
coala mai păs
trează încă în
tre zidurile ei 
emoția cu care 
s-au despărțit 
elevii claselor a 
Xl-a de profe

sori, de colegi, de viața lor de 
școlari. Dar departe de a lua 
vacanță, elevii absolvenți fo
losesc intens aceste zile pen
tru pregătirea examenului ce 
le stă în față. Și, ca de obi
cei, școala îi ajută să reali
zeze această pregătire la nive
lul unor înalte exigențe.

Din ziua cînd s-au înche
iat cursurile și pînă la 6 iu
nie, în școală au loc convor
biri între elevi și profesori, la 
toate disciplinele la care vor fi 
examinați. Am asigurat ca o- 
rele acestea de pregătire să fie 
grupate astfel îndt să nu le ră
pească elevilor prea mult timp 
cu deplasarea. Ele sînt stabi
lite în primele ore ale dimine
ții, altemind matematica cu 
româna, chimia cu istoria etc., 
pentru a evita oboseala și deci, 
slaba receptivitate. Evident, 
am ținut seama și de secția 
la care sînt elevii: pentru 
cei de la real, am fixat mai 
multe ore de matematică, in 
vreme ce pentru cei de la 
secția umanistă am prevă
zut mai multe ore de română. 
De asemenea, am făcut dife
rențieri, în funcție de necesi
tăți, la fizică și chimie, la 
limbi străine.

Cum se desfășoară aceste 
ore de pregătire ?

Profesorii de specialitate, 
care au organizat pe par
cursul întregului an școlar re
capitularea materiei, ajutind 
diferențiat pe elevi să reali
zeze acest lucru in timpul 
stabilit, și-au întocmit un pieri 
cuprinzînd teme mari, de 
sinteză, care cor fi discutate 
în orele speciale de pregătire. 
Temele, bibliografia indicată 
au fost comunicate elevilor in 
ultima oră de curs pentru a 
se putea pregăti.

Dar, mai bine să explicăm. 
Să luăm, de pildă, aMteaw- 
tica. Profesorul Nicdlae Miței 
a făcut recapitularea mate
riei la clasa a Xl-a C după 
sistemul fișelor. Elevii ri-au 
întocmit fișe pe problem 
mari, ca geometria triunghiu
lui, a patrulaterelor, tngp- 
nometria etc. — refăând teo
retic întreaga materie însușită 
din clasa a IX-a, încă din

timpul anului școlar. Acum, 
pe baza acestor fișe, se fac 
doar demonstrații. In felul a- 
cesta, elevilor li s-a ușurat re
capitularea, care nu se mai 
face pe materia limitată la 
un an de studiu, ci pe capi
tole mari, de sinteză. Acea
stă metodă a favorizat elevi
lor și formarea unui stil de 
muncă propriu, independent. 
Același profesor a avut și ini
țiativa de a da elevilor spre 
rezolvare probleme folosite la 
sesiuni mai vechi ale exame
nului de maturitate. Familia- 
rizindu-se cu asemenea pro
bleme, elevii capătă încrede
re in forțele lor, se pregătesc

feratelor și a discuțiilor pe 
marginea lor. Astfel, la în
tocmirea referatelor cit și în 
discuții se folosesc fișele, se 
face apel la lectura particu
lară, dar, mai ales, elevii fac 
un fel de „repetiție" asupra 
posibilităților de a se exprima 
concis, la obiect, într-un timp 
limitat, — cerință indispensa
bilă oricărui examen.

Așa cum se vede din a- 
ceste două exemple, la fiecare 
disciplină s-au căutat căile 
cele mai accesibile și care 
pot da cel mai mare randa
ment în fixarea cunoștințelor, 
pentru realizarea interdepen
denței dintre fenomene, din-

interesante și edifica-

Cu

3iblioteca Centrală j

R^otet^n dip 
_ I Hunedoara-Peva | 

cînreiâ
toate țările, uniți-vă I

foarte 
toare).

Mai 
fiecare . , 
muncească diferențiat cu dife
ritele categorii de elevi, că, în 
dorința de a-i sprijini, le stau 
la dispoziție ori cînd au ne
voie de o consultație, nu nu
mai în orele special fixate, ci 
și în afara acestui program. 
Deci, școala face tot ce de
pinde de ea pentru a asigura 
buna pregătire a candidaților 
la examenul de maturitate. 
Este o datorie pe care ne-o 
îndeplinim nu numai cu con
știinciozitate, ci și cu o deo
sebită dragoste față de fiecare 
elev, cu încredere în capaci
tatea lui. Dar, în ultimă in
stanță, reușita depinde de fie
care elev în parte, de răspun
derea cu care a învățat pînă 
acum, de seriozitatea cu ca- 
re-fi ca folosi timpul rămas 
pînă la examen, pentru a-și 
sistematiza materia, pentru a 
o revedea, astfel incit să se 
prezinte în fața examinatori
lor cu siguranța omului sfâ
șia pe un mare volum de 
cunoștințe.

Se vor termina ți zilele 
fante pentru recapitulări co
lective la școală și elevii cor 
răsune singuri, cu ei înșiși, 
«ă se pregătească. Să nu se 
irtideagi că atunci le vom 
refuza autorul. daci cor mea 
rxccâe 'profesorii le tor da 
coaudtafi la scoală daci cor 
fi tolsritcț: . Baza pregătirii 
o r irtw iui. o p pini 
araaa. itwfarl lodrcduo/, 
■aceea lor personali, tfirur- 

neata ae-a dovedi ci IO ore 
de maci zdatd dat, ■ ge-

trebuie să adaug că 
profesor continuă să
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în fata
maturității!

Prof. IULIAN UTO
director sl Scoli aaedu ,U'Jud Sadoceuaa” Baaaeșts

maturitate

proUe^e fecrw făcut ut 

tjtl La dtăeae te poartă

«■ppee a 
fer. For,

cartierul Pajura-

9 iniuâ promoție de cadre
pentru industria bâiiâțeană

gătiți
constructori,

i-

(Agerpres)
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Telegrama
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Verticalele coșurilor Fab--- 
cit de ciment din Medgido 
afirmă și ele, cu tărie, in- 
dust ral iza rea socialistă a

Dobrogei

Excelentei Sale 
Domnului FRANZ JONAS 

Președintele 
Republicii Austria

Din toată inima

Succes,

în

VIENA

să

Cu prilejul alegerii dv. 
funcția de președinte al Re
publicii Austria, vă rog 
primiți, Excelență, din partea
Consiliului de Stat al Repu- 
tmcii Populare Române și a 
mea personal, cele mai cor
diale felicitări, urări de sănă
tate și succes în noua dv. mi
siune de înaltă răspundere, 
spre binele și prosperitatea 
poporului austriac.

i 
i 
i 
i
i

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Construcții

I
I
I
I

pentru studenții |
din brașov

La Facultatea de silvicul
tură a Institutului politehnic 
Brașov s-a construit un nou 
laborator. Tot pentru studen
ții brașoveni se construiește 
un nou cămin, cu 396 locuri, 
iar la Facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic se a- 
menajează o nouă aripă pe o 
suprafață de 1 800 mp, cu săli 
de seminar, laboratoare pentru 
mașini agricole, pentru turnă
torii etc.

(Agerpres)

II
I
I
I
I
I

plow sa ajuii miti,
Unaeăe siderurgice și cons- 

metoare de mașini din Re- 
Sia. Otelul Roșu. Arad. Ti
mișoara și din alte centre in
dustriale din Bana: vor primi 
in curînd o nouă promoție de 
peste 2 000 de muncitori cali
ficați : oțelari. fumaliști. la- 
minatorL sudori. lăcătuși, 
strungari, electricieni etc. Alți 
3 200 de tineri, ce termină zi- 
leie acestea cursurile școlilor 
profesionale din regiune, pre-

în meserii ca : textiliști, 
chtariști. sudori, 
zidari, mecanici agricoli etc., 
au asigurate viitoarele locuri 
de muncă, atît în întreprinde
rile și fabricile din Banat, cît 
și in alte regiuni ale țării.

Cu aceștia, numărul munci
torilor calificați în anii șese- 
nalului în cele 34 școli profe
sionale din Banat se ridică la 
peste 20 000.

băieți!
vi-l
su- 
zia- 
toți 

la

E îndemnul pe care 
adresează vouă, băieți, 
tele de mii de cititori ai 
rului nostru, alături de 
iubitorii fotbalului de
noi. Dacă măcar un iniim 
procent din dorința fierbin
te de a obține victoria, do
rință ce stăpineste inimile 
sutelor de mii de entuziaști 
susținători, s-a lipit și de 
inimile voastre, înseamnă că 
veți lupta, azi. ca niște lei ! 
$i vreau să nu ne indoim 
■ici on moment că așa veți 
iace !

Lăsati La garderobă si tra
cul (ah. cite feste ne-a mai 
jucat el f), lăsati și supraes- 
t, marea propriilor forțe — 
ambele la iei de „toxice" 
pentru voi — și înarma
ți-vă. in primul rind, cu

e! Nici o acțiune 
nici o acțiune 
— și tot ce ați 
experiență, ca 
tactică iși va 
rezultatul. Știm.

ne- 
adu- 
teh- 
con- 

a-

prîpită. 
qmdită 
nat. ca 
nicâ și 
creliza
veți o misiune grea. Adver
sarii voștri, dacă nu toți — 
majoritatea, au cărți de vi
zită recunoscute pe iirma- 
mentul stelelor de primă 
mărime ale fotbalului euro
pean. Dar voi aveți de par
tea voastră tinerețea și ini
mile noastre, ale tuturor. 
Din primul și pînă in ulti
mul minut al întilnirii, alia
tul vostru nr. 1 să fie acea 
armă care v-a făcut, dese
ori, de temut in fața unor 
adversari mult mai rutinați: 
ritmul de joc, acel ritm su
focant la care vă dă dreptul 
tinerețea voastră !

De voi depinde ca, di
spară, entuziaștii făclieri 
care — au sărbătorit de-a- 
tilea ori victoriile sportivi
lor noștri, să aprindă pe 
stadion făclii și în cinstea 
voastră.

Vă urăm succes !
S. SAVIN

St la cooperativa agricolă 
.-a Ccet pe suprafețe întinse 
ixcrărue de inireunere au fost 
eerrtaae ia timp. La sfecla de 
taeăr s-a .ermtna* cea de a 
dopa prastiă. La f.oarea-soare- 

a fost efectuată prima. Se 
■muză acna la r"*T»K A- 
.-oxiriaUv aceasta este situa- 
t s la cooperativa agricolă 

dfe comuna Foeni. Aici au tre
sei: rezolvate urgent unele 
orobletae specifice. Pe terenul 
-uT.atzcu sfeciă s-a semnalat 

atac de dăunători. La fiecare 
-vgadă de cimp s-au format 

echipe speciale si. folosind cele 
dopă Mașini de prăfuit cu trac-

. -.e animală, pericolul a fost 
ialăturat la timp.

