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ia gospodăria agricolă colectivă din commo 
Becicherecul-Mic, regiunea Banal, se lucrează 

cu toate tortele la seceri*
Foto: AGERPRF1

• In ultimele zile, 
recoltatul griului și 
orzului s-a intensifi
cat în toate raioane
le regiunii București. 
Folosind din plin ca
pacitatea de lucru a 
combinelor și a ac_ 
cerătorilor - lega tori, 
colectiviștii, I u urato- 
tori! din GAS. și 
mecanizatorii din 
S.M.T. au strîns griul 
de pe mai mult de 
110 000 hectare. Griul 
a fost recoltat de pe 
suprafețe mai mari 
de către gospodăriile 
agricole colective din 
raioanele Zimnicea, 
aproape 40 la sută, 
Titu, Tr. Măgurele, 
Lehlin, Drăgănești- 
Vlașcă — peste 30 la 
sută.

Strînsul orzului a 
fost terminat în ra
ioanele Răcari și Vi
dele. Pe întreaga re
giune s-a recoltat 
pînă în prezent or
zul de pe mai bine 
de 80 la sută din su
prafața însămînțată.

Pentru asigurarea 
unor cantități spori
te de furaje, colecti
viștii din regiunea 
București au strîns 
pînă acum aproape 
1 500 tone pleavă.

nele. seceră tarile-le- 
gători și *I1« mașini 
agricole de mare 
randament Astfel, ■- 
ni tații e agricole so
cialiste din raioanele 
Sinnicolan Mare. A- 
rad. Timișoara, Deta 
au recoltat pînă in 
sear> zilei de 4 iulie 
griul de pe mai boc 
de 15 MO ha $i arz^ 
de pe o sa praf iță de 
peste 16 MO hectare. 
Peste 48 Ia sala Aa 
recolta de on a !atf 
treierată. Terenurile 
de pe Eire a-au 
strîns paiele sini j- 
medlat aj-aie.
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• Mecanizatorii din 
G.A.S. «i S.M.T. din 
regiunea Banat lu
crează în ritm susți
nut Ia recoltarea pa- 
ioaselor. Eț folosesc 
din plin toate combi-

■ Unitățile agri
cole socialiste din 
regiunea Cluj lucrea
ză din plin la re
coltarea păioaselar. 
Fruntașe sînt gospo
dăriile coleotive dîo 
raioanele Aiad. Gher
la ți Turda. In vede
rea atringerii păi na
șelor intr-un timp 
cit mai scurt. G.A.S. 
și G A.C. au pregătit 
din țjmp toate mași
nile, s-au aprovizio
nat cu combustibil, 
saci, sirmă pentru 
balotarea paielor etc. 
La recoltarea păioa- 
selor, in acest an la 
creară peste 2 Mă 
tractoare, 9M com
bine, 6IB batoze, un 
nnmăr însemnat de 
prese pentru balotat 
paie. Colectiviștii se 
străduiesc să termine 
recoltarea în maxi
mum 10 zile.

ridicare a 
izvorî x tn—77 dtr. z 
are profec^JL ea s 
buie mEC’xr r.__
largi despre zrtr.âaj&l 
taxă secția. despre r*'- 
=etode de «Jere

s-au fior? de câare euedtace^E « 
pilor pra coQfiji&rea largă a 
citorilor) s-a av=T in verier 
multe obiective : însoțirea d 
depună a srsiwnului de tuncp 
a utilajelor, buna argamzue a loro- 
lui de muncă, folosirea celor mai 
optime mînuiri la mașini, gospodă
rirea materiei prime. respectarea 
graficului de curățenie etc. Am so
cotit necesar ca din tematică să nu 
lipsească, în p—imul rind lecții ore 

depfeoșcâ cadril ai 4a-
scr-.erii utila 5* să se apreoor
îndeosebi asupra părților $2 dispoc 
tivelor care prezentau nouiă;: 
această privință- S-a irxistat de 
pildă, pe cunoașterea sistemului d« 
funcționare a pneumofilnlm. diapo
zitiv nu de mult introdus la ringuri?»

▼ MXTLIMT

din legume

\ 270 noi săli de clasă I
ixr ta alte localități 
■ a iecrpaz repara- 
tnte f> amenajările 
feolilor existente, 
astfel c« la începu
tul anului școlar 
toate școlUe să fie 
pregătite. In 
sul Suceatxz 
mult avansate
crtrile la comple
xul Școlar chimie-in- 
dutrialinarea lem- 
«a2«i. care va anca 
If săli de clasă, că- 
msne peafne 900 de 
eteri, ateiiere. can. 
ti«d «re. Tot aici sa 
■va afli ia con- 

un localsfructie

Consfătuirea anuală 
a cadrelor didactice 

din școlile profesionale
Vineri a început în Sala 

Consiliului local al sindicatelor 
din Capitală consfătuirea a- 
nuală a cadrelor didactice din 
școlile profesionale, tehnice și 
tehnice de maiștri ale Mini
sterului Industriei Ușoare. La 
consfătuire participă directorii 
școlilor și întreprinderilor tu
telare, muncitor) fruntași, teh
nicieni și specialiști din acest 
sector.

Consfătuirea analizează acti
vitatea de invățămînt și edu
cație desfășurată in anul șco
lar ce s-a încheiat ți elaborea
ză planul de măsuri în vederea 
creării unor condiții rit mai 
bune pentru noul an școlar.

In 1962-1963 aceste școli an 
fost absolvite de 3 898 de elevi, 
care a au calificat in diferite 
meserii, cum ar fi cele de țesă
tori, tricoteri. marochineri. ikI- 
clari etc.
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Locuințe pentru
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pentru o școală 
die cu 16 săli 
alta cu 8 săli 
clasă.

La lucrările
construcție Contri
buie si cetățenii îm
preună cu depută
ții. Prin munca vo
luntară a cetățeni
lor în raioanele ■ 
Cîmpuluna si Gura | 

Humorului s-au e- 
conomisit la con
strucția noilor școli 
cite 350 000 lei.

(Agerpres)
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eri, s-au deschis 
în institutele de 
invățămînt supe
rior cursurile de 
pregătire pentru 
viitorii studenți. 

La Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" pregă
tirea — cursuri și seminarii 
— va avea loc în fiecare di
mineață și ea se va face la 
chimie, matematică, științele 
naturii, botanică, bazele dar- 
winismului, zoologie — adică 
la toate disciplinele de examen 
pentru cele trei facultăți ale 
institutului. Ceea ce n-am pu 
tut afla din orar ne-a relatat 
tov. P. Burcea, prodecan al Fa
cultății de agronomie.

— Cursurile se vor desfășura 
in două serii: prima serie va 
dura de la 5 iulie pînă la 4 
august; a doua serie de la 5 
august pînă la 1 septembrie. 
Prelegerile ținute de cadre di
dactice cu experiență vor fi 
urmate de seminarii care au 
drept scop să-i ajute pe can
didați să aprofundeze materia.

