pentru nedisemina- 
rea armelor atomice.

NEW YORK. Elemente rasiste 
din orașul Bogalusa (sfatul Lui- 

siana) au comis vineri un atentat 
asupra căpitanului negru Donald 
Sims. In timp ce acesta se afla în- 
lr-o cabină telefonică, asupra lui au 
fost trase mai multe tocuri de re
volver.

gerii de pe teritoriul francez 
comandamentului Shape, 
în împrejurimile Parisului și a Co
mandamentului Europei centrale, 
instalat la Fontainebleau, la 60 
kilometri de Paris. Franța propu
ne negocieri pentru examinarea 
viitoarelor relații care urmează să 
fie stabilite între comandamentul 
francez și comandamentele 
N.A.T.O., de asemenea, pentru sta
bilirea viitoarelor legături între 
Comitetul militar și grupul militar 
permanent ăl N.A.T.O., pe de- o 
parte, și comandamentul 
pe de altă parte.

■Memorandumul adresat 
nului american cuprinde
lista instalațiilor militare ameri
cane din Franța, care anterior au 
făcut obiectul unor acorduri bila
terale între Paris și Washington. 
Este vorba de antrepozite, aerodro
muri și instalații militare, depozite.

francez

guver- 
în plus

La Statul major al 
aviației strategice a- 
mericane din Omaha 
(statul Nebraska) se 
află două telefoane 
cu 
cise. Aparatul auriu 
este în circuit cu Sta
tul major general al 
S.U.A., cel roșu, are 
legătură cu aero- 
droamele de pe care 
decolează bombar
dierele cu încărcătu
ră nucleară la bord, 
începînd din 1958, a- 
pelurile telefonului 
roșu au vestit statu
lui major din Omaha 
14 accidente petrecu
te pe avioanele ame
ricane purtătoare de 
bombe nucleare. 13 
dintre „săgețile frîn
te", cum sînt definite 
în argoul piloților a- 
mericani aceste „ac
cidente", au .avut loc 
în Statele Unite. Ac
cidentul din ianuarie 
a.c. a deschis însă un 
nou capitol în istoria 
„săgeților frînte". De 
data aceasta, cata
strofa a avut loc în 
Andaluzia, pe țărmul 
Mediteranei. De data 
aceasta, două din 
cele patru bombe 
termonucleare pier
dute s-au dezintegrat 
pe sol, iar plutoniul 
și uraniul conținut în 
ele s-a împrăștiat. 
(Făcînd o paranteză,

destinații pre-

RAPORTUL VERDE 1966

amintim ziarul
„Paris-Jour" care co
mentează informația 
despre ultimul acci
dent nuclear, pro
venită dintr-o sursă 
oficială a Statelor 
Unite, subliniază că 
„plutoniul împrăștiat
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„SĂGEȚILE

FRÎNTE“

este o otravă extrem 
de puternică ce-și 
menține acțiunea ra
dioactivă în depursul 
a 25 000 de ani). De 
data aceasta, .una din 
bombe n-a putut fi 
recuperată.

Ziarul „Washing-

ton Post a dezvă
luit opiniei publice 
că bomba pierdută în 
Spania nu este sin
gura de acest gen. De 
cinci ani de zile în 
mlaștinile din preaj
ma orășelului Golds- 

. boro (statul Carolina 
de nord), zace o altă 
bombă nucleară pier
dută de un bombar
dier atomic. După 4 
luni de cercetări in
fructuoase, lucrările 
de recuperare au fost 
sistate. Alte bombe 
nucleare, informează 
ziarul, al căror nu
măr 
„secret", 
fundul 
aruncate 
dierele 
pentru a 
plodarea 
la bordul avioanelor.

Tată deci că nu
mărul „cimitirelor" 
atomice Cu bombe 
neexplodate nu • se 
mărginește la cel 
presupus a fi situat 
în Mediterana, că su
prafețele pe care ele dispun de fonduri necesare pen- 
le- afectează sînt' atît 
de întinse, ' în'cît nu 
pot fi apreciate nici 
chiar cu aproximație. 
Jocul cu „săgețile 
frînte" constituie tin 
pericol real atestînd 
încă o dată necesita
tea, ca cercurile mili
tariste să fie ținute 
în frîu.

constituie un 
se află pe 

oceanelor, 
de bombar- 

americane 
preveni ex- 

lor chiar

Gabriela BONDOC

„Raportul verde" este denumi
rea. dată dărilor de seamă anuale 
prezentate de ministerul vest- 
german de resort privind starea 
agriculturii din R. F. Germana-

Unul din procesele care au loc 
în agricultura vest-germană, re
flectat în datele „Raportului 
verde 1966“, este dispariția mici
lor gospodării și concentrarea pă- 
mînturilor în mari gospodării ca-, 
pitaliste. Potrivit documentului, 
în anul economic 1964—1965 au 
dispărut 45 000 de gospodării, du 
suprafață 'cultiVabilă'i pînă la 
10 ha. Ziarele vest-germane a- 
mintesc, cu prilejul publicării 
raportului, că din 1949 — cînd, 
determinată de concurența mari
lor gospodării capitaliste care

tru procurarea mijloacelor de 
mecanizare a muncilor agricole, 
precum și de politica agrară pro
movată de guvernul vest-german 
în cadrul C.E.E., această tendință 
a devenit mai evidentă — numi- 

' nil gospodăriilor mici s-a redus
cu 510 000. Cu alte cuvinte, cel 
puțin 25 la sută din totalul țăra
nilor vest-germani au fost ne- 
voiți să caute plasament în alte 
ramuri ale economiei.