Cînd munca este, deci, bine

:ă. • izs-

V. MOINEAGt 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Maramureș

<Continuare in pag. a 11-a)

CUM RĂSPUNDE
COMERȚUL o vitrină reușită la magazinul universal „yidoria“: echipajul căpitanului Val-Virlej reține, 

deopotrivă, atenția atît copiilor cit și părinților
Foto : GH. CUCU

r

LA ÎNTRERĂRILE DE

Așadar, a venit vara. Ca de obicei, vi
trinele magazinelor au înflorit înaintea 
parcurilor. Trecătoarele se opresc înde
lung înaintea țesăturilor imprimate în cu
lori de curcubee, iar spiritualul comenta

T

SEZON ?
Timp de mai multe zile, un grup de redactori ai ziarului 

„Scînteia tineretului’ au iăcut un raid prin magazinele Bucu- 
reștiului (la magazinele universale „Victoria , „București",
„Vulturul de Mare’, ia magazinul pentru copii din calea Vic
toriei, magazinul „Cei trei Ursuleți", magazinul pentru ado
lescenți, magazinul pentru temei ..București’, magazinele de 
confecții-textile de pe Calea Griviței și Calea Rahovei, ma
gazinele pentru încălțăminte din Floreasca, Bulevardul Mn- 
gheru, Schitu-Măgureanu, precum și altele). Alți redactori au 
purtat discuții cu tovarăși din conducerea unor direcții ale 
Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Industriei 
Ușoare, precum și cu lucrători ai bazelor de desfacere ale 
I.C.R.T.I. Scopul a fost de a vedea în ce măsură unitățile co
merciale asigură satisfacerea cerințelor maselor de consuma
tori, îndeosebi cu mărfuri cerute în actualul sezon Constată
rile redactorilor noștri Ie puteți citi mai jos :

tor a! Jurnalelor cinematografice ne va 
mai delecta poate cu o poantă, apropo de 
cadourile pe care bărbații atenți trebuie 
să le facă soțiilor în acest început de se
zon estival Am lepădat paltoanele, le-a

venit rindul să se odihnească și pardesie- 
lor Căutăm lucruri subțiri, răcoroase, mo
dele practice. încălțăminte ușoară. Ne 
amintim cu plăcere de exponatele ce ne-ati 
incintat privirile la Expoziția realizărilor

economiei naționale și încercăm să le gă
sim corespondențe în rafturile magazinelor.

Poate etapa cea mai activă (și poate cea 
mai dificilă) a rețelei comerțului de tex
tile și încălțăminte, anotimpul călduros ri
dică de fiecare dată în fața luciătorilor 
din comerț probleme noi și complicate. 
Moda se schimbă de la un an la altul, 
cumpărătorii devin tot mai exigenți.

Cumpărătorii se declară mulțumiți de 
costumele bărbătești din țesături fantezi, 
de rochiile de vară din șaten său olandină, 
de confecțiile de vară pentru femei reali
zate din imprimeuri unicate de la Fondul 
plastic, ca și de cele realizate din țesătu
rile de bumbac Magda, Aurelia etc. Im- 
primeurile neșifonabile Magnolia și sanda
lele metalizate apărute recent s-au bucu
rat, de asemenea, de un mare succes. Deși 
nu încă în cantitățile pe care le-am fi 
dorit, recunoaștem tot mai des în rafturi 
si vitrine frumoasele modele expuse de în
treprinderi în standurile de textile și încăl
țăminte ale Expoziției realizărilor ccorio-

miei..naționale de anul trecut. Este îmbu
curător faptul că tot mai multe unități co
merciale au adoptat metode moderne de 
servire (cum sînt accesul direct la marfă și 
expunerea liberă a produselor) astfel încît 
cumpărătorii să-și poată alege obiectul do
rit fără intermediul vînzătorului. Mobilierul 
modern al multor unități comerciale per
mite etalarea mărfurilor în așa fel încît de
senele imprimeurilor, calitățile confecțiilor 
sau încălțămintei să devină vizibile de la 
prima privire.

Tn raidul nostru, am întîlnit însă și de
ficiențe care se cer rezolvate cu maximum 
de urgență.

0 lună cu cintec...
„Luna imprimeurilor... tra-la-la-la... luna 

imprimeurilor... tra-la-la...“ Ați ascultat si 
dumneavoastră șlagărul acesta cîntat aproa
pe zilnic pe toate lungimile de undă ale 
rubricii de publicitate de la radio și tele
viziune. De astă dată, nu ne vom opri asu-

(Continuare în pag. a Ii-a)



Invitație

la o oră de zbor

,,Către toți iubitorii înălțimilor :
i Atenție ! Sînteți rugați — și trebuie, neapărat — să luați

parte la marea lecție de zbor pe care o va ține, pentru 
dvs., cu dvs., meșterul Jacques Prevert ; veți cunoaște ast
fel zborul tuturor păsărilor și al tuturor sentimentelor lu
mii, zborul libertății și cel al iubirii, zborul baloanelor și 
cel al frunzelor moarte, zborul celor patru vîrste și al 
celor patru anotimpuri, totul — făcînd o singură, dar su
perbă călătorie spre azurul-inimii omenești...".

Iată cum sună, în stilul tradițioruil-cinstitei reclame, o invitație 
apocrifa la spectacolul prezentat de Teatrul Mic. Nu vă speriați. 
Invitația reală, aceea tipărită și difuzată e, bineînțeles, una sobră, 
una obișnuită. Eu unul, însă, aș fi întocmit-o cam în felul celei 
de mai sus, cu certitudinea că, pină la urmă, nimeni n-ar avea 
ceva de obiectat; tot ce i s-ar făgădui spectatorului îi este, in
tr-adevăr, oferit și, dacă îi rămîne totuși o părere dc rău este pen
tru prea repedea întoarcere pe pămînt. Dar, odată întors, aripile 
poeziei nu i se desprind de pe umeri multă, multă vreme.

Neîndoielnic, Jacques Prevert este unul dintre vrăjitorii produși 
de omenire. Pare că vorbește întocmai ca pe stradă, cuvintele sînt 
comune și se articulează aparent cit se poate de banal, cînd te 
uiți cu lupa la sintaxă vezi acolo subiect, predicat, complement 
direct etc. Așa incit, dacă printr-o catastrofă, cu ocazia unui acci
dent nenorocit, inima ți-a fost cu totul smulsă, ai să te întrebi, ci
tind: „ei, și ce-i cu asta, domnule?".

Dar dacă inima este la locul cuvenit, atunci, în receptacolul ei 
se petrec niște misterioase și miraculoase prefaceri...

Tocmai elevul cel leneș, întâmplător însă infinit mai bogat su
fletește decît colegii săi copii-minune, reușește să deseneze (cu 
crete de toate culorile, pe tablă neagră) chipul fericirii. Ludovic 
al XIV-lea, regele-soare, a intrat în eclipsă pentru veșnicie, lune- 
cînd printr-o gaură a jilțului său. Soldatul în permisie și-a pus 
chipiul in colivie, în schimb, pasărea i s-a așezat pe creștet și co
mandantul află că, așa stând lucrurile, soldatul nu mai are cum 
să-l salute, nu mai e cazul.

Și astfel, Prevert surîde.
Undeva, în Place Carrousel, un biet cal cu un picior zdrobit își ' 

așteaptă sfîrșitul, dar o face atît de liniștit, de domn, de frumos, I 
că în lume trebuie să țîșnească strigătul compasiunii universale. I 
Undeva, la Brest, odată, pe cînd Barbara alerga _ să-și îmbrățișeze 
iubitul, ploua în șiroaie, ploua cu găleata, era o ploaie bună, nu 
era altceva decît apă ; dar apoi, iubitul femeii a pierit în viitoa
rea războiului, Barbara așteaptă și acum, plouă și acum în șiroaie, 
plouă și acum cu găleata, norii se sparg așa cum cîinii crapă, e 
ploaie cumplită, nu mai e altceva decît apă... Undeva, altundeva, 
desigur, un om intră în florărie să cumpere flori, le alege, dar. 
pină să le plătească, un rău mortal îl cuprinde și își duce nuna 
la inimă ; omul cade și moare, florile cad și se veștejesc, hanii 
cad și zuruie ; în ce încurcătură e florăreasa — nu știe : ce să 
ridice oare mai int'i ? Omul și florile lac, banii zuruie...

Și astfel, Prevert se întunecă.
Iar altă dată — de multe ori, probabil de cele mai multe ori 

— e soare cu dinți, un ochi al lui Prevert rîde, celălalt plînge. Iată, 
e soare în lume, ce fermecată căldură dă soarele, păcat doar că-l 
încălzește și pe patron, nu numai pe muncitor. Minunată e mărea, 
minunate sînt cîntecele pe Riviera, dar vai, asta e totuna pentru ( 
bătrîna baroneasă, regina cariei dentare: urechea i-a căzut, su
fletul i-a putrezit. In schimb, iată, pină să ajungă cei doi melci 
la înmormântarea frunzei moarte, astă toamnă (pe trist, îndoliat 
drum au mai pornit cei doi melci, cu crep negru pe cornițe) pof
tim, s-a făcut iarăș primăvară și culorile renasc, renasc...

Versuri ? E puțin. E o planetă. O galaxie. E universul, populat 
cu bucurii, cu dureri, cu speranțe și fiori omenești. Circulăm prin 
Universul Jacques Prevert.

Racheta poartă numele Teatrului Mic. Șase actori de talent (Ta
tiana Iekel, Doina Șerban, Irina Petrescu, Ion Marinescu, Vasile 
Nițulescu, Nicolae Pomoje) recită și se ascultă unii pe alții cum 
recită, cu simplitatea profunzimii, a lucrului bine înțeles, bine 
simțit. Alți doi artiști (Pompilia Stoian și Adrian lonescu) ne con
ving că poezia lui Prevert, totdeauna gravidă de muzicalitate, j 
naște cîntece de neuitat. Miriam Răducanu a tălmăcit cu inte- , 
ligență artistică ideile poetului în dans pur. Pictorul Victor Cupșa 
a găsit, la rîndul său, echivalențele plastice pentru scenografie ; 
tot el semnează 12 aquarele care, din hali, te introduc în atmosfe
re spectacolului. Modul de recitare a versurilor — în remarcabila 
traducere a lui Gellu Naum — caligrafia mișcării, legăturile, tă
cerile, acordurile de chitară — totul are o naturalele care pare la 
îndemâna oricui; dacă nu mă înșel, tocmai în aceasta constă tub- ! 
tila artă a regizorului Radu Pendule,, u

Așadar, spectacol Jacques Prevert. Definirea minimală: u act 
de cultură (care — mai este nevoie s-o spunem ? — se cere conți- i 
nuat, pornind neapărat de la acest nice!, pe o arie poetică ro- , 
mânească și universală). Și o definire poat maximală : o seară la 
care înveți cum se face portretul unei păsări (numiți-o fericire | 
sau cum vreți).

ȘTEFAN IUREȘ

Excursie la Poiana Narciselor- Făgăraș. Situată la poalele 
Munților Făgăraș, Poiana Nare iselor constituie unul din fru
moasele puncte turistice ale tării. în mai, cind coi oral 
alb de -narcise înflorește, mii de vizitatori din toate, colturile 
țării vin aici să se bucure de pitoiescul iocutui. de irumuse 

tea peisajului
Foto: AGERPRES

Cine-l plînge pe Balzac
■ ergiu N. de la fi

lologie e cunoscut 
ca un băiat foarte 
inteligent sau — 
cum se exprima 
mai plastic o cole

gă de facultate — „are o pu
tere de sinteză de te bagă în 
mormânt".

Exigența lui Sergiu N. — 
hai să-i spunem și Naie Nicu
șor, cum ii spun colegii și 
amicii — a făcut ocolul facul
tății. Nicușor își exprimă su
perioritatea intelectuală strim- 
bind din nas in diverse pro
bleme de cultură. Pentru fie
care problemă, cite o strîm- 
bătură; această operație îl 
face să crească în propriii lui 
ochi, tocmai de aceea se 
strimbă cu atîta plăcere.

In ultimul timp i s-a cășu
nat pe clasici. Să n-audă de 
ei. Are ce are cu clasicii. 11 
plictisesc. Enervarea lui e atît 
de mare incit a ajuns să și-o 
exprime intr-un limbaj de-o 
simplitate fermecătoare:

— Dragă, Balzac ăsta a a- 
juns să mă calce pe nervi. 
Cum de-a ajuns ăsta clasic al 
literaturii universale, nu pri
cep.

Audițiile muzicale îi pro
voacă, de asemenea, strîmbă- 
turi din nas ; car - de care mai 
rafinate și mai exigente.

— Back ?
— Da, dragă Nicușor. Bach. 

Ce te scandalizează atita ?
Atîta ?! Se pare că s-a scan

dalizat prea puțin.
— Bach ? Iarăși Bach, dra

gă ? Așa, nu se mai poate 
trăi. Dacă se ciută Bach, eu 
nu vin...