In încheiere, tov. prodecan 
a ținut să precizeze că tutu
ror celor înscriși la cursurile 
de pregătire în vederea exa
menului de admitere le sînt a- 
sigurate,, contra cost, cazarea 
în căminele moderna ale in
stitutului și o masă substan
țială la cantină. La dispoziția 
lor vor sta, de asemenea, bi
blioteca bogat înzestrată și să
lile de lectură.

Și la Institutul politehnic, 
încă în ziua vizitei noastre, 
erau deja toate puse la punct. 
Aici vor avea loc cursuri de 
pregătire și seara pentru can
didași aflați în producție.

Tot paralel — și dimineață 
și după-amiază pentru cei din 
producție se vor desfășura și 
cursurile de pregătire în, ve
derea examenului de admite
re la Institutul de construcții.

— Conducerea institutului 
nostru — ne-a declarat tov. 
prorector Iorgu Nicula — a 
luat toate masurile pentru ca 
viitorii candidați Ia studenție 
să aibă condiții optime de pre
gătire pentru examenul de ad
mitere. Cei din provincie au 
posibilitatea să locuiască la 
căminele studențești și să ia 
masa la cantină (contra cost), 
tuturor candidaților le sînt 
puse la dispoziție săli de lec
tură, bibliotecă, în cadrul 
cursurilor de pregătire vor 
preda și vor ține seminarii, 
consultații etc. cele mai bune 
cadre didactice din institut.

Tot ieri s-au deschis și 
cursurile de pregătire la cele
lalte institute de invățămînt 
superior din Capitală ca: Uni
versitatea, Institutul de ar
hitectură, Institutul de pe
trol, gaze și geologie. Institu

Uuat Za apa cu o lună mai 
devreme decit termenul plani- 
jieaL

Toate operațiile de lansare 
«■ fost făcute cu ajutorul vin~ 
aurilor electrice. La acest 
nccn o fuem Raid contribuție 
a «du-o tinerii Mircea Pos- 
:e'.uicu, inginer, șeful sectoru- 
<■11, Vuite Roșu, maistru su
dor, și munătoru Victor Ciu- I

• n w«, b"•?* e——‘‘—a—» —
tacn. Gheorghe Sandu și alții. ■ tu] de științe economice, pre- 

■ cum și cursurile de pregătire 
din institutele de invățămînt 
superior din celelalte centre 
universitare. Aceste cursuri au 
un rol deosebit în pregătirea 

! candidaților. Frecvența regu
lat! la prelegeri și seminarii 
este foarte necesară deoarece 
îl ajută să-și sistematizeze și 
să aprofundeze materia astfel 
ca la examen să se prezinte 
bine pregătiți.

oamenii muncii | 
xamenteîor date In folosința I 
in acest an este de 311.

Z^ieie următoare alte fami- 
. se w muia în 140 de a- 
srtM^MB^O aflate in coc- I 

I

VALEA SADULUI

In acest an colec
tivele de muncă din 
întreprinderile mi' 

• nera ale Trustului 
miner Baia Mare 
s-au preocupat tot 
mai mult de perfec
tionarea continuă a 
metodelor de ex
ploatare și aplica
rea altora noi mult 
maj productive.

Paralei cu intro
ducerea in procesul 
de producție și ex
tracție a metodei de 
inmagazinare și a 
celei cu fișii diago
nale, la 
minieră 
aplicată 
metoda

tare ca fisii pa În
clinare insolită de 
rambleefe fi sur
pare.

Eficienta acestei 
metode constă in a- 
ceea câ lungimea fi- 
șiilor de abataj se 
extinde între două 
orizonturi și dă po
sibilitatea creării ți
nui front 
mai mare.

O metodă 
de exploatare
nereului a fost apli
cată și la întreprin
derea Șuior. E vorba 
de metoda creării 
frontului lung direc
tional-transversal cu 
armare și rambleere 
a spațiului exploa-

ut TXu rnicMMn •• 
cute pin! ari — re- 
zuIU că pnn 
carea acestei metoc- 
se realizează o creș
tere a pnxMctxu-.U- 
tu muncii cu O—Sî- 
la sută, ca urmare * 
faptului că rulajul țz 
alte lucrări pot fi 
făcuta mecanizat cu 
s 2i e perete

La aplicarea ți ex
tinderea acestor me
tode no£ și-au adus 
contribuția ți cand> 
dații da partid loan 
Rat. Nicolae Ma
rian, Emil Pocol mi
neri evidențiatL

RUMURILE 
PATRIEI

Prima «țapi: Cisnidie

Dramul trece 
pnn comuna Sa du

— Tăcere ' Altfel recurg la 
/-zteMrjfî locaL Auziți : 
-Xte *s Valea Caoara-u ni, 
X--; x_ri gria, «ici cucuruz. 
Vi-, un loc de arătură
> a «fea» aauteai bvui de gura~ 

lutrăm iu Valea Sadului, ro
tea k id .’ocru r ratelor. Are cu- 
rixrxl rapraerul xpeeâalut 
M.’-crz Bertn. Dote hiogru- 
f a *orr pnarre primii i«- 

«1 țaxtterwfai Sada V.
— acestuv i se spa-

s.z Jlut oarde". Aici a fost 
:■ ml lX9f, hidro- 

crrXrsis Soda 1. printre pri- 
*<se de . pe teritoriul țdru 
Kuastre — iacepe ei să explice, 

clădirea elba, înconjurată 
de flori p liniște se petrece 
^eîmorfocarta soarelui ți 
?anu sxriue iu ape, fi se naște 
>.wina eiectrieă. Du pa al ți 
k.temetri ne fatimpină o altă 
r.airocentrtdă, Sadu II. Lacul 
de acumulare, limpede, cerul 
și pădurea răsfrinte în adine, 
apa își striage forța aici, pen
tru a da o nouă rama omului.

Mașina parcurge, pe nesim-

file, zeci de kilometri. Trecem 
prin comuna Riul Sadului, cu 
toate cătunele risipite de-a 
lungul apei. Dezvoltarea ex
ploatărilor forestiere, noile 
drumuri care au fost croite in 
munte adine, au dat de lucru 
locuitorilor acestor sate, cînd- 
ra alît de sărace, atît de mult 
la marginea lumii. Recunoști 
acum, casele noi, croite larg, 
cu ferestre mari și porți mo
numentale, după cărămida 
proaspătă, după brăduțul care 
— frumos obicei al pământu
lui ! — stă semn ol casei ter
minate. lată și școala mare, de 
S ani, căminul cultural... La 
tot pasul claxonează mașinile 
grele, încărcate cu lemne 
uriașe. Printre autoturisme, 
motociclete și mașini forestie
re, măgărușii ciobanilor trec 
încărcați cu samarele lor, fără 
grabă, fără înfricoșare... Dar, 
tuturora ne reține atenția o 
călăreață semeață care vine 
dinspre munte. Femeia, în 
virată, îșt ține spatele drept;
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marginea dezbaterii 
fere EDinnA retiiffl 

a tineretului
Numeroși particăpuiți li discu

ția inițiată de aiarnl naatrn în 
legătură cn educația estetică a 
tineretului |-in referit la fcoală 
ca cea mai fnaemnată dintre in
stituțiile menite aă contribuie la 
educarea estetică ■ mii de tineri.