Din „Raportul verde" mai re
zultă că datoriile țărănimii vest- 
germane sînt în continuă crește
re. La 1 iulie 1965, datoriile sale 
se cifrau la 18,8 miliarde mărci, 
față de peste 17 miliarde mărci 
la 1 iulie 1964. Numai în anul 
economic "1964/19,65, țăranii au 
fost nevoiți să plătească băncilor, 
sub formă de dobîndă, suma de 
919 milioane mărci: Această si
tuație determină unele ziare din 
R.F.G. să constate, că „agricul
tura vest-germană devine tot 
mpi .dependentă, de bănci".

Nu este de mirare că la nu
meroasele adunări ale țăranilor, 
care au avut loc în ultimul timp, 
după cum afirmă- săptămînalul 
„Die’ Andere Zeituhg". „s-a ma
nifestat o nemulțumire față de 
actualul curs al politicii agrare a 
Bonn-ului".

Făcînd bilanțul datelor cuprin
se. în raport, presa vest-germană 
constată că. drept urmare a poli
ticii de sprijinire a marilor gos
podării capitaliste, tot mai multi 
țărani , cu gosppdării mici și mij
locii se .află în pragul falimen
tului. • ■

Calatorul care des
cinde în capitala Co
lumbiei are șt sur
priza de a descoperi 
un adevărat sat în 
centrul Bogotei. Sînt 
locuințele celor peste 
o mie de familii iz
gonite din departa
mentul Tolima • în 
urma „operațiunii 
de curățire" împo
triva partizanilor, or
ganizată de autori
tăți.

Rămași fără adă
post, țăranii din 
Tolima au pornit în
tr-un lung exod, cu 
sărăcăcioasele Tor po
veri, nădăjduind că 
în capitală vor găsi 
de lucru. Dar capi
tala însăși are mulți 
șomeri!

Cei din Tolima nu 
aveau deci de ales. 
Locul viran pe care 
l-au ochit în centrul 
Bogotei le-a slujit 
vatră a așezării, 
jutîndu-se unii 
alții, din scindări 
lăzi vechi ei 
„înălțat" satul intr-o 
singură noapte, bo- 
tezîndu-l cu numele 
POlicarpa. In fața 
faptului împlinit, po
liția n-a pregetai să 
invadeze noul „car- 

a 
la 
în

prefăcut în mormane 
de scînduri. De a- 
tunci, între autorități 
și cei ce au ocupat, 
în schimbul pămin- 
tului părăsit din To-

MICII

FORTĂREȚE
>

Gh. DASCALU

de 
<4- 
pe 
de 
au

tier" al Bogotei. 
rupt lacătele de 
uși, a dat buzna 
colibe pe care le-a

lima, o bucată de pă- 
mînt nefolosită din 
capitala țării, se duce 
o îndîrjită luptă, po
liția dărîmă. tar lo
cuitorii din Pobcarpa 
reconstruiesc, la lu
mina stelelor, cocioa
bele. Ba încă, pe lin
gă cele vechi, au tot 
apărut și altele, pen
tru cei nou veniți. 
Neputind alunga pe 
țărani, municipalita
tea a hotărît in cele 
din urmă să li
miteze hotarele satu
lui, să-l izoleze în 
spatele unui zid de

cărămidă. Dar țm.i- 
tîndu-i pe polițiști, 
țăranii-orășeni au 
dărimat de trei ori 
zidul izolator, iar că
rămida au folosit-o 
la întărirea locujnțe- 
lor. , Schimbindu-și . 
tactica, municipalita
tea a ridicat un post 
de poliție pe terito
riul satului, de altfel 
singura construcție 
mai trainică în mij
locul a aproximativ a 
500 de înjghebări. In 
ziua inaugurării însă, 
au venit aici copii. Ei 
au luat în stăpînire 
sediul polițienesc, 
transformîndu-l în 
școală, pe care n-au 
mai cedat-o nici ei, 
nici părinții lor, cu 
toată amenințarea 
mitralierelor.

Cei sosiți din To
lima au învățat mul
te Ei și.-aii ales o 
conducere care în
drumă viața locui
torilor salului Tran
sformat î.ntr-o mică 
fortăreață, de neîn
vins prin dîrzema și 
voința apărătorilor 
ei, satul este pă
zit zi și noapte îm
potriva atacurilor 
neașteptate ale poli
ției...

B. G.
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