Aici orgoliul lui Nicușor a- 
tinse perfecțiunea :

— Ori eu, ori Bach...
— Spune și tu Nicolae, ce ai 

cu Bach ? Se dau și gustări...
Aici Nicușor are o clipă de 

ezitare. Chiar așa e ?... Ce are 
el cu Bach ? Nici nu-l cu
noaște cine știe ce... Dar își 
revine repede: își aduce 
aminte de-o discuție inteli
gentă și cuvîntul salvator și 
exigent a fost găsit:

— Dacă-l critică pe Balzac 
și pe Ibsen, o fi ceva de capul 
lui...

Ca să spui cuvinte tari la 
adresa lui Balzac, nu se cere 
cine știe ce efort intelectual. 
Ceva mai greu e să-l înțelegi. 
Balzac rămine Balzac și Nicu
șor rămîne Nicușor.

Atunci ce vrea Nicușor ?... 
Dacă nici Bach nu-l mulțu
mește, dacă Balzac îl scoate 
din sărite... ?!

Nicușor, care se pretinde un 
om informat, la curent cu toa
te evenimentele din muzică și

FOILETON
de Teodor Mazilu

— Bach e monoton...
Cu cit il cunoaște mai puțin 

pe un autor, cu atît Nicușor 
se arată și mai drastic. Exi
gența lui e direct proporțio
nală cu ignoranța. Și, in vir
tutea acestui .criteriu, mai a- 
runcă o ultimă lovitură:

— Și desuet...
...A fost la Național, să va

dă „Nora“ lui Ibsen. L-a ador- 
rfiit. Nu există nici un martor 
ocular în această privință ; 
dar așa se laudă. Cine mai e 
ca el... ?! Să dormi la Ibsen .'... 
Asta i se pare ceva din cale 
afară de inteligent și modern.

— A, ce somn bun am tras... 
Eu n-am nici o vină... Ibsen e 
depășit...

Unii, mai novici, admiră cu
tezanța lui Nicușor.

literatură, „vrea o artă mare". 
In ce constă această artă 
mare și originală, Nicușor nu 
știe. Ce știe cu adevărat Ni
cușor, știe să repete cîteva 
fraze la modă.

— Arta modernă merge la 
simbol...

— Muzica concretă... numai 
pe ea o înțeleg...

— Teatrul dacă nu e ab
surd, nu e teatru.

Cu aceste fraze, și altele la 
fel, Nicușor trece drept un 
tinăr foarte inteligent; — și, 
ceea ce e și mai grav — un 
tinăr foarte informat. Trans- 
formîndu-și cu grație incul
tura în exigență, Nicușor a 
ajuns un tip rafinat și mo
dern.

— A... patetismul lui Beet
hoven e insuportabil...

In anumite cercuri diletan
te, asta face oarecare impre
sie și Nicușor — oameni sîn
tem! — e foarte atent la im
presia pe care o face.

Dar Nicușor are și momente 
de destindere sufletească, mo
mente cînd devine bun și în
țelegător. Atunci i se face 
milă de clasici. Nu-i mai cri
tică. Ii compătimește din toată 
inima.

— A... sărmanul Balzac... și 
cit a muncit... și degeaba...

Ceva recunoaște la Balzac :
— Putere de muncă... asta 

da, avea...
Pe pământ lui Nicușor nu-i 

place.
Pe pământ există Bach, 

Beethoven, Ibsen, Balzac, E- 
minescu, Caragiale... care au 
scris și care trebuie studiați.

Atunci — ca să nu mun
cească — a devenit exigent și 
blazat.

Și așa exigent și blazat s-a 
trezit sus de tot (sau mai bine 
spus jos de tot) într-o lume 
fără Bach și Eminescu.

Cum simte că ceva trebuie 
studiat cit de cit, Nicușor de
testă și se urcă și mai sus, să 
nu-l ajungă cultura din urmă.

Nicușor, dă-te jos din acele 
înălțimi false, coboară pe pă
mânt și apucă-te de învățat.

Nu pentru Balzac — ci pen
tru tine.

Numai pentru tine, Nicu
șor...

De soarta lui Balzac, să 
n-ai tu grijă...

Ploaia să ajute recoltei, 
nu buruienilor !

(Urmare din pag. I) 

organizată, cînd se iau la timp 
măsuri operative stabilite prin
tr-o analiză concretă a situației 
în fiecare unitate, lucrurile 
merg bine, iar rezultatul ime
diat se reflectă în modul în 
care se prezintă cîmpul: teren 
bine măruntit, „curat“, cu plan
te care vegetează bine. Este 
o experiență care trebuie ex
tinsă în toate unitățile agricole 
din regiunea Maramureș. Cu 
cit mai repede, cu atît mai 
bine. Subliniem aceasta fiindcă 
sint încă unități care au exe
cutat un volum redus de lu
crări. iar culturile nu Sn con
diții bune de vegetație. Sînt 
organizații U.T.M. care antre

nează încă un număr redus de 
tineri la muncă, tocmai acum 
cînd prezentă lor este mai ne
cesară ca orieînd. In comuna 
Căpleni, de pildă, doar jumătate 
din suprafața cultivată cu sfeclă 
de zahăr a fost prășită. La 
cartofi și floarea-soarelui de 
abia s-a început, iar ia porumb, 
după insămințat, nu s-a mai 
executat nici o lucrare de în
treținere. Situația este asemă
nătoare la Căuș și in multe aite 
unități. De ce aceste unitătr 
*int rdrndsc in urBM 7

cntin» lr>\

inginer Adrian Rogo.an. pre- 
șerUnteie Consiliului agricol ra
ional Cărei: ..Răminerea in 
ui iișa in unele unități se dato
reze slabei organizări a mun

cii. Forte sint suficiente, dar ele 
nu sînt folosite, sau sint folo
site fără chibzuință. După ploi 
s-a format crustă. Au crescut 
buruieni. Cantitatea mare de 
precipitatiuni trebuie să ser
vească la creșterea producției 
si nu la creșterea buruienilor. 
De aceea esle necesar ca in 
fiecare unitate timpul bun de 
lucru să fie folosit la maxi
mum. Noi am luat unele mă
suri. Membrii consiliului agri
col au fost repartizați tocmai 
in unitățile rămase in urmă 
pentru a le ajuta in organiza
rea muncii, in folosirea cu 
maximum de randament a tutu
ror mijloacelor. Ca urmare, in 
ultimele două zile ritmul de 
lucru a devenit mai intens".

Am adăuga că și Comitetul 
raional U.T.M. Cărei trebuie să 
acorde o mai mare atenție în
drumării organizațiilor U.T.M.

Siifdiimma viitoare

din aceste unităti, ajutindu-le să 
antreneze Ia muncă pe toți ti
nerii. în felul acesta, contribu
ția tinerilor va fi mai mare, iar 
lucrările agricole la ordinea 
zilei vor putea fi executate la 
timp și la un bun nivel agro
tehnic.

La izvorul ciocolatei. Un 
grup de copii de la Școala 
nr. 116 din Capitală vizi
tează Fabrica de produse 

zaharoase „București"

Foto: AGERPRES

„Nunta 
cu peripeții"

O comedie pe te
ma neîncrederii între 
oameni, între soți 
este realizată de a- 
ceastă peliculă a stu
diourilor cehoslovace.

Interpreții princi
pali : Karel Hoger 
și Urina Bohdalova.

„Cînd Martin 
avea 14 ani"

Filmul „Cînd Mar
tin avea 14 ani", pro
ducție a studiourilor 
DEFA-Berlin, își 
desfășoară acțiunea 
în Germania anului

Regizorul filmului: 
Walter Beck, care a 
scris scenariul îm
preună cu Manfred 
Richter.

Pe generic : Harry 
Hindemith, (Jucăto
rul de loterie, Dosa
rul furat) și Rudolf 
Urlich (Medicamen
tul care ucide, Limu
zina neagră).

„Bine 
ați venit"
Un film jucat de 

copii, dar adresat a- 
dulților, un film care 
se ridică, sub forma 
satirei, împotriva șa- 
blonismului, forma
lismului, a lipsei de

pe ecrane
sub masca bunei in
tenții, aceasta este 
noua producție a stu
dioului Mosfilm.

Rolul principal este 
deținut de actorul E. 
Evstigneev.

Regia filmului a- 
parține lui Elem Kli
mov.

♦
La Studioul „București" se 
află in perioada de pregăti
re filmul „Haiducii", după un 
scenariu de Eugen Barbu și 
Opriș Dumitru. Cu acest 
film își fac debutul doi ti
neri cineaști: regizorul Di
nu Cocea și operatorul 

Gheorghe Voicu
Foto: AGERPRES

Cadru din filmul „Bine ați venit"omenie, toate făcute1920.

(Urmare din pag. I)

pra banalității exasperante a textului publi
citar (textierii de ocazie ai acestor „ver
suri" ne-au obișnuit de acum cu asta) ci 
asupra evenimentului însuși: „Luna im- 
primeurilor" oragnizată traditional în fie
care lună mai de către rețeaua comer
cială.

Căldura și curiozitatea ce ne-o ațîță pe 
calea undelor textele publicitare „Luna 
imprimeurilor... tra-la-la" ne deschid gus
tul pentru popasuri mai îndelungi prin 
magazine.

★

Un popas la raionul de imprimeuri din 
magazinul universal Victoria.

— Aveți țesături cu buline ?
— N-avem... Nn ni s-au trimis în toată 

săptămîna decît 500 de metri.
★

Sîntem la magazinul de confecții din 
Calea Griviței nr. 88. Zilnic, pe aici se pe-

rindă mii de cumpărători. Se caută mal ales 
confecții din materiale subțiri, cu desene, 
sau tergaluri în nuanțe deschise.

— Aveți costume de vară ?
•— Nu avem !
De ce ? — își poate pune în mod fi

resc întrebarea cel care dorește să se îm
brace vara într-un costum subțire. Să-i în
trebăm pe tovarășii de la baza de apro
vizionare.

— Alo, baza I.C.R.T.I. ? Aveți costume 
de vară ?

— Bineînțeles ! Avem sacouri de vară 
în țesături fantezi. De asemenea, avem în 
depozit costume de vară pentru adoles
cenți din țesături Jimbolia și Viorel, sa
couri model 622-03, 213-29, 214-30, 225-45 
și altele.

De ce sînt în baza de aprovizionare și 
nu în magazine ? veți întreba. Tocmai 
asta am vrut să aflăm și noi. Deci, puțină 
răbdare.

★

Citim în condioa de sugestii a magazi
nului universal Victoria: „De ce sîntem

La Magazinul universal pentru 
copii din calea Victoriei lip
sesc bascheți de mărimile 30-35

Cum răspunde comerțul

La Magazinul de confecții din
Calea Griviței 88 nu se gă

sesc costume de vară

— V-am cerut un costum de vară.
‘— Dumneata nu știi ?! Omul gospodar 

iși face vara sanie și iarna căruță I
— ti sint mari!
— Nu-i nimic ! Crește !

oropsite, noi, femeile mai voinice ? îmi 
pâre rău că nu mă pot bucura și eu de 
varietatea confecțiilor de vară pentru că 
numerele 52—54 nu se găsesc". Sau, .,O tî- 
nără care este mai înaltă vine degeaba la 
magazin, deoarece nu există confecții pen
tru talia I. Ce să ne facem ?“

Știm noi ce e de făcut și știu și tovară
șii de la magazin, căci iată ce ni se răs
punde de la baza I.C.R.T.I. :

— Putem livra către magazin și aceste 
măsuri cu o singură condiție : să vină de
legatul magazinului să le ceară !

★

— De ce lipsesc bascheții numerele 
30—35 din magazinul universal pentru 
copii din Calea; Victoriei ?

— Foarte simplu — ni se răspunde de 
la I.C.R.T.I. Pentru că tovarășii de acolo 
nu vin să-i ia. Avem în depozit peste 
32 000 perechi.