Discuțiile care au avut loc la 
maia rotundă cn privire la edu
cația estetică a tinerelului ară
tau că daca în însușirea unei cul
turi literare școala îfi spune 
cuvîntul hotărîlar, astfel îneît la 
absolvire, elevul are • bogata 
cultură în această direcție fi poa
te da o judecată da valoare pro
funda, științifică ampra unei 
opere literare, în domeniul celor
lalte laturi ale educației estetice 
— în special muaica fi arta pla
stică — școala rămîna încă defi
citară.

După părerea participanților la 
diacnție cauzele acestor carențe 
în educația estetică a elevului 
porneso nu numai de la numărnl 
mic de ore afectat acestor disci
plina ci de la concepția asupra 
programei analitice.

Studiind muzica, de pildă, ele
vului i ie făcea pînă aeum doar 
o inițiere muzicală „tehnicistă11 
fi nn a inițiere «ere aă-i permită

11

cu tema

7

• ' • — ir
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Iru truc torul

DE ODIHNĂ
ANO : f. VIORBt

Od da itixba hi biblioteca 

i'aneJar ^ectropatw"- 
Cztove

T- potrivit!
tpec’j- 
ie u se

O». «1

Munca în joc
cîntec

Pe scena Teatru
lui de vară, cind 
le-a venit rinduL 
fetele din comuni 
Sărata au intrat fie
care cu cite un mă
nunchi de spice pe 
brațe, 
artistic le urmărea 
din culise oarecum 
cu neliniște. DbumJ 
nu fusese concepu*, 
așa, fetele nu repe
taseră niciodată 
gura-’ cu friuL 
Treptat l-a linișliL 
Mergea. Mișcănle 
dansatoarelor erau 
firești, ca duo* in* 
delunti repetipi- 
Sugerau tm aecmi 
bogat clmpul se 
recon st) tuia cu la
nurile lui Întrebi de 
necuorms aixu. Intre 
cei trei Dereți ai 
aceneL Dansul a 
fost mult aplaudat.

Fetele din eo- 
muna Sărata au 
tălmăcit astfel su
telor de spectatori, 
prin mijlocire* dan
sului lor, bucuria 
muncii în gospodă
ria colectivă. Și nu 
numai ele au tăl
măcit această bucu
rie, ci toti cei a- 
proape 500 de artiști 
amatori din raionul 
Bacău cîți au tre
cut pe scena Tea-

• Școala medie de muzică și 
arte plastice din Galați • 
ținut un concert, într-un cadru 
mai larg, mai feativ, în sala 
Teatrului de Stat. A fost a- 
plaudat îndelung elevul Eugen 
Sîrbu din clasa a Vl-a care a 
interpretat în întregime An 
dantele din Concertul In sol 
minor de Vivaldi. Au mai in
terpretat elevii Ion Crețu — 
clasa a VIII-a : partea I-a din 
Concertul nr. 
pas ta mat at o « 
Vl-a : partea 
tul nr. 2 de
reanu Bujor — clasa VIII-a : 
Balada lui Ciprian Porumbescu 
cu care s-a încheiat programul 
artistic. Publicul a răsplătit pe 
viitorii artiști eu aplauze Înde
lungate.

Alte trei concerte au urmat 
la sediul școlii la oare au 
participat elevi! de la compar
timentele pian, coarde, suflă
tori șl un interesant euplu de 
muzică de cameră pregătit de 
profitorul S. Nachmanoviei. 

3 de Moaart, Pa
Mihai — clasa 

l-a din Concer- 
Bach și Prelip

nu numai descifrarea unei melo
dii, ci ți înțelegerea coordonate
lor ereației unui compozitor, a 
locului pe eare îl ocupa în isto
ria culturii, a mesajului trani- 
mis oamenilor prin opera ia.

Pariicipanții la discuțiile ini' 
țiate de ziarul nostru subliniau 
totodată faptul că organul cel 
mai în măsură să aprecieze con
tribuția pe care o aduc țcolile la 
educația estetică a tineretului 
aste Ministerul Invățămîntului ți 
că îndelungata perioadă de itu- 
dîc a acestor probleme trebuie 
■ ă dea ca rezultat cîteva măsuri 
practice, mulțumită cărora să fie 
întărit rolul (colii în procesul de 
formare a cunoștințelor estetice.

In dorința de ■ prezenta citi* 
torilor noștri cîteva-'din masurile 
luate de Minister, pentru ridica
rea disciplinelor de educație este
tică in școala de cultură generală 
la nivelul cerințelor actuale 
ne am adresat tovarășului prof, 
univ. Ilie Popa, director general 
al Direcției Generale a învăță- 
mintulni de Cultura Generală din 
Ministerul Invățămîntului.

— Aș vrea să subliniez —• ne-a 
declarat dintrnn început prof. 
Popa -— profunda actualitate a

•rid FL_‘

După împărțirea premiilor a 
avut loc o reuniune la oare au 
participat, alături de elevi, pă
rinții acestora și profesori.

• Tinerii din B&ian, Plăieștl. 
Bolduș și din alte comune ale 
raionului Turda participă în 
fiecare duminică la excursiile 
care se organizează la Cheile 
Turzii, la Expoziția industrială 
a regiunii Cluj, la Muzeul din 
Turda etc.

In ultimul timp la astfel de 
excursii au participat peste 
3 000 de tineri colectiviști din 
raion.

• Comitetul regional al crea 
țiel populare In colaborare cu 
facultatea de arte plastice a 
Institutului pedagogic — Iași 

discuțiilor inițiate de ziarul 
„Scînteia tineretului”.

Școala, alături de alte institu
ții din țara noastră, trebuie să 
contribuie la pătrunderea artei în 
rîndul maselor, la formarea și 
dezvoltarea unui larg orizont de 
cultură.

Discuțiile sînt cu atît mai bine 
venite cu cît ele se desfășoară în 
momentul cînd trecerea la școala 
de 12 ani este pe punctul de a se 
realiza, în care se va acorda o 
mai mare atenție educației este
tice — ca parte integrantă a edu- 
cației comuniste a tineretului.

Pedagogii noștri nu studiat în

Muzica și aria piastică
în școala de cultură generală

delung în ultimul timp aceste 
probleme. Concluziile cercetărilor 
întreprinse de noi converg cu a 
celea ale anchetelor făcute de 
ziarul „Scînteia tineretului”.

Pe drumul continuei îmbunătă
țiri a activității școlii noastre 
pentru formarea unui tînăr cu 
bogate ți solide cunoștințe de 
cultură generală, este necesar ca 
elevii noștri să aibâ înțelegerea 
științifici, de pe poziții înaintate 
■ fenomenului artistic.

— V-im propune să ne oprim

• B «u

DE CULTURĂ

■ dearhli a expoziția da pde 
tară La G.A.C. Tîrxii. raionul 
Hogi. Olt 31 de expoaate, por
treta de colectiviști fruntași 
din G.A.C. Roginoa&a, A rec ca
na — și peisaje, aparțin stu
denților facultății de arte pias 
ticc. Expoziția va fi deachiiă 
o lună.