★

— Aș dori un spielhosen — a cerut ci
neva la magazinul din Bulevardul Muncii 
nr. 90.

— Nu ținem noi -—• i s-a răspuns.
— Dar cine ține ?
— Vedeți la raionul de tricotaje...
Omul avea răbdare. A cutreierat maga

zinul în lung și lat, trimis de la un raion 
la altul. Pină la urmă, cum era și normal, 
tot la raionul de confecții a ajuns. După 
multe insistențe din partea cumpărătoru
lui au apărut și obiectele respective de 
undeva, de sub tejghea.

Intîmplarea este caracteristică pentru 
mentalitatea retrogradă a unor lucrători 
din rețeaua comercială. „De ce să ne ba
tem capul vînzînd o sută de obiecte mici 
a 7—8 lei, cînd aceeași sumă o putem în
casa vînzînd două rochii și făcîndu-ne pla
nul fără bătaie de cap‘- — gîndesc aceștia.

Sîntem convipși că organele competente 
ale rețelei comerciale gîndeșc altfel decît 
cei de mai sus și vor lua grabnic măsuri 
de îndreptare.

★

Pe bulevardul 6 Martie, la numărul 20,

este o galanterie pentru bărbați. Zadarnic 
veți încerca însă să vă procurați de acolo 
șosete, batiste sau alte obiecte specifice 
raionului de galanterie. Responsabilul 
magazinului ține morțiș să nu fie aprovi
zionat decît cu cravate „Select". Mai tre
buie să-l întrebăm de ce ? O să vă spunem 
noi. Pentru că au valoare mare și din 
vînzarea lor planul se realizează repede, 
în rest, odihnă... Cumpărătorii pot să se 
spetească alergînd de la un magazin la 
altul.

★

Baza pentru aprovizionări în vederea 
sezonului estival, în București, o constituie 
cele două magazine specializate în articole 
de sport.

Sîntem la magazinul din Lipscani.
— Teniși nr. 34 aveți ?
— N-avem...
Să punem din nou mina pe telefon.
— Alo I.C.R.T.I...
— 198 000 perechi de teniși de toate 

mărimile și nuanțele se găsesc în rafturile 
noastre și nu așteaptă decît să fie ridicate 
de gestionarii magazinelor.

★

— Aș vrea o rochiță lucrată din fire 
mai fine... a cerut cineva la magazinul 
universal pentru copii din Calea Victoriei.

— Deocamdată lipsește. Mai încercați... 
Vreți să știți ce însemna acel „mai în

cercați ?" Că rochițele se aflau în maga
zie, păstrate pentru vînzările „festive" în... 
cinstea zilei de 1 Iunie.

Zte ce lipsesc aceste 

produse ?

Lipsesc nemotivat din unele magazine 
mărfuri cerute cu insistență de cumpără
tori. Nu se găsesc șorțulețe pentru copii

de 1—5 ani, ciorapi 3/4 și șosete albe, 
bluze subțiri pentru fetițe, costume cu 
fir de viscoză, nu sînt suficiente jucării 
pneumatice pentru apă și plajă.

Se găsește greu încălțăminte fină pen
tru bărbați și femei. Trebuie neapărat 
micșorată proporția de marfă așa-zis 
„populară" care are o căutare din ce în ce 
mai mică. Lipsesc cam de multă vreme 
balonsaidele din relon și metrajele pentru 
balonsaide de relon, ca și sacourile sau 
costumele subțiri de vară. Greu se găsesc 
șosetele din bumbac mercerizat (deși în 
depozitele I.C.R.T.I. sînt în cantități sufi
ciente), ca și șosetele scurte din fire su- 
praelastice. Prea puține sînt modelele și 
desenele la cămășile bărbătești largi, de 
tip sport, care se poartă peste pantalon. 
Lipsesc cămăși gen pulover din fire de 
relon, cămăși din nylon cu mîneci scurte 
(și netransparente !), bluze din bumbac 
mercerizat pentru bărbați, jachete și scam- 
polo de damă P.N.A. De ce ?

te spune M.C.I. și

lucrători din corner!

Concepția unor lucrători din comerț „de 
ce să am bătaie de cap cu fleacurile care 
nu mă privesc" (dar care ne privesc pe 
noi, cumpărătorii) își găsește uneori expli
cația în interpretarea cu totul deformată 
pe care aceștia o dau ordinului 29 al 
M.C.I. Această indicație, pozitivă în litera 
ei, permite aprovizionarea din depozite 
la libera alegere a gestionarilor tocmai

pentru ca aceștia să aducă în magazine 
mărfurile care sînt cel mai mult solicitate 
de cumpărători. Ca urmare, la aprovizio
nările din bazele I.C.R.T.I. numai 5 sortw 
mente de bază la fiecare sort sînt nomi
nalizate prin contracte ferme, iar restul, 
pină la acoperirea planului valoric pot fi 
alese după dorința conducerii magazinelor 
(care trebuie însă să coincidă cu cererile și 
nevoile cumpărătorilor). Ce fac însă unii 
lucrători comerciali ? Aleg din depozite 
numai obiecte cu valoare ridicată, care le 
asigură rapid îndeplinirea planului de în
casări. în rest pe acești „întreprinzători" 
puțin îi interesează nevoile cetățenilor. Ra
țiunea de a fi a unui magazin comercial 
este de a asigura buna aprovizionare și 
deservire a cumpărătorilor. De ce nu se 
respectă un alt ordin al M.C.I. (373) care 
îi obligă pe gestionari să aibă în magazin 
toate sortimentele și care precizează că nu 
au dreptul să-l lipsească pe cetățean de ar
ticole cu valoare mai mică dar de strictă 
necesitate, chiar dacă pentru aceasta tre
buie să se depună mai multă muncă din 
partea lucrătorilor comerciali ?!

Inspectorii din rețeaua comercială și con
ducerile O.C.L. sînt chemate să analizeze 
și să combată cu toată energia asemenea 
practici. Astfel de atitudini aduc grave 
daune aprovizionării cetățenilor, duc la 
stocajul mărfurilor în depozite și induc în 
eroare industria în privința necesităților 
reale ale pieței.

Tot de neînțeles este și refuzul unor uni
tăți comerciale de a primi mărfuri noi, de 
sezon. Tovarășii din magazinul din Calea 
Griviței nr. 162, specializat în produse de 
plajă, n-au comandat nici un articol de 
plajă invocînd motivul că nu au gestionar. 
Magazinul din Calea Victoriei nr. 23 este 
specializat în articole pentru copii. Totuși, 
tocmai articolele destinate celor mici 
sînt refuzate în acest magazin, iar comen
zile din ultima vreme sînt doar... simbo
lice. Magazinele din strada 7 Noiembrie 
nr. 73 și Șoseaua Colentina nr. 81 refuză



Lumini și umbre, (in parcul He rost râu. spre Muzeul Satului!

-------------- Realizări ale științei romanești Să fie folosite

toate mijloacele 

la executarea

Concursul de muzică

ușoară românească

R. S. Cehoslovacă - R. P. Româna (t neret) 1-1
Pe stadionul 

din orașul Ni- 
tra s-a disputat 
simbâtă meciul 
internațional de 
fotbal dintre 
selecționate 1 e 

de tineret ale 
RS. Cehoslova- 

Române. La sfîrși-

tul celor 90 de de joc.
tabela de marca] i»fc» wvral 
de 1—! după ce Mbalntri ro
mâni conduseseră la pantă prti 
golul marcat de Soo. Format-a 
oaspete transmite corespon
dentul agenției C.TJL. a dom.- 
nat categoric in prima repriză, 
prestind un joc rapid si de 
bună iactară tetaucâ.

Box: Noii campioni europeni

Mt S

Cea de-a 16-a ediție a campionatelor europe ix 
de box, s-a încheiat sîmbătă pe ringul de ia 
„Wemer Seelenbinder Halle" din Berlin odată c: 
disputarea meciurilor finale la cele 10 calagnra. 
Un succes deosebit au repurtat la aceste taifăte- 
nate pugiliștii sovietici care au cîștigat opt titluri 
de campioni, celelalte doua revenind reprezen
tanților R. P. Polone și R. F. Germane.

Boxerul sovietic Valeri Popencenko. campion
olimpic și dublu campion european, s-a dovedit cel mm poteraâc 
competitor al campionatelor, dștigînd prin k.o. in prima lețniiă me
ciul cu Robinson (Anglia).

Lista noilor campioni europeni în ordinea categoriilor: Jchmm 
Freistadt (R. F. Germană) ; Oleg Grigoriev (U.RS.S.): Stanislav Ste- 
pașkin (U.R.S.S.) ; Velington Barannikov U.R.S.S Jerzj K 
(R. P. Polonă); Richard Tamulis (U.R.S.S.1 ; Viktor Agheex U.R.S.S 
Valeri Popencenko (U.R.S.S). ; Dan Pozniak (U.R.S.S.) : Aleksandr 
Izosimov (U.R.S.S.).

Din echipa R. P. Române care a prezentat concurent! la S categorii 
C. Ciueă (muscă). X. Gîju (cocoș) și V. Antoniu tsemiușoară) au 
cîștigat medalii de bronz.

PE SCURT
• La Moscova și 

Tbilisi încep astăzi în
trecerile celei de-a 14-a 
edilii a campionatului 
european de baschet 
masculin pentru care 
s-a calificat și echipa 
R. P. Române. Cele 16 
formații se vor întrece 
în cadrul a două seni 
împărțite după cum 
urmează: Seria A la 
Moscova: U.R.S.S.,
Ungaria, R. D. Germa
nă, Finlanda, România. 
Cehoslovacia, Izrael $i 
Italia. Seria B la Tbi
lisi: Polonia, Iugosla
via, Suedia, Grecia, 
R. F. Germană, Fran ia. 
Spania și Bulgaria.

In lotul țării noastre, 
pe lîngă jucători cu o 
mare experiență corn- 
petițională ca Nedef, 
Novacek, Spiridon,

Demian. Cristian Po
pescu, \osievici. au 
lost introduși »i o se
rie de tineri cu fru

moase perspective ca 
Savu, Novak și Jekel- 
ty-

Astăzi echipa R. P. 
Române întîlnește se
lecționata Finlandei.

• Marele maestru 
Boris Spasski a cîști
gat la mutarea 55-a, 
cea de a doua partidă 
a meciului pe cure ! 
susține la Riga cu Ei in

G hei Ier In seaun—ie ir 
camptonaluJai MHBtfn* 
de șah Seomi es» 

in iaeoana kai 
Spasski.

• In funeui mser- 
aa^OMl reaur.in ae 
șah de 9a Piatrk^v 
fR P. dcpt 3
ruade ceWhce xx’o*e- 
îc jurcrvasha ca 
2,5 puacle. Maesiru 
română Elna5ete .*o>- 
hrotuade are 1J5 ș**- 
te și o pcrudâ isatr*- 
rupUL h pnssa nzi- 
dâ. Pr^ihroaiade a re
mizai ca Besehes fc 
doua reprenertaaH a 
noastrai la roade a 
doua a ca
Utmcna^ict. iar ia 
cea de a treia a dștr- 
gat ia Orîieff (IDGk
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Mm

trr 
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însemnări pe margi
nea unei discuții cu dr. 
EUGEN ANGELESCU. 
șeful secției de chi
rurgie a Institutului 
de endocrinologie al 

Academiei R.P.R.
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ADUAX SOtGHIt

Cu maturitate, 
in fata maturității!

ALEXAK
ANTTA 

irnf itir? 
rer»

v

prășilelor!

axa reiaM

pretat

ire- 
imb

la «teoria specialrsrilor si a 
C99£am4vr usităti’-or agricole 
trtbam să stea permanent

te rear m asrmrarea unor na
șteri aficacr si rapide de com

is coad-*: * acestui an exi
stă pe*mis* favorabile obținerii 
unor ->r. cartnăt: de nutre
țuri. Ie ssz-or-tatea regiunilor 
coac ~:4 costrizl tacerne1 și al 
«tor căituri furajere. Ținind 
seama de faotul că timpul se 
raeEi.-e pxnov se impune ca 
'.-acrărde de recoltare, uscare, 
transport să depomtare a finu
lui să f:e miec.sJ.cate și să se 
ta măsuri pentru evitarea pier
derilor.

în efect-area lucrărilor de 
Îngrijire a culturilor și de re
coltare a nutrețurilor în uni
tățile socialiste, este necesar 
să se apuce recomandările in- 
stittetetor de cercetări adapt în- 
du-ie ia condițiile locale.

O uITicnă veriiicare șX com
binele G.A.S. Fr6(ești, re
giunea București, vdtS"primi 
viza .Bun pentru recoltat 

cereale'

Foto: AGERPRES

V. Z AH AK5CL F*k> dn s- 
mna Jmar'cr frrrtmr OCT A 
V7AV UCTOt. 70* HtCC : Cse-

«C ; Amu XTTA :
Amăra la mat vriteratoi

Recent, »-c Încheiat prima etapă 
a Concunulni de creație de muzi
că usoart româneasca, organizat 
de Comitetul de Stat pentru Cultu
ră ti ArM. Din cele 250 de lucrări 
prezentate te concurs, juriul a se
lecționai 27. cere vor ti prezentate 
in cadrul celui de-a/ IlI-lea Con
curs si Festival de muzică ușoară 
românească de la Mamaia (10—12 
august 1965)

Au rost selecționate următoarele 
melodii: .Jntr-o zi' de Edmond
Deda. versuri de Aurei Storin; 
. X-am știut sâ te păstrez' de Noru 
Denretriad. versuri de Mihai Dum
bravă: ,.5eri la malul mării' de
Sile Dinicu. versuri de Aurel Fe
lea; _Nof te iubim' de Viprei Do
boș. versuri de C. Titui; „Cint de 
dragul cui mi-e drag' de Aurel 
Giroveanu. versuri de H. Netnn; 
Muresanca' si ..Să cintăm' de 

George Grigoriu', versuri de A. 
Grigoriu și R îorguiescu: „M-a 
oprit un om' de Maree] lonescu, 
versuri de I. Berg si G Mihalac.ie; 
-Cam sd uit ce-a K»«t f de .Vico- 

; tee Kwcuteacu. versuri de I. Berg 
St G Mthelache: ..Pină la cer' de

Petre Mihăescu, versuri de Ion 
Bulnaru; ,,Dragoste', versuri de 
Aurel Storin; ..Dorule', versuri 
de Aurel Storin și ,,Hunedoara", 
versuri de Traian lancu, dg Temis- 
tocle Popa; „Reîntoarcere" de 
Mircea Popovici, versuri de Viorel 
Burlacu, „Dans de valuri la Ma
maia" și „Fără tine' de Laurenlitt 
Profeta, versuri de Constantin Teo
dori; „Cînlec simplu' și „O vioară 
veche' de Ellv Roman, versuri de 
Aurel Storin și respectiv 1. Berg și 
E. Roman; „De ce ?" de Ion Stavăr, 
versuri Cornelia Cristescu, „Te 
cred' și „Tot ce iaci' de Radu 
Serban, versuri de Mihai Maximi
lian; „Vara la Mamaia..., iarna la 
Sinaia' de Eugen Teger, versuri 
de Angel Grigoriu și Romeo lor- 
gulescu-, „Sini tlnăr", versuri de 
Mihai Maximilian, „In tară mea", 
versuri de Constantin Cîrian, 
„Luna la Mamaia', versuri de Con
stantin Cirjan, și „Cu tine", versuri 
de Aurel Storin. de Vasile Vese- 
tovski și „Te iubesc' de Radu Za- 
harescu, versuri de Ciupi’ Rădu- 
lescu. e

(Ăgerpres)

CINEMATOGRAFE
LAL£AUA NEAGRĂ — film pen

tru ecran tMaoraatc — calează la 
Patna (orele »s UJO, 14; 16.30; 
13. 21J0i. ASTA-I TOT CE S-A 
rvHMPLAT - ZILELE SiGHISOA- 
RE1 — ratează la Retiublica (orele 
8; Kb tX15: 14J0= 16.45; 19; 21.15). 
București (orele 9J0; 11.45: 14; 
!630: 18.45; 21). Feroviar (orele 
8.45; 11.15; 13.45; 16.15: 18.45=
21.15). Completare 1 MAI 1965. 
cxce-sio! (orele 10-. 12.30; 15: 
njO; 201 Completare 1 Mai 1965. 
Modera (orele 920; 11.45; 14: 
1&15; 18.45; 21). Completare 1 MAI 
1965 SPRE CULMI - rulează la 
Lneeafăral 'orele 9: 11; 13; 15; 
17: 19: 21) Festival (orele 9-, ÎL 
13: 15: 17; 19: 211. Grivita (orele 
10; 12: 14: 16: 18; 2030)
UN STRIGAT IN STRADA — ru
lează la Carpati (orele 12; 14; 16).

NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA — 
rulează la Capitol (orele 8.45: 11,15; 
1330; 16 ; 1830 ; 21), grădi
nă — ȘOFERII IADULUI (ora 20). 
SPĂRGĂTORUL (cinemascop) ru
lează la Victoria (orele 9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45: 21). NOPȚILE 
CAB1RIEI — rulează la Central 
(orele 930: 11,45: 14; 16.15; 18.30.- 
20.45). CRONICA UNEI CRIME - 
cinemascop — rulează la Lumina 
(orele 10, 12: 14: 16; 18,15. 20,30). 
Floreasca (orele 12 ; 16 ; 18,15 ;
20.30). Completare SPORT nr. 
2/1965. DOUĂ ETAJE DE FERI
CIRE — SPORT nr. 2/1965. rulează 
la Union (orele 16. 18,15; 20.30). 
ANIMALELE - GURA LUMII — 
rulează la Popular (orele 11,30 ; 
15 ; 17 ; 19 r 21), Doina (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), PRO
GRAM PENTRU COPII (dimineața 
orele 10; 11,15; 12,30), CRONICA 
UNUI BUFON — RAPSODIE 
UNGARĂ — rulează la Ciu
lești (orele 16 ; 18,15 ; 20,30).
PARISUL VESEL — CĂLĂ

TORIE IMAGINARĂ — rulează la 
Cultural (orele 15,30; 18; 20.15). 
REGINA CINTECELOR - rulează 
te Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18.45; 21). IANOSIK — ci
nemascop — (ambele serii) rulează 
la Buzești (orele 11; 15,30; 19,45; 
la grădină). PĂDUREA SP1NZU- 
RATILOR — cinemascop — 
(ambele serii) — PIONIERIA 
nr. 2/1965 — rulează la Cosmos 
(orele 16; 19.15) JOE L1MONADĂ
— cinemascop — PIONIERIA
nr 2/1965 - rulează la Cosmos
fotele 16; 18.15: 20,30). CASA RI- 
CORD1 - rulează la Buceqi (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 20301, Melo
dia (orele 10; 12,30; 15: 17.45;
20.30) . SOȚII IN ORAȘ - CALA-
TIS — rulează la Uniiea (orele 16; 
18,15). FERNAND COW-BOY - 
COMORI DE ARTĂ ROMANEAS
CĂ — rulează la Tomis (orele 
9.15-, 11.30; 13,45; 16, 18,15; 20.30), 
Aurora (orele 9,30; 11.45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45), Flamura (orele 
10; 12,15: 16; 18.45; 20,30), Corn- 
otetare 1 MAI 1965. FATA IN 
DOLIU — rulează la Flacăra (orele 
12; 14,30; 16,30; 18,30 ; 20,30),
Cotroceni (orele 15; 17 ; 19;
21). _ CU BICICLETA SPRE 
LUNĂ rulează la Vitan (ore
le 16 ; 18 ; 20). MERII SĂL
BATICI - IDRIS [VENS - ru
lează la înfrățirea tntre nopoare 
(orele 11,30; 16; 18; 20), Moșilor 
(orele 15; 17, 19), Completare — 
RAPSODIE UNGARĂ. NEAMUL 
SOIMĂRESTILOR — cinemascop
— (ambele serii) — ȘOP1RLA —
rulează Ia Miorița (orele 10; 13:
16,30; 20), Arta (orele 11, 16; 19.30). 
NU TE ATINGE DE FERICIRE — 
SECRETUL DIAMANTULUI - ru
lează la Munca (orele 16: 18,15:
20.30) . VIEȚI USCATE - rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15). 
DOI BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ
— ALBINELE SI OAMENII - ru
lează la Ferentari (orele 12,15; 15; 
17; 19; 21). GAUDEAMUS IGITUR 
PRAGA FĂRĂ OCHELARI - ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18:
20.30) , Drumul Sării (orele 16: 
18.15; 20,30), Completare - SPORT 
nr. 2/1965. CARTOUCHE - cine
mascop — rulează la Colentina 
(orele' 15; 17; 19; 21).■•L' ■ J rum

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 30 MAI 1965

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiune pentru 
topii și tineretul școlar. 11,00 
Emisiune pentru sate. După- 
amiază: duminica sportivă. 
Fotbal: întîlnirea internațio
nală dintre echipele Republicii 
Populare Române și Republi
cii Socialiste Cehoslovace. 
19,00 Jurnalul televiziunii, 
19,10 Aventurile lui Robin 
Hood (XXV): Un soț pentru 
Marian. 19,35 Filmul „Frumu
sețea diavolului". 21,05 „Noap
te bună, părinți" (emisiune 
muzical-distractivă). 21,50 Bu
letin de știri. 22,00 Telesport.

LUNI 31 MAI 1965

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune: Negru de fum. 
19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii: Jurnal de 
bord. 20,00 Spectacolele săptă-

mînii. 20,15 „De la o melodie 
la alta". 20,40 Filmul: „Casa 
neterminată". 22,00 Cîntă te
norul Ion Buzea. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

la întrebările de sezon?
în mod sistematic ciorapii de bumbac băr
bătești și bluzele de bumbac.

Pe de altă parte, întîrzierile la livrarea 
mărfurilor ce se găsesc în unele depozite 
contribuie, de asemenea, la proasta apro
vizionare a pieței cu unele mărfuri de se
zon solicitate acum de cumpărători.

O comandă a magazinului de pe Bără- 
țxei 31, făcută în 12 aprilie, a fost onorata 
la 24 aprilie, în timp ce din comanda fă
cută la 5 mai de O.C.L. Universal, unita
tea din Ștefan cel Mare 250, nu sosise ni
mic pînă la 24 mai a.c.

Ce au de spus între

prinderile vizate?
Este incontestabil faptul că una din 

principalele preocupări ale industriei ușoare 
o constituie buna aprovizionare a comerțu
lui cu mărfuri frumoase, trainice, care să 
răspundă cerințelor și exigențelor cumpă
rătorilor. Expoziția realizărilor economiei 
naționale de anul trecut constituie în a- 
ceastă privință o imagine concretă a mun
cii entuziaste a colectivelor din întreprin
deri. Multe din acestea se bucură de un 
renume binemeritat, marca imprimată pe 
produs fiind solicitată în mod deosebit.

Cu toate acestea, unele neajunsuri în 
circulația mărfurilor arată că există com
partimente ce ar trebui să stea mai mult 
în atenția forurilor tutelare. E inutil să 
demonstrăm de ce este necesar ca fiecare 
furnizor să-și respecte obligația față de 
magazinele cu care colaborează direct sau 
față de T.C.R.T.I. Sînt întreprinderi ca : 
„Dacia", „7 Noiembrie", „Țesătoriile reu
nite"—București, „Teba" — Arad, „30 De
cembrie" — Arad care nu respectă întot
deauna termenele de livrare la produsele 
contractate.