• Feste 3S0 de utcmiști din 
gospodăriile colective ale raio
nului Zimnice* au organizat o 
excursie la Muzeul Doftana. 
(Toți tinerii au venit aici pen
tru prima oară). La Doftana 
ei au avut prilejul să cunoască 
mai îndeaproape crunta închi
soare în care au fost întemni
țați cei mai buni fii al poporu
lui nostru de regimul bur
ghezo-moșieresc.

întorși acasă, In mijlocul 
tovarășilor de muncă, tinerii 
au reprodus lecția de istorie 
la care au fost martori. 

în primul rînd ampra muzicii. 
Care erg situația pînă în prezent?

— Elevii iți îniuțeau în cla
sele V și VI o serie de elemente 
do „gramatică*1 muzicală astfel 
îneît ia poată descifra un cîntec 
mai uțor ; îți completau aceste 
cunoștințe pini în claia IX-a, 
iar în clasa X-a dobîndeau cîteva 
cunoștințe generale de istorie a 
muzicii.

Diâcutînd nona programa a 
școlii de 8 ani, Consiliul învăță* 
mîntului de cultură generală a 
adus îmbunătățiri remarcabile, 
în primul rînd s-a acordat muzi
cii un număr iporit de ore.

Interviul noitru cu prof. univ. I. POPA
Director general al Directei Generale a Invățămîntului de 

Cultură Generală d-n Ministerul învățămin tutui

Cîteva detalii asupra areatui 
program var fi eancladeate atu* 
pra măsurilor luata de Miaiaier 
în această direcție. Astfel dacă 
în clasele I fi II elevii Ifi îaw- 
țesc în mod intuitiv elementele 
de hază ritmice. ■cIotcc fi ar
monice (creîndu se ia friul a- 
ceita fondul aperceptiv fi deprin-

Sugestii la un dans

< pre Călimanești ca
priciile Oltului ie 
danielele. Apele lu- 
eeie oglindă și par
ol n-ai crede că nu- 
Mei eeva mai ana, 
la Ciineni și Turnu

Rura. •• .Învolburau mînioaie.
. trubănești te cumințesc, 

tree liniștite pe tub podul care 
îl poartă pa cel venit în itațiune 
spre parcul umbro! de po malul 
Oltulai fi apre plaja amenajată 
cera mai îutr-e parte. Chiar lin
gă pod ae află terasa, cu o fru
moasa perspectivă spre Olt. Și, 
de aici, intri în aala de eonfe« 
rințe și spectacole a clubului.

„.Larii teara. Conducerea clu« 
bulni din Căliznănești anunțata, 
prin stație da amplificare, pro
gramai i aeară literari dedicată 
lui I. L. Caragiala. Din iul, din- 
apre vila „Aurora* vin mereu oa
meni aflați la odihnă și trata
ment în stațiune. Se interesează 
aiupra conținutului precis al a- 
cestei acțiuni, coboară treptele 
terasei și intră în sală. Mai întîi, 
tovarășa Lidia Taloș, medic, ci
tește o prezentare succintă a 
semnificației critice a operei ma
relui dramaturg. Expunerea ezte 
alcătuită într-un limbaj accesi
bil. cn frize frumoase, pline de 
expresivitate. Apoi se citesc frag
mente.

Intr-adevăr, răsfoind planurile 
de manei ale slabului, împreu- 

derile care asigură trecerea fi
rească la scris — cititul muzical) 
începînd cu clasa III*a programa 
prevede însușirea primelor ele
mente de notație muzicală care 
continuă apoi pînă la clasa a 
VIII-a, urmînd ca în celelalte 
clase — a IX a ți a X-a — să do- 
bîndeasca cunoștințe mai pro
funde de teorie, paralel cu cu
noștințe de folclor și armonie, iar 
în clasa a Xl a studiul ie încheie 
prin însușirea cîtorva elemente de 
forme muzicale ți istorie a mu
zicii universale și romînești.

— In ce măsură prevederile 
programei asigură nu numai în-

Bușirea onor cunoștințe lâ zicem 
ața de ..gramatică'1 muzicală, ci 
fi dezvoltarea guitnlui elevilor 
pentru frumos, dragoitei fața de 
marile comori ale acestei arte ?

— Țmînd seațna tocmai de a- 
eeste comiderente, programa pre
vede ca paralel cu însuțîrea cu- 
nostiuțelnr muzicale ți a formării

tă de tovarășul Simion Ro- 
secretarul comitetu- 

kr. U.T.M. — am zice că acti
vitatea lor are funcția hîrtiei 

turnesol, despre care am 
învățat fiecare la chimie : in- 
z.zâ cu mare precizie calita
tea muncii desfășurată de cel 
.euttațî’’ pe colorln-

Insemniri despre viaja 
culturală a tineretului 

de pe șantierul 
termocentralei Craiova

■2 ea terarăfe) Vechia Crasia — 
• rfinuitor evitare] pe ttețiaae

1 ev alți ac tivi| ti ai 
leasbri ai forwației de 

ai brigâiu artist* ce de a- 
precvn fi ev Bascheți 
veniți Ja odiheă fi tra- 
ivea prilejul ai se cav
ei manifestările culta re le

—1 vorbind 
clubului, ■ < 
teatru,
•»«•!>«■ 
oameni 
tament 
vingem 
au loc cu regularitate ți se bnca
ră de o mare participare. Am 
alea un singur exemplu, care ex
plică într-un fel fi succesul ac
țiunii relatate mat ma : în ulti
mele două luni munca ■& cartea 

la cluhnl din Călimănești a cu
noscut nu mai puțin de 32 ma
nifestări : medalioane, simpozioa
ne, prezentări de cărți, con
cursuri ghicitoare pe teme lite
rare, f.a. la care au participat 
peste 4 200 de oameni.

In planul de activitate al clu
bului sînt trecute acțiuni inte
resante, multe cu Specific tine
resc. Ne-a reținut atenția, în chip 
deosebit, o întîlnire â tinerilor 
de la întreprinderile din Călimă- 
nești, cn cei veniți în stațiune 
din diferite părți ale țării. Întîl- 

deprinderilor la elevi, organiza
rea unor activități în cadrul an* 
«amhlului coral (care determină 
— paralel cu dezvoltarea simțu
lui polifonic și armonic — însu
șirea unui larg repertoriu de lu
crări corale contemporane și cla
sice) precum și o larga dezvoltare 
i audițiilor muzicale menite sa 
contribuie Ia ridicarea nivelului 
cultural artistic al elevilor.

Orele de curs, activitățile din 
cadrul ansamblului coral (sau 
orchestrei în școlile unde există 
posibilități), precum și audițiile 
muzicale asigură un ansamblu de 
măsuri care vor duce fără îndo

ială la formarea unei concepții 
clare asupra fenomenului artis' 
tic, asupra valorii sau lipsei de 
valori a unor creații pe care le 
▼or asculta de-â lungul anilor.

— Există toate condițiile pen
tru traducerea în viața a acestor 
prevederi ?

— Condițiile de care vorbiți 
lînt la ora actuală dependente 
de doi factori : creșterea numă
rului de profesori de specialitate 
ți înzestrarea școlilor cu apara
tele tehnice necesare.

Nicolae Lupu — instructorul 
salariat al brigăzii — și Sî- 
mion Romanciuc, ca și tova
rășei Maria Chervase — mem
bră a comitetului U.T.M., care 
se ocupă de activitatea cultu
rală pe șantier — că operati
vitatea și frecvența spectaco
lelor sînt condițiile eficienței 
acestei formații agitatorice. 
Or, de la faza raională a ce
lui de-al VII-lea concurg — 
cînd, la Craiova, a obținut lo
cul trei —• brigada n-a mai •- 
părut în nici un sector.

Fără îndoială că dansul CU 
temă va trebui să găsească un 
mod de a releva și o activi
tate atît de specifică clubului 
cum este lectura. Biblioteca a- 

este înzestrată cu 5 200 
t!e rsâsmo, cărți tehnice, be- 
âfrtrutiee- Dar da prietcii 

âr,^ gs.-MC de Unen c ț. 
pe ss

c îfi
ea ta r- • fidel tztc rrj-
er*> _ _ SÎACM pTfeXtipi-’» Saț* 

de orfs<x*Earea disrapes pe 
marginea cirpL Experiența 
acțiunilor cu caracter de 
popularizare gi dezbatere, de 
prezentare a unor expuneri in
teresante. din variate domenii.

L-j»£2$*e Ea trebwe Insă 
>; ir. acvvitalea bl-

Ixufinee Tfa ■ aetri da a 
l'j. va puiti fi in
dar_?'jl cu te-r.â ș: pr.~

unor momenta 
da ia intilmrje cu acru ton ori 
de la unul din frecventela 
concursuri ghici loara pa di- 
vena teme.

Am ta cer ca! M aflăm rite 
ceva gi despre acptmDa cultu
rale organizate In colaborare 
cn . vecinii cooitru ciorii
Combinatului chimic. Din pă
cate, această colaborare o no
tăm ca aimplA sugestie, pentru 
că de fapt nu are loc. Am 
sugera de aceea echipai de 
dansatori care repetă dansul 
ca temi _O zi la club* iă in
vite printr-un moment imagi
nat, în lipea exemptuhii Viu, la 
această colaborare intensă, 
jtni. Poate la premieri vor fi 
invitați ți .verinii*. Oririm, 
mustrarea „artistică" le va fo- 
lOhă tuturor.

■. 00N9TAN

zn
Blrea. pregătită 1b colaborară eu 
(•miletul erâfCBcae U.T.M.. va 
prilejui dezbateri pe marțÎBea 
■ ■ea expuneri ^Tinerețe — edu
cație — riapnaderi*.

—Te rar iței Gbaorgba Preda, 
•rșanisatar cultural la stațiunea 
Govora este un •■ foarte cnaui- 
cnL La Pitești. Ia Brașov, la Si
biu. le Constanta, la București, 
chiar la Betețaui. 11 CUUUK toate 
colectivele teatrale —- asi
gurat nnlți dintre cei veniți la 
•dihnă. Da la toți am aflat ace
lași lucru : frecvența ți calitatea

turneelor artiitice care poposesc 
pentru cîteva ore în itațiune. 
Conform unui grafic, alcătuit ul
terior le impune o constatare im
presionantă : la fiecare a dona 
zi, la Govora are loc un tpecta- 
col cu concursul diverselor tea
tre ori ansambluri artistice.

Clubul central „M. Sadoveanu" 
din Govora desfășoară e vie ac
tivitate culturală pentru oamenii 
muncii din itațiune fi prin con
tribuția celor cinci formații ar
tistice de amatori permanente 
(hrigadă artistică de agitație, for-

Raid prin stațiunile de odihnă
de pe Valea Oltului

I

Imeuiul artelo
— Fale |li< 

•ef Ifatmia

I

în ultimul timp, Ministerul a 
luat a serie de măsuri pentru 
creșterea continuă a numărului 
profesorilor de muzică lărgind 
formele de școlarizare pentru 
calificarea acestora. De aseme
nea, Ministerul și secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare 
se îngrijesc de asigurarea tuturor 
școlilor eu materialul didactic 
muzical necesar. Vg pot informa, 
de pildă, că numai în ultimele 
săptămîni din fondul ministeru
lui au fost expediate școlilor 100 
de magnetofoane și pickupuri.

Aș vrea să subliniez de ase
menea faptul că masurile luate 
trebuie permanent îmbunătăți
te, că problemele educației este
tice a elevilor rămîn deschise, 
că trebuie să avem mereu în 
atenție îmbunătățirea acestor ac
tivități. Măsurile preconizate 
pina în prezent sînt desigur nu
mii un început. Apelăm la ca
drele didactice de specialitate, 
pedagogi, in&tructori de pionieri, 
toți acei care se preocupă de 
educația estetică a elevilor să ne 
trimită noi sugestii, să-și spună 
părerea pe larg asupra măsurilor 
luate de Minister privind îmbu
nătățirea activităților din cadru] 
disciplinelor de educație estetică.

Cercetarea continuă a expe
rienței pe acest tărîm esle pen
tru noi o modalitate de prim 
ordin pentru a putea găsi perma
nent uoi mijloace de îmbunătă
țire a procesului instructiv.

Am de asemenea certitudinea 
că și prin viitoarele articole pu
blicate la această interesantă ru
brică a ziarului „Scînteia tinere
tului” Ministerul va putea găsi 
o serie de soluții de preț pentru 
continua ridicare a nivelului îu- 
vățămîntului,

— Vreți sa n0 vorbiți fii des
pre măsurile luate de Minister 
privind educația elevilor in do
meniul artelor plastice ?

ittt că școala nour 
«awvvw ** răspundă unei 

cerințe importante a desavxrșirii 
construcției socialiste : o te
meinică pregătire tehnică a «le- 

■ vîlflr. Da aici și prioritatea dese- 
I nul ui tehnic în școala medie.

In aceeași măsură însă școala 
trebuie să se preocupe Șl de for
marea unui tînăr cu solide cu
noștințe domeniul artelor
plastice.