însemnate cantități de țesătură impri
mată MZina“ n-au fost livrate pînă acum 

(SS 732 m de către » frrmhre- VmL 
4 800 m de către InCrepraiienie textâc 
Galați etc.) din cauză că Uineâe teraie 
„Moldova* din Botoșani *-aa țetot f <**c
n-au livrat) la timp mater^Joi ce ma a 
fi finisat și imprimat.

care nu îndeplinesc condițule de cablate. 
Magazinul universal pentru copi; dra 
București a primit din partea Fabncn 
„Mondiala" Satu Mare. 3B8 rochile de
bumbac confecționate din materalul „Cn-
vița" care au trebuit returnate. La aceste
rochițe, răscroiala gitului na prea ancă. 
Această neatenție a însemnat 13 476 lei 
cheltuieli suportate de Fabrica „Mondiala* 
la care se adaugă bineînțeles, cele 360 de 
umerașe goale în magazin.

Ochiul critic cercetează atent țesăriude 
care vin în bază : Uzinele textile -Oftul* 
din Sf. Gheorghe, Țesătoria „Codlea*. ^Par
tizanul roșu" Brașov etc. sint citate printre 
fumizoarele care livrează produse de bană 
calitate și respectă prevederile contractelor 
(nota internă I.C.R.T.I. București. 420 df 
5 mai 1965). Aceeași unitate insă a fost 
nevoită să respingă produse ale Fabrici 
„Țesătura" Iași, care prezentau fire îngro
șate.

Cumpărători

„pe măsura“ 
mărfurilor sau 
vice-versa ?!...

Dacă toți cumpărătorii ar fi goluți sau 
pitici s-ar vinde și produsele care zac în 
rafturile multor magazine din pricină că 
nu-și găset. cumpărători pe măsura lor.

La raionul „Confecții" al magazinului 

J) ocol ești* aun frecvect in aceste zâe et

an pritesc cu părere de rfc spre un nou 
model de corium bărbătesc de sari. ușor, 
practic -Persani*) dar din cate magir'nul 
nu mat are decât- numere exagerat de 
mari. Au fost și mici ? Aa fost, dar puține 
și s-au vindut—

Aceeași discuție, la secția mcăiță*nmte 
pentru cOfto. Dar altfel : -Uf numai nu
mere miri î* Practic, de pildă, sandale ro
mane. cerate foarte mult in această pe
rioadă. an se găsesc decât pusă la nr. *5 
(copul tă pisă la nr. 40 (adnitîX

Ar mai trebe: tă adăugăm b capuolul 
rncăițăg- nle h faptul că. dacă ești femese 
și iți trebuie oo pantof sau sanda nr. 34 
sau 35. poți colinda mult și bute. Nataha 
Păfttța a seuât dm B-dui Muncii, din ma- 
jrarm ia map pînă b -Victoria* după 
o asemenea sanda fără să sbi noroc.

E. credem, cazul să existe o mai mare 
echitate intre numerele produse și puse la 
cLspozrua comerțuhd.

Am sugera mfimtarea onm magazm cu 
încălțăminte poutru adolescentL care nu 
găsesc pantofi pe măsură mo la raionul 
de copii si nici la raionul pentru aduiți—

Responsabilii cu 

„bunul gust" 

ce părere au?

Multe rochii, cu o croială plăcută, sint 
realizate dintr-o țesătură care, după cum 
semnalau multe cumpărătoare, au desene 
„ca acum 50 de ani" Cumpărătoarea Covaci 
Constanța, întilnitâ în magazinul de textile

La unele modele noi și cu cro
ială plăcută, se tolosesc țesă
turi cu desene care arată „ca 

acum 50 de ani'

— E pentru mine 1 Nu pentru bunica II
Desenele de V. VASILIU

din Calea Rahovei. făcea remarca: „Se 
sede treaba că pe creatorii de modele i-a 
molipsit boala florilor mari".

Degeaba cer cumpărătoarele fonduri des
chise cu buline sau dungi, modele mai 
discrete, pentru că nu se găsesc și pără
sesc cu părere de rău magazinele. Să nu 
ne mirăm atunci că „Luna imprimeurilor" 
este mai degrabă luna... imprimărilor mu
zicale la rubrica de publicitate a radioului 
și televiziunii.

Responsabilul magazinului din Calea Ra
hovei, tovarășul Ciobanu Valentin, în ciuda 
tinereții sale are un stagiu de aproape 14 
ani în comerț. El face parte din comisia 
mixtă de avizare a noilor produse (comisie 
creată de cele două ministere M.C.I. și 
M.I.U.).

— Spuneți-ne, tovarășe Ciobanu, impri- 
meurile urîte, florile acestea gigant, con
fecțiile demodate, tot ce nu corespunde gus
tului cumpărătorilor, nu stîrnesc împotri
viri din partea membrilor comisiei ?

— Ba da. Dar de la o vreme sistemul 
de avizare bazat pe acordarea notelor de 
către comisie a fost părăsit. Un imprimeu 
sau un model confecționat este acceptat 
acum pe bază de discuții. De multe ori 
se întîmplă Că nu gustul întregii comisii 
decide soarta unui model, ci elocința sau 
prestigiul susținătorului său. Tinerii care 
fac parte din comisie au alte gusturi decît 
cei mai vîrstnici, dar nu știu să-și susțină 
punctul de vedere prin „teorie", ci mai 
mult prin „îmi place" sau „nu-mi place" 
(comercial a se citi „cumpăr" sau „nu 
cumpăr"). Și pentru că această comisie are 
nu numai aspectul unei reuniuni de spe
cialiști, ci și de etalon al gustului publicu
lui consumator, cred că ar trebui să se țină 
seama mai mult de părerile cumpărătorilor.

Frecventă, întrebarea „dar altceva nu 
mai aveți ?“ ridică o problemă de prim 
ordin : persistența în magazine a unor mo
dele vechi, lipsite de gust. Rochiile execu
tate de cooperativa „Muncă și artă" în 
urmă cu aproximativ 5 ani se mai pot în- 
tîlni și acum prin magazine. Din cînd în 
cind sînt scoase din rafturi, scuturate de 
praf și călcate, dar... totul e în zadar. Ba
nale și cenușii sînt rochiile „Zina", model 
9337/65 sau modelul 3111 dintr-un impri- 
ineu atrăgătoi. dar croit după un calapod 
moștenit din străbuni. în magazinul uni
versal „Vulturul de Mare" zac modele 
vechi de sacouri în culori cenușii. Aceeași 
sărăcie de modele o constatăm și la cana
diene. impermeabile, imprimeuri, costume 
de vară, mantale de ploaie din P.V.C.

A

In loc de concluzii

lată-ne așadar, la capătul călătoriei în 
complicatul circuit al mărfurilor din re
țeaua comercială.

Am întîlnit foarte multe lucruri bune și 
e firesc să fie așa. Am întîlnit însă și defi
ciențe șj nu e firesc să fie așa. Remedierea 
lor se impune de urgență. Este de dato
ria tuturor organelor comerciale să fie mai 
atente la cererile cumpărătorilor și să le 
rezolve cu promptitudine. După cum s-a 
văzut, posibilități există. Trebuie numai ca 
cei chemați să asigure nevoile cumpărăto
rilor, să manifeste mai multă preocupare 
pentru a cunoaște precis, dar mai ales pen
tru a satisface cu maximum de operativi
tate cererile reale ale pieții. Trebuie să-i 
preocupe mai puțin statisticile arbitrare ca : 
„mărfuri comode" și „mărfuri incomode" și 
să ofere celor ce trec pragul magazinelor 
tot ce au nevoie, fie că este vorba de o 
batistă sau de un costum de tergal. .

în raidul întreprins prin magazine am 
întîlnit și foarte multi tineri, lucrători în 
rețeaua comercială Acestor tineri, dintre 
care unii sînt utemiști. le revin sarcini im
portante în asigurarea unei bune deserviri 
comerciale. Plenara C.C. al U.T.M. din ia
nuarie care a analizat sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului la îndeplinirea ola
nului de stat pe anul 1965 s-a ocupat, și de 
îndatoririle ce le revin tinerilor din re
țeaua comercială.

Plenara recomanda ca organizațiile 
U.T.M. din comerț să extindă experiența 
bună dobîndită pînă acum, să organizeze 
împreună cu sindicatele consfătuiri comu
ne cu tinerii care lucrează în rețeaua co
mercială și cu cei din întreprinderile pro
ducătoare. în care să se discute temeinic 
despre calitatea mărfurilor livrate de in
dustrie comerțului, despre cauzele care fac 
ca unele mărfuri să nu corespundă cerin
țelor, precum și despre măsurile ce se 
impun pentru ca pe piață să ajungă sor
timentele care se bucură de cea mai bună 
apreciere din partea consumatorilor.



Comentariul

si
Franța
SEATO

E lementul impor
tant în știrea 
anunțată deo
camdată cvasi- 
oficial la Paris 
în legătură cu 
retragerea repre
zentanților mili
tari francezi din

S.E.A.T.O., nu este atît am
ploarea ei, cit momentul ales, 
în fond, comparând pozițiile 
Franței față de S.E.A.T.O. 
din ultima vreme, pot fi gă
site atitudini mult mai spec
taculoase. Acum un an Franța 
a refuzat să se asocieze co
municatului comun al sesiunii 
pactului S.E.A.T.O. Recent, 
la Londra, după cum se știe, 
Franța a participat exclusiv 
cu statutul de observator la 
întrunirea S.E.A.T.O. Compa
rativ, deci, anunțarea retra
gerii unor reprezentanți mili
tari și menținerea reprezen
tanței civile la Bangkok, se
diul pactului S.E.A.T.O., pare 
să fie un act de o amploare 
mai redusă. Momentul ales — 
atît pentru evoluția situației 
în sud-estul asiatic, cit și al 
relațiilor interoccidentale — 
are însă o semnificație deose
bită.

Corespondenții francezi 
scriu că hotărârea guvernului 
francez trebuie interpretată 
ca o nouă afirmare a dorin
ței Franței de a nu fi asociată 
la politica americană în Viet
nam. „Este vorba despre con
firmarea unei atitudini de re
zervă față de comportarea a- 
mericană în Vietnam'1 (FRAN
CE PRESSE). Gestul francez 
survine la scurt timp după 
ce presa americană s-a făcut 
ecoul știrilor privind o sporire 
substanțială a efectivelor mili
tare americane în Vietnam, 
după intensificarea bombar
damentelor împotriva R. D. 
Vietnam. Pe de altă parte, se 
știe că în ultimul timp diplo
mația americană a depus mari 
eforturi pentru a releva „spri
jinul" pe care-1 obține în ță
rile Asiei politica sa agresivă 
în Vietnam. Întorcîndu-se din 
misiunea sa în Extremul 
Orient, Cabot Lodge declara 
recent la Washington că mul
te țări din această regiune 
„înțeleg" atitudinea ameri
cană. Deocamdată această 
înțelegere s-a materializat 
prin trimiterea unor efective 
reduse australiene și prin rea
firmarea la Seul (după vizita 
lui Pac Cijon Hi la Wa
shington), a dorinței de a se 
trimite noi trupe sud-coreene 
în Vietnamul de sud.

Noua reafirmare a disocieri 
franceze față de politica ame
ricană în Vietnam capătă deci 
în această perspectivă efectul 
unei dezavuări fățișe a afir
mațiilor propagandistice des
pre așa-zisul „sprijin asiatic' 
al politicii S.U.A.

Pe de altă parte, observa
torii politici francezi înca
drează recenta atitudine a gu
vernului francez în contextul 
poziției sale generale față de 
alianțele militare. La Paris 
se afirmă că este vorba des
pre aceeași rezervă generală 
manifestată și față de N.A.T.O. 
Numeroasele articole apărute 
în ultimul timp în presa occi
dentală despre posibilitatea 
unei eventuale retrageri a 
Franței din Alianța atlantică, 
ajungeau invariabil la conclu
zia că fără a se putea vorbi 
cu certitudine despre proiecte 
de viitor, se poate constata o 
atitudine distantă în prezent. 
„Apropierea — scrie un co
mentariu din Paris al agenției 
FRANCE PRESSE — este 
fondată și efectivă in mă
sura în care în ambele cazuri 
guvernul de la Paris, preocu
pat de independența sa națio
nală. se distanțează de orga
nizațiile menționate... in sinul 
cărora ponderea puterii ameri
cane poate impune parteneri
lor o politică pe care acesta 
nu o aprobă".

Prin urmare știrea anunțată 
la Paris are în egală măsură 
o rezonanță asiatică cît și eu
ropeană și constituie o nouă 
verigă în lanțul divergențelor 
interoccidentale și mai ales 
franco-americane.

P. NICOARA
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hot are
Impas la Saigon

„Pe toate planurile, impasul 
este total", consemna agenția 
FRANCE PRESSE în comen
tariul său din 29 mai consa
crat actualei crize politice in
tervenite în capitala Vietna
mului de sud. La rivalitățile 
dintre șeful statului, Phan. 
Khac Suu, și primul ministru, 
Quat, s-au adăugat disensiu
nile dintre diferite partide po
litice, care au ieșit acum la 
suprafață. Situația este atît de 
confuză, remarca agenția ci
tată, incit șeful guvernului s-a 
văzut nevoit să organizeze în 
dimineața zilei de 29 mai un 
consiliu de miniștri extraordi
nar pentru a se încerca gă
sirea unei soluții care să pună 
capăt crizei. La apelul primu
lui ministru n-au răspuns însă 
cei doi miniștri care se opun 
lui Quat și care au refuzat să 
demisioneze la „sugestia" a- 
cestuia din urmă.

In scenă a intrat recent și 
„Consiliul național legislativ",

care consideră că hotărîrea 
primului ministru de a rezilia 
pe cei doi miniștri este con
form cu Carta provizorie.

Din cauza înrăutățirii situa
ției politice, ambasadorul ame
rican în Vietnamul de sud, ge
neralul Maxwell Taylor, și-a 
aminat pentru a doua oară în 
24 de ore plecarea la Washing
ton.

*
Agenția sud-vietnameză de 

presă .-Eliberarea- a transmis 
un nou comunicat referitor la 
acțiunile forțelor patriotice 
din ultima săptămână. La 23 
mai, se arată în comunicat, în 
provincia Ca Mau, detașamen
tele de patrioți au interceptat 
două companii guvernamenta
le. In districtul Thoi Binh au 
avut loc in aceeași zi operați
uni în cursul cărora 150 de 
soldați guvernamentali, inclu
siv doi ofițeri americani, au 
fost uciși sau răniți.

Conferința arabă la nivel inalt
CAIRO 29 (Agerpres) — 

Șefii guvernelor țărilor arabe 
și reprezentanții lor. aflați la 
Cairo, s-au întrunit din nou 
în cursul zilei de simbătă. 
Au fost discutate probleme 
economice, tehnice și de in
formații. In ședința de dimi
neață, participanții au adop
tat hotărîrea ca viitoarea 
conferință arabă la nix-el 
înalt să aibă, totuși loc. cum 
era prevăzut în Maroc. în 
luna septembrie a.c. După 
cum se știe, premierul irakian 
a cerut conferinței primilor 
miniștri ca reuniunea șefilor 
statelor arabe să fie convocată 
la Alger, înainte sau după 
conferința afro-asiatică la ni
vel înalt

Agenția M.E.N. relatează că 
Ahmed Shukeiry, președintele 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, nu a participat nici 
la ședința de simbătă dimi
neața. După cum s-a anunțat 
el nu a participat nici la lu
crările de vineri, după ce joi 
seara și-a prezentat demisia 
din funcție, nefiind mulțumit 
de poziția adoptată de parti-

cipanții la conferință față de 
președintele tunisian Bur- 
ghiba.

Paralel cu reuniunea șefilor 
de guverne, s-a întrunit din 
nou. simbătă dimineața, si 
Consiliul arab al apărării, 
care a discutat în continuare 
problema staționării trupelor 
comandamentului militar uni
ficat arab. în țările limitrofe 
cu Izraelul. Agențiile de pre
să, relevă că în această ches
tiune au apărut o serie de di
vergențe.
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Belgia:

Dificultățile
constituirii
guvernului

BRUXELLES 29 (Agerpres;. 
— In capitala Belgiei continuă 
consultările în vederea solu
ționării crizei guvernamentale 
care a izbucnit după alegerile 
generale de duminica trecută. 
Se așteaptă ca regele Baudouin 
să desemneze o personalitate 
care să efectueze o misiune de 
informare (se menționează în 
acest sens numele ministrului 
de stat de Schrijver). Sarcina 
celui investit cu această mi
siune ar fi exclusiv de a găsi 
o bază de înțelegere intre ce
le trei principale partide — 
social-creștini, socialiști și li
berali — in vederea revizuirii 
constituției Abia după ce va 
putea fi realizat un acord în 
acest domeniu, va fi abordată 
problema formării unui nou 
guvern. Pînă în prezent nu 
a fost propusă nici o formulă 
pentru constituirea unei coa
liții guvernamentale. Unii ob
servatori sint de părere că so
cialiștii ar fi înclinați spre 
constituirea unei noi coaliții 
cu social-creștinii. Dar aceștia 
din urmă par să fie mai cir
cumspect. dorind poate o co
aliție tripartită (inclusiv 
beralii).

In orice caz, tratativele 
vederea soluționării crizei 
anunță îndelungate și dificile.
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DJAKARTA 29 (Agerpres). — 
în ziua de 27 mai, în sala spor
turilor Senajan din Djakarta, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, se
cretar al C.C. al P.M.R.. condu
cătorul delegației C.C. al Parti
dului Muncitoresc Român, a rostit 
o cuvântare la o seară culturală 
închinată celei de a 45-a aniver
sări a întemeierii Partidului Co
munist din Indonezia.

Au fost de față D. N. Aidit, 
președintele C.C. al P. C. din In
donezia. K. H Lukman. prim- 
vicepreședinte al C.C. al P. C. 
din Indonezia, membri ai C.C. al 
P. C. din Indonezia și alți acti
viști de partid, miniștri, membri 
ai corpului diplomatic, precum și

alte personalități oficiale. Au par
ticipat 10 000 de oameni ai mun
cii din orașul Djakarta.

A fost prezentat un program 
cultural, care a evocat principale
le momente din istoria P. C. din 
Indonezia și a revoluției indone
ziene.

*
împreună cu celelalte delegații 

participante la a 45-a aniversare 
a întemeierii P. C. din Indonezia, 
delegația română a fost primită 
de dr. Subandrio, prim-vice-prim- 
ministru și ministru afacerilor ex
terne al Indoneziei, și a făcut vi
zite la conducerea Parlamentului 
indonezian și a Frontului național.

O demisie neașteptată
Printre evenimentele care 

au reținut atenția pre
sei grecești a fost și 

neașteptata demisie a amba
sadorului american la Atena, 
Labouisse, acceptată imediat 
de președintele Johnson. Se a- 
preciază ca semnificativ faptul 
cc această demisie a coincis 
cu reacțiile puternice de pro
test ale celor mai înalte 
cercuri politice din Atena și ale 
întregii prese grecești față de 
conținutul raportului prezentat 
in Congresul Statelor Unite, 
referitor la situația politică ac
tuală din Grecia. Acest raport 
elogia existența unei pretinse 
stabilități politice în timpul 
celor opt ani de guvernare a

toarte călduroase cind tem
peratura atinge 40—50
grade Celsius. In fotogra
fe: O casă de locuit din 

orășelul Talia

află țe- 
pe unde 
ce suilă 
incăperi 
in zilele

Tarta este un orășel pairiș- 
tanez situat la 100 km de 
Cazaci, pe teritoriul fostei 
provincii Sind. Deasupra 
acoperișurilor plate ale ca
selor din Talia se 
vile de ventilație 
pătrunde vintul. 
dinspre mare, in 
cd’jcind răcoare

partidului de dreapta E.R.E. și 
iși exprima nemulțumirea față 
de „schimbarea neașteptată a 
situației din trecut, accentuind 
totodată faptul că in Grecia 
s-a creat o situație de criză 
in domeniul politic". Cotidia
nul guvernamental „TO 
VIMA" califica drept tenden
țioase aceste informații furni
zate autorilor raportului de 
către ambasadorul american 
Labouisse. Totodată, autorii 
raportului au evitat în timpul 
celor 48 de ore cît au stat în 
Grecia să se adreseze guver
nului grec pentru a-i pune la 
curent cu situația din țară, 
mulțumindu-se doar cu datele 
și concluziile personale ale lui 
Labouisse.

La aflarea știrii că guver
nul S.U.A. intenționează să 
numească in calitate de re
prezentant al său pe Peurifoy, 
care fusese ambasador în 
timpul războiului civil din 
Grecia, presa greacă a reac
ționat din nou.

Ziarul de centru „ATE- 
NAIK1" relevă că „guvernul 
S.U.A. ar comite o greșeală 
nescuzabilă dacă ar repeta în 
prezent experiența nefericită 
a lui Peurifoy, cind condițiile 
din Grecia s-au 
Un alt cotidian al 
centru ,-ETNOS", 
du-se împotriva 
unui astfel de ambasador, re
levă că Greciei i-a fost de 
ajuns „dinamismul lui Peuri
foy, manifestat prin interven
ții supărătoare in viața poli
tică a Greciei, care au revoltat 
profund întregul popor".

Deocamdată, S.U.A. nu au 
trimis însă un nou ambasador 
în Grecia, afacerile diploma
tice fiind girate de un însăr
cinat cu afaceri.

schimbat". 
Uniunii de 
pronunțin- 
acr editării

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

I
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K. P. CHINEZĂ: 
Studenți de la uni
versitatea Chiao- 
tung din Șanhai 
in timpul unui exa

men.

COMUNICATUL
COMUN

SOVIETO-UNCAR
MOSCOVA 29 (Agerpres).— 

După cum anunță agenția 
TASS, la Moscova a fost dat 
publicității comunicatul cu 
privire la vizita efectuată în 
Uniunea Sovietică de Janos 
Kadar, Antal Apro, Bela Bi- 
szku. Ei au avut convorbiri 
cu Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi.

Cele două părți au avut un 
schimb de păreri în proble
mele referitoare la dezvolta
rea relațiilor sovieto-ungare 
și la problemele actuale ale 
situației internaționale. în 
comunicat se relevă identita
tea punctelor de vedere ale 
celor două părți asupra situa
ției din mișcarea comunistă 
internațională și unitatea de 
păreri în ce privește proble
mele internaționale impor
tante.

Părțile au condamnat agre
siunea armată imperialistă a 
S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam și intervenția lor fățișă 
împotriva poporului Vietna
mului de sud și au subliniat 
necesitatea unității și a unor 
acțiuni comune ale tuturor 
țărilor din comunitatea socia
listă în sprijinul poporului 
vietnamez. De asemenea, ele 
au condamnat acțiunile agre
sive și amestecul imperialist 
în treburile interne 
țări.

In comunicat se 
hotărîrea celor două 
lupta și de acum înainte pen
tru pace în întreaga lume, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, se sublinia
ză importanța reglementării 
pașnice a problemei germane. 
Părțile au relevat necesitatea 
întăririi continue a capacității 
de apărare a țărilor socialiste 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

ale altor

reafirmă 
țări de a
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I TERITORIUL
R. D. VIETNAM 

DIN NOU BOMBARDAT

HANOI. — La 28 mai, nu
meroase reactoare de luptă 
ale S.U.A. și autorităților sud- 
vietnameze au bombardat și 
mitraliat în mai multe valuri 
teritorii- populate din provin
ciile Nghe An, Thanh Hoa și 
Quang Binh din R. D. Viet
nam, precum și insulele Hon 
Me, Hon Mat și Con Co, din 
apele teritoriale nord-Vletna- 
meze.

AZI, ALEGERI 
IN R. P. POLONA

VARSOVIA. — Astăzi în Polo
nia au loc într-un cadru festiv ale
gerile pentru Seim și sfaturile 
populare. Milioane de cetățeni pă
șesc în fata urnelor pentru a alege 
pe cei 460 de deputați în Seim și 
peste 170 000 de deputați în sfatu
rile populare de la orașe și sate. 
Candidații se prezintă pe lista uni
că a Frontului Unității Poporului, 
în frunte cu P.M.U.P.