I 
I

Fopaa fa Fietrela Doamnei din Masivul Rarâu 
foto i V. ORZA

Săptăminal un spectacol
ZASI (de U cores

pondentul nostru). 
La Fabrica de con
fecții ^Proletarul 
roșu" din Birlad ac
tivează 100 da tineri 
artiști amatori. Ac
tivitatea oe care o 
desfășoară este foar
te bopatd. Aceasta o

pot confirma
miile de spectatori 
din oraș oare au a- 
olaudat de multe 
ori spectacolele pre
zentate. O pot con
firma ii colectiviștii 
din comunele Zor
im:, Odaia-Bursu-

La noi în comuna
în comuna Crucea din raio

nul Hlrsova tinerii participă 
cu entuziasm la viața cultura
lă. Nu de mult, corul alcătuit 
din 120 de persoane, două •- 
chine de dansuri si brigada de 
agitație, au înregistrat 15 de
plasări în tom Kiel a Stupina, 
PanteUmon d altele. La con- 
«uraul anions 1 formațiile ctr

F
mație de teatru — eu trei piese 
în repertoriu — eor cu 100 de 
membri, orchestra de muzică 
populara ți ușoara, echipă de 
damuri). Pentru folosirea tutu
ror aceilor formații este necesa
ră Jmă lărgirea aceneî ipectaco- 
lelur. Cum ? Foloiindu-sa din plin 
avantajele oferite de eatradg es
tivală pentru care la Govora sînt 
nenumărata locuri potrivite. Do
rința aceasta am auzit-o expri
mată în toate stațiunile, îneît în
treaga Vale a Oltului ar pntea fi 

ei Iniifi lacul cal mai nimerit 
al serbărilor populare.

...„De-a lungul Văii Oltului* 
ie intitulează un interesant mon
taj literar-muzical pregătit fi 
prezentat de curînd la clubul din 
Govora. Spectatorii au urmărit 
cu interea prezentarea geografică 
ți istorică —• îmbinată ingenios 
cu texte ți melodii frumoase -— 
a acestor locuri. Totodată, au 
fost prezentate obiective indu
striale importante ridicate în anii 
socialismului. Aceasta călătorie 
instructivă, dar numai pe aripile 

Formarea unei culturi artistice^ 

— absolut necesară înțelegerii 
creației plastice, arhitectonice —I 
depinde nu numai de însușirea | 
unor deprinderi de desen artistic 
ci și de asimilarea profundă af 
unor elemente de cultură plasti-] 
că, de îuțelegerea, aă zicem așa, a 
modalității de a privi un tablou 
sau o sculptură.

— Progra melo prevăd și în di
recția aceasta o serie de măsuri 
cu rezultate imediate ?

— Desigur, îu primul rînd au 
fast introduse în cadru! orelor 
de desen, mai multe „convorbiri I 
despre artă” în care profesorul | 
prezintă elevilor o serie de im
portante opere de artă discutînd 
cu ei conținutul lor de idei, for
ma lor artistică, locul pe care îl 
ocupa în creația generală a pic
torilor.

Iată, de pildă, în cadrul ore
lor de „convorbiri despre artă” 
prevăzute pentru clasa a Vl-a, au 
fost recomandate printre sitele 
analiza unor opere ca „Vechilul’ 
Iui Grigorescu, „Anemonele” lui 
Luchian, „Petecarul” lui Băn- 
cilă, cîteva monumente arhitec
tonice romînești, precum ți o se
ria de opere de artă din Renaș
tere și secolele 18 și 19 ca „Mona I 
Lisa” a lui da Vinci, David” a | 
lui Michelangelo, „Autoportretul” 
Iui Rembrandt, „Strada” 
Daumier etc.

In al doilea rînd au fost 
o serie de măsuri pentru 
zarea în școlile de cultură 

colțurile țării a 
25 de diafilme ■ 

baza indicațiilor I

I

I

i

I 

I

I

lui

luate 
difn- 
gene-

I

I
rală din toate 
nnui ciclu de 
realizate pe 
date de specialiștii noștri, ciclu 
care va permite elevilor să-și 
însușească un acurț „tratat” de 
istorie a artelor,

In sfîrșit, aș vrea iă subliniez 
faptul că dezvoltare^ culturii ar
tistice a elevilor depinde în cea 
mai mare parte de cadrele uoai- 
tre didactice de Ia catedrele da 
muzică și dcien — principalii 
responsabili ai educației estetice 
a elevilor — <le modul în care 
ei vor înțelege spiritul progra
melor analitice, de modul în 
care vor ști sa colaboreze cu 
instituțiile muzicale, cu muzeele, 
pentru ridicarea rolului i 
opera de educație estetii 
nerei generații.

IOSIF 8AVA |

I

I

I
I 
I 

școlii io | 
ică a ti- |

câni Gri vița. Cdmt 
nele cultural^ de 
aici rau avut deJt- 
ori oaspeți pe acești 
artiști amatorî. De 
la începutul anului 
5i vină acum ei au 
prezentat c£te un 
spectacol tn fiecare 
i antumi nd.

lectiviștilor noștri au obținut 
locul I. mîndric a lor și a 
noastră. Pe tinerele noastre 
artiste amatoare Emilia Giu- 
£lea și Tincuța Radoi le-au 
anlaudat toti sDectatorit Noii 
cei din comună, le-am felici
tat. bineînțeles, ca acasă.

ION ATODIEfSEI 
corespondent oolunios

C- L l i 
<*•1 i r-i M

/ui *

un îndemn Ire-fanteriei, . («<« 
aistibi] spre excursii, pentru cu
noașterea pe viu a unora din fru
musețile ți realizările noi din a- 
ceste locuri.

Organizate de club, în apropie
rea stațiunii, ori de O.N.T.-ul 
local, zilnic pe Valea Oltului au
tobuzele îi poartă pe cei veniți 
la odihnă pe îtinerariile de fru
musețe ale țării.

Fiecare zi petrecută altfel este 
într-adevăr reconfortantă, consti
tuind în același timp o carte de 
vizită elocventă pentru animato' 
rii culturali ai stațiunilor de pe 
Valea Oltului.

0. STANESCtJ



ÎNGEMĂNARE
— SI nț ca frații, adică ce ca 

frații — sînt ca gemenii. — 
astfel mi i-a recomandat Ale
xandru Olteanu, secretarul or
ganizației de bază de la G.A.C. 
„Octombrie roșu" din Radu 
Vodă, raionul Lehliu.

Era vorba de Adam loniță și 
de Avram Zamfir, primul mul
gător, cel de-al doilea îngriji
tor de viței, amîndoi fruntași în 
gospodărie. amîndoi utemiști, 
primiți de curînd în rîndul 
membrilor de partid „la excep
țional’, cum zice secretarul, 
fără stagiu} de candidatură.

Pe Avram Zamfir l-am gă
sit în mijlocul unui țarc plin 
de viței. Dă borceag și lucernă 
la vițeij mai săi tați la vîrstă". 
Merge apoi să mri prezinte șl 
pe ceilalți viței mai mici de 
care îngrijește. „Viței între zero 
și șase luni”. Pe aceștia îi hră- 
nește numaj cu grăunțe și a- 
cum, In timpul mesei, îi ține în 
grajd. Aici însă nu putem pă
trunde pe intrarea principală 
pentru că în dreapta se află 
„laboratorul" (o încăpere spa
țioasă, cu mese de nuc strălu
citoare, cu planșe pe pereți, cu 
dulapuri albe și curate în care 
se ailă seringi). In acest labo~ 
ralor, lucrează un tovarăș Ni
colae care face monta ar
tificială la vaci. Acest tovarăș 
Nicolae nu iasă pe nimeni să 
intre pe aici în grajd pentru 
că se teme de microbi și de di
ferite infecții.

Totuși, de dala asta face o 
excepție, ne îngăduie să trecem 
și pe aici. Ne arată și apara
tele cu care lucrează șl vrînd 
să ne informeze și să ne ur 
mească de felul cum se face 
astăzi monta, rămîne mai uimit 
•1 însuși. A terminat de cîțeva 
îăptămîni cursurile prin care a 
fost pregătit pentru această în
deletnicire. Și aparatele le-a 
primit toi de curînd.

Ajungem însfîrșit și la țarcul 
vițeilor mici și Avram Zamfir 
îmi prezintă, consultîndu-și o 
fișă, sporul de greutate înre
gistrat la cîțiva dintre ci. In 
majoritatea cazurilor — 500 
grame zilnic.

Pe urmă se duce sâ-1 caute 
acasă pe Adam loniță. Acesta 
ieșise din schimb și se afla a- 
casă.

Mergem lntr-o stupină din a- 
propiere unde ne așezăm pe o 
bancă și stăm de vorbă.

Intr-adevăr, „îngemănarea" 
lor. de care mi se spusese, por
nește de la înfățișare. Sînt de 
o statură potrivită, mai mult 
scunzi, au pistrui ușoare, stinse, 
și poartă bască. De sub bască 
le izbucnește o mică buclă 
de păr cînepiu. Dar asemăna
rea nu se oprește la înfățișare. 
Cei doi prin munca lor neobo
sită, prin grija permanentă față 
de bunul obștesc, se situează 
în rindurile celor mai harnici 
și entuziaști tineri din gospo
dărie. înconjurați de stima șl 
încrederea celor din jur.

Se spune despre ei că au în
vățat în gospodărie o meserie, 
aceea de crescători de animale, 
meserie pe care o cunosc bine. 
$1 aceasta nu miră pe nimeni. 
Amîndoi au surprins prin pași* 
unea cu care au studiat la în- 
vățămîntul zootehnic, pasiune 
care Ie-a adus în casă cartea

de specialitate, în producție — 
rezultate bune. Iar în rîndul oa
menilor — prestigiul fruntași
lor.

„Îngemănarea" continuă și se 
desparte nițel la biografii,

Adam loniță — 27 ani. A fă
cut patru clase elementare în 
comună după care —- „s-a a- 
lăturat de părinți” și a muncit 
pe pămîntul lor și pe pămîntul 
chiaburilor din sat. S-a înfiin* 
țat colectiva. A lucrat în bri
găzi Pe cîmp pînâ la armată. 
După armată a lucrat ca îngri
jitor de viței. Apoi a fost „îna
intat" ca mulgător. Are în 
plan, pe anul acesta 15 807 kg. 
de lapte. „Linia mea e orien
tată să le ating”, declară el cu 
toată seriozitatea.

Avram Zamfir — 25 ani. Face 
patru clase elementare după 
care „se alătură de părinți" și 
el, și lucrează pe pămîntul pă
rinților sau al chiaburilor din 
sat. Colectiva. Lucru în colec
tivă. Armata. In 1959 lăsat ia 
vatră. Se întoarce în gospodărie 
și vrea să muncească in secto
rul zootehnic. Consiliul îi a- 
probă cererea și e repartizat la 
Adam loniță, care pe atunci eta 
Îngrijitor de viței. Acesta îl in
struiește bine și între 1961-1962 
Zamfir a avut multe cazuri de 
creștere zilnică cu 1 kg în 
greutate a vițeilor.

S a făcut seară și de la pă
șune se întorc pe poteca din 
preajma stupinei un cird de ju- 
ninci robuste șl tinere.

— Sînt crescute de mine, mi 
le arată cu mindrie Zamfir — 
și celălalt, instructorul Adam 
Jonițd, încuviințează.

Dorința lui Avram Zamfir f
— Să ajung și eu ca și loniță 

— mulgător. De la 1 ianuarie 
mi s-a promis că o să mi se dea 
opt vaci. Am mai muls și mulg 
la perfecție.

Apoi îmi vorbește de Dică 
Florea, Trifu Stoian, Trifu Au
rel. și Nislor Alexandru, niște 
băieți tineri, utemiști. proas
păt repartizați la sectorul zoo
tehnic ca îngrijitori de viței 
(ultimul are doar cîteva săptă- 
mînj de cind lucrează aici) și 
de care el e foarte mulțumit 
pentru că ascultă șl învață.

„îngemănarea” celor doi a® 
urmează și în numărul zilelor 
muncă de anul trecut. Fiecare 
a făcut 460 de zile-muncă.

Amîndoi au fost primiți de 
curînd, în aceeași zi, în rîndul 
membrilor de partid.

I-am întrebat:
— De ce credeți că ați 

primiți direct în partid ?
— Am muncit cu hărnicie, a 

răspuns Adam loniță.
— Da, am muncit cu hotă- 

rlre, a susținut și întărit Avram 
Zamfir răspunsul tovarășului 
său...

Sînt răspunsuri care par stîn- 
gace, dar au o mare frumusețe 
și exactitate. Răspunsuri care 
mărturisesc nu numai o „înge
mănare” între doi tineri, cl o 
Identificare între doi tineri și 
liniile armonioase. 
șl aprinse care 
chipul omului nou, al comuni
stului. Sînt conduite și, răspun
suri exemplare.

NICOLAE VELEA

SCUIUT PE SCURT •

la corespon-
— Taberele de

Aceasta-l Reșița de azi | 
Foto: AGERPRES f

Bogdan Petriceicu Hașdeu
Vineri după-amiază a avut 

loc în aula Academiei R. P. 
Romine o ședință festivă con
sacrată comemorării lui Bog
dan Petriceicu Hașdeu, cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani 
de la nașterea sa.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Iorgu Ior
dan. vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne.

La ședința festivă au parti
cipat academicieni, membri co
respondenți ai Academiei R.P. 
Romîne, scriitori, cercetători 
științifici și alți oameni de 
știință și cultură.

Au fost apoi prezentate co
municările : „B. P. Hașdeu șl 
studiul limbii romîne” de acad. 
Al. Rosetti, ,.B. P. Hașdeu și 
lingvistica indoeuropeană” da 
acad. Al Graur. „B. P. Hașdeu- 
scriitorul” de Al. Dima, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și „Activitatea 
istoriografică a lui B. P. Haș
deu” de V. Maciu. membru co
respondent al Academiei R.P. 
Romîne.

Vorbitorii au relevat perso
nalitatea multilaterală a lui 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
punînd în lumină tot ceea ca 
este valoros în opera sa, car® 
constituie un bun permanent 
al culturii rominești.

(Agerpre^

kn vederea deschiderii Expoziției industriale italiene

luminoase 
alcătuiesc

în memoria poetului St. O. Iosif
BRAȘOV (de la corespon

dentul nostru). —
Din inițiativa Comitetului 

regional de cultură și artă, a 
Societății de științe filologice 
și istorice Brașov și a Muzeu
lui regional, in ziua de 3 iulie 
t-a dezvelit pe frontispiciul

Decem- 
casă in 
Șt. O.

casei din strada „30 
brie“ nr. 4, Brașov, 
care a locuit poetul 
Iosif, o placă comemorativă 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la moartea poetului.

Au participat numeroși iu
bitori ai poeziei din oraș.

O delegație italiana 
a sosit la

Capitală a sosit vineri 
o delegație italiană con- 

de senatorul Guiseppe 
ministrul comer-

seara 
dusă 
Trabucchi, 
țului exterior, pentru inaugu
rarea expoziției industriale 
italiene care va avea loc în 
ziua de 6 iulie.

Din delegație fac parte Vitto
rio Cervone, subsecretarul de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Giuseppe Dall’ Oglio, 
președintele Institutului ita
lian pentru comerțul exterior, 
Lodovico Groja, directorul ge
neral în același institut, Cario 
Gramaglia, inspectorul gene
ral al Ministerului Comerțului

București
Exterior și alte persoane ofi
ciale.

Oaspeții italieni au fost sa
lutați la sosire, pe aeroportul 
Băneasa, de Gogu Radulescu, 
ministrul comerțului exterior, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior șl 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Alberto Pa
veri Fontana, ministrul Italiei 
la București, membri ai lega
ției, precum și unii membri ai 
delegației italiene care se află 
deja in țara noastră.

(Agerpres)

Conferință de presă 
la Legația italiană

Ea Legația Italiană a avut 
loc vineri dimineața o confe
rință de presă consacrată or
ganizării la București a Expo
ziției industriale Italiene.

Dr. Alberto Paveri Fontana, 
ministrul Italiei la București, a 
salutat pe ziariștii romîni, 
precum și pe trimișii speciali 
ai ziarelor și radiodifuziunii 
italiene.

Directorul expoziției, dr. Se
rafim Pucciano, a informat 
pe larg pe ziariști despre orga-

nizarea expoziției și produsei® 
ce vor fi prezentate de nume
roase firme italiene.

Președintele Institutului ita
lian pentru comerțul exterior, 
Giuseppe Dall’Oglio, a răspuns 
apoi pe larg la întrebările 
puse de ziariștii romîni și ita
lieni, exprimîndu-și convinge
rea că noua expoziție va con
tribui la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice 
dintre Italia și Romînia.

(Agerpres)

lntre 9 și 16 iulie, 
pe terenurile clubu
lui sportiv Progresul 
din Capitală se vor 
desfășura întrecerile 
turneului internatio
nal de tenis la care 
participă echipele 
selecționate ale Iu
goslaviei, R. D. Ger
mane, R. P. Polona 
ți R. P. Romîne. In 
afara întâlnirilor d® 
seniori, vor avea loc 
41 meciuri Intre for

mațiile de tineret. 
Jocurile se vor des
fășura după sistemul 
turneu, cuprinzlnd 
două probe de sim
plu șl una dublu.

Turneul constituie 
un bun arileriu de 
verificare a echipei 
noastre fn vederea 
Balcaniadei, care în 
acest an va avea loc 
la Sofia Intre 5 și 11 
august

începi nd de luni 8 | 
iulie, timp de 7 zile, 
pe terenurile centru
lui de antrenament 
nr. 2 din Capitală se 
vor desfășura între
cerile de tenis ale 
campionatului repu
blican (faza oraș 
București) la care 
participă peste 250 
de copii. Întrecerile 
sînt organizate de 
școala sportivă nr. 2 
București.

(Ager prea)

• In orașul Eugene s-a disputat ultimul con- 
Icurs de verificare a echipei de atletism a 

S.U.A., care va înlîlni peste două săptămîni la 
Moscova reprezentativa U.R.S.S. lată cîteva din 

I rezultatele înregistrate : 1 milă ; Burleson 4’03"/
lungime : Horn 7,64 m. Fostul recordman mon
dial Ralph Boston a sării doar 7,48 m; triplu 

Isalt: Horn 14,64 m / înălțime : Hoyt 2.08 m. Din
echipa americană, care va face deplasarea la 
Moscova, va lipsi recordmanul mondial la sări- 

Itura cu prăjina Brian Sternburg. Acesta, sărind 
de la trambulină, a suferit un grav accident la 
șira spinării și este In prezent internat la spital.

!| • în semifinalele probei de dublu bărbați din
"cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, 
I francezii Darmon șl Barclay au eliminat cu 6-2;

7-5; 3-6; 6-3/ pe Emerson (Australia) •— Santana 
I (Spania). In finală ei vor juca cu învingătorii

din partida Forbes, Segal (Africa de sud) — O- 
suna, Palafox (Mexic).

| • în prima zi a concursului internațional de

I atletism de la Helsinki, atletul maghiar Vilmoș
Varju a obținut victoria în proba de aruncarea 
greutății cu 18,90 m. El l-a învins pe americanul 

| Sylvester, clasat pe locul doi, cu 17,92 m. Eskola 
I (Finlanda) a sărit la lungime 8,04 (record fin

landez). Alte rezultate înregistrate ; 1 500 m — 
Simpson (Anglia) 3'43"3/10 110 m garduri —
Farssander (Suedia) 14" 1/10 / 5 000 m — TulohI

O

(Anglia) IWS'I/IO; tulifă — Ne val a 79.M n ;
400 m — freeman (S.U.A.) 46' 8'10.

I 
I 
I
I 

I

I 
I

I

Vacanța plăcuta
GALAȚI (de 

dentul nostru), 
la Soveja și Cetești și-au des
chis porțile. La festivitatea 
deschiderii lor au luat parte 
345 elevi și pionieri din în
treaga regiune care-și vor pe
trece vacanța aici, instructori 
superiori de pionieri, profesori 
de muzică și sport etc.

La Cotești au avut loc ac
tivități culturale, program de 
gimnastică și coregrafic pre
cum și tradiționalul foc de 
tabără.

INFORMAȚII
Vineri la amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Varșovia, delegația Consiliului 
păcii pe întreaga Indie, con
dusă de Diwan Cha man Lail, 
membru al parlamentului in
dian, președintele Comitetului 
parlamentar de luptă pentru 
pace din India, care ne-a vizi
tat țara Intr-o călătorie de 

bunăvoință.

In timpul șederii în țara 
noastră, delegația a vizitat di
ferite instituții culturale, știin
țifice și întreprinderi. De ase
menea, delegația a fost primită 
la Marea Adunare Națională si 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne unde a avut întrevederi, 
înainte de plecare, oaspeții in
dieni au avut o întîlnire cu 
ziarist! din Capitală.

Lecții legate de cerințele producției
(Urmare din pag. l-a)

1 O imagine obișnuită, In a- 
S ceste zile de vacantă, la 
î Palatul pionierilor

> Polo: AGERPRES (Urmare din pag. I-a)

8000 DE TURIȘTI 
DE PESTE HOTARE

NE VIZITEAZĂ JARA
In aceste zile, în țara noas

tră au Sosit aproape 8 000 de 
noi turiști din numeroase țări, 
printre care Anglia. Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia. Fran
ța. R.D. Germană. R.F. Germa
nă, Italia, Polonia, S.U.A., Un
garia, Uniunea