MOSCOVA. — La 29 
Kâdâr, prim-secretar 
P.M.S.U., președintele 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
ungar, însoțit de Bela Biszku, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., și An
ta! Apro, vicepreședinte al guver
nului, au părăsit Moscova plecîgd 
spre patrie.

mai Jănos 
al C.C. al 
guvernului

NEW YORK. — N.A.S.A. — Ad
ministrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cos
mic — anunță că de la baza Cape 
Kennedy din S.U.A. a fost lansată 
simbătă o platformă interplanetară 
pe care se află un laborator cos
mic. Acest vehicul, denumit. 
„IMP-C", a fost lansat cu ajutorul 
unui sistem de rachete de tipul 
„Thor-Delta" în trei trepte.

INDUSTRIAȘI FRANCEZI 
LA BUDAPESTA

șt după ul
timii război mon
dial, cind dispăruse 
orice umbră a ro
mantismului exo
tic, Noua Zeeiandă 
a continuat să iie 
considerată mai a- 
les din punctul de 

I vedete al senzaționalului tu
ristic, 
dență 

I unice in lume.
getației subtropicale. 

Izerifor, a vulcanilor 
pășunilor alpine, 
in spatele Austi

I 
I 
I
| largi ale opiniei publice

Erau scoase în evi- 
contrastele geografice 

climaterice neozeelandeze, 
în lume. Țara ve- 

a ghei- 
■ și a 

», ascunsă bine 
_. spatele Australiei, părea că 
nu este in măsură să oiere vieții 
politice internaționale motive 
de agitație. Iar locuitorilor a- 
cestei țări Ie 
că este așa.

Cercurile 
fost insă de 
acționat in consecință. Mai tn- 
tii, in ciuda opoziției cercurilor 

t din

părea foarte bine

conducătoare au 
altă părere si au

lard. Noua Zeelandă a devenit 
membră a pactelor SEJL.T.O. și 
A.N.ZJJ.S. Apoi, politica mili
tară neozeelandeză, mei ales 
In timpul guvernelor conduse 
de actualul prizn-mfoistru K. J. 
Holyoake. liderul Partidului na
țional. a fost elaborată pomin- 
du-se de la programele pactelor

care, evident, cereau din partea 
populației noi „sacrificii".

In problemele majore care 
irămintă in prezent sud-estul 
asiatic, guvernul neozeelandez 
s-a postat in continuare pe po
zițiile S.E.A.T.O. și A-N^L’.S. 
Comandantul ilotei maritime 
neozeelandeze a declarai că

fi puse la dispoziția guvernului 
de la Saigon.

Toate acestea au provocat în 
Noua Zeelandă reacții vehe
mente din partea populației și 
a partidelor politice din opozi
ție. In timpul vizitei pe care a 
intreprins-o nu de mult la Wel
lington, Henry Cabot Lodge, 
trimisul special al președintelui

Anunțarea hotăririlor guver
nului neozeelandez de a inter
veni în războiul din Vietnam a 
provocat un nou val de acțiuni 
de protest. Grupuri de demon
stranți au pătruns in clădirea 
Parlamentului cetind anularea 
hotărîrii luate. Amploarea ac
țiunilor populației a silit guver
nul să prezinte din nou proble-

duce și din faptul că între t 
„Țara contrastelor geografice" 
și Vietnam este o distanță egală 
cu cea dintre ...Grecia și Viet
nam.

In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc vineri în Camera Re-

Neliniște la Wellington

err

tara sa „va acorda Malayeziei 
sprijin ori de cite ori va avea 
nevoie*. După cum se știe 
„sprijinul" s-a materializat prin
tre altele prin trimiterea de mi
litari neozeelandezi in Borneo 
de nord. Recent, guvernul de la 
Wellington a hotar it să trimită 
In Vietnamul de sud trupe și 
armament de artilerie, care vor

Johnson, „pentru a explica poli
tica Statelor Unite in Vietnam", 
in capitala neozeelandeză au a- 
vut loc puternice demonstrații 
de protest. Demonstranții l-au in- 
timpinat pe diplomatul american 
cu lozinci ca : „Lăsați-ne în pa
ce cu războiul vostru murdar !', 
„Încetați bombardarea Vietna
mului de nord!".

ma in iata depulaților. Primul 
ministru a căutat să-și susțină 
acțiunea invocind argumente, 
cel puțin rizibile. După el, 
trimiterea de trupe neozeelan
deze in ajutorul guvernului de 
la Saigon ar avea drept scop 
„intărirea securității Noii Zee- 
lande". Cit este de întemeiată 
această afirmație se poate de-

I
I triale, 

portului,

prezentanților din Wellington 1 
liderul opoziției, Arnold Nord- I
n-irvrrnr n wihl i rrirtf /->/» mon -

1

I
i
I
I
I

BUDAPESTA. — La invita
ția Camerei de Comerț a R.P. 
Ungare, la 28 mai a sosit la 
Budapesta o delegație a indus
triașilor francezi, alcătuită din 
36 de persoane, reprezentînd 
importante concerne industri
ale, printre care „Schneider 
Westinghouse" „Petrochimie", 
„Alsthom", „Heurtey", „Peu- 
geut", „Simca" și „Renault". 
După cum transmite agenția 
M.T.I., membrii delegației se 
vor interesa de posibilitățile 
din domeniul cooperării indus- 

al exportului și im- 
i, vor avea convorbiri 

cu specialiști cu munci de 
conducere din economia și in
dustria Ungariei.

meyer, a subliniat că ceea ce 
periclitează cu adevărat secu
ritatea Noii Zeelande nu sint 
irămîntările din Vietnam, ci toc
mai intervenția străină în a- 
ceastă țară, intervenție 
guvernul neozeelandez 
gătește să participe.

Recentele acțiuni de 
din Noua Zeelandă sint o ex
presie a dezacordului locuitori
lor acestei țări față de interven
ția in Vietnam și in alte țări din 
sud-estul asiatic. Neozeelandezii 
au demonstrat că se opun atît 
planurilor de intervenție ale 
propriului lor guvern cît și po
liticii americane in această par
te a lumii.

ION D. GOIA

la care 
se pre-

protest

BONN. — Purtătorul de cuvin! 
oficial al guvernului vest-german, 
Karl Gunther von Hase, a anunțat 
vineri că Ludwig Erhard, cancela
rul federal al R.F.G., va părăsi 
Bonnul la 31 mai, plecînd într-o 
vizită oficială Ia Washington, in 
timpul voiajului dincolo de Ocea
nul Atlantic, — al treilea de la 
venirea sa la putere — Erhard, 
care va fi însoțit de ministrul da 
externe Schroeder, va avea între
vederi cu președintele Johnson și 
cu alte oficialități americane.

SUEDIA: Un pichet format din tineri și tinere care s-au postat în fața Parlamentului din 
Stockholm cetind boicotarea mărfurilor din Republica sud-africană

I

Ș
tiri sosite cu întîrziere, din pricina cenzurii 
severe a autorităților coloniale, vorbesc 
despre ciocnirile de mari proporții care au 
avut loc Ia începutul lunii mai între grupuri 
de răsculați și detașamentele militare por
tugheze în insula Sao Tome.

Situată în golful Guineii, în apropiere de 
litoralul Africii de vest, insula Sao Tome are 
o suprafață de 836 kilometri pătrați șl o 

populație de circa 60 000 de locuitori. Insula se 
înalță în mijlocul valurilor Atlanticului ca o stîncă 
crenelată, împodobită cu conuri pleșuve de vulcani 
care seamănă cu degetele unei mîini. Călătorii spun 
că atunci cînd te apropii de Sao Tome ai impresia că 
în vălul tremurător al aerului fierbinte de la tropice,

pată cu care sint împrejmuite 
rezervațiile, situația de semiscla- 
vie a băștinașilor, salariile deri
zorii cu care greu izbutesc să-și 
asigure o existență în pragul în
fometării, gloanțe la cea mai 
mică nesupunere — acestea sin! 
rînduielile instaurate de planta
torii portughezi.

merg pîna la 85 la sută din ca
pitalul investit.

Autorităților coloniale le este 
tot mai greu să „facă rost" de 
mină de lucru africană care să 
înlocuiască viețile secerate de 
sistemul semi-sclavagist. Căutînd 
o ieșire, ele au transformat insula 
intr-o „colonie corecțională de

„Insula morții
aceste ,,degete- se mișcă, 
nințind.

Denumirea Sao Tome (Sfintul 
Toma) a fost dată insulei de por
tughezi, care au pus stăpînire pe 
ea în secolul al XV-lea. Conchis
tadorii portughezi le-au răpit afri
canilor pămînturile și au început 
să cultive pe ele trestie de zahăr, 
iar pe băștinași i-au transformat 
în sclavi. Plantațiile se întindeau 
repede și brațele de muncă au 
început să fie insuficiente. A- 
tunci portughezii s-au apucat să 
aducă sclavi din Angola, Gabon, 
de pe litoralul golfului Guineii. 
Cind numărul africanilor de pe 
insulă a crescut mult, ei s-au

prevenind și parcă amc-

răsculat și i-au alungat pe inva
datori. Timp de aproape 300 de. 
ani africanii au fost stăpîni pe 
insulă. Dar solul vulcanic rodi
tor de pe Sao Tome și poziția 
strategică avantajoasă a insulei 
atrăgeau colonialiștii ca un mag
net. In secolul al XIX-lea por
tughezii au cucerit din nou Sao 
Tome. Istoria s-a repetat. Afri
canilor le-au fost iarăși răpite 
pămînturile care, de astădată, au 
fost transformate în plantații de 
cacao.

Colonia a început să fie denu
mită „insula morții". Sîrma ghim

africani au fost uciși, așezările 
lor au fost arse, iar cartierele a- 
fricane din centrul administrativ 
al insulei au fost devastate.

Departe de a fi înăbușită, lup
ta populației băștinașe a luat a- 
vir.t. Evenimentele din 1953 an 
fost punctul de plecare pentru o 
luptă mereu mai organizată, mai 

tenace. Acțiuni
le anticbloniali- 

j j ste sint conduse
de Comitetul 
pentru elibera
rea insulelor Sao

In perioada 1920—1930, din 
Africa occidentală portughezii 
au adus în Sao Tome circa 70000 
de africani din triburile Bantu 
și aproape niciunul dintre ei nu 
s-a mai întors acasă. Ei au murit 
in masă, nemaiputînd rezista la 
bătaie, la foame și la munca 
peste puterile omenești. In insulă, 
mortalitatea este actualmente 
cea mai mare din lume.

Prin exploatarea cruntă a 
băștinașilor, plantatorii obțin 
profituri mari. Compania colo
nială agricolă, portugheză, de 
pildă, obține anual profituri care

muncă". Pe Sao Tome sint 
deportați nu numai cei condam
nați, ci și familiile lor. In colo
niile portugheze deportarea la 
Sao Tome este considerată, ca 
și condamnarea la moarte, pe
deapsă capitală. Printre cei de
portați se află numeroși deținuți 
politici.

In februarie 1953 populația 
din „insula morții", ajunsă la 
disperare, s-a răsculat certnd a- 
brogarea sistemului de muncă 
forțată. Colonialiștii au trecut la 
represiuni crunte. Peste 1000 de

Tome și Princi
pe — secție locală a Frontului 
african de luptă pentru indepen
dență națională din coloniile 
portugheze. Ciocnirile de am
ploare de la începutul acestei 
luni (în urma cărora — potrivii 
unor știri — a fost, aruncat în 
aer principalul depozit de muni
ții al autorităților militare colo
niale și au fost uciși numeroși 
soldați din detașamentele, portu
gheze) se înscriu în șirul lupte
lor populației locale pentru lichi
darea jugului colonial.

E. R.
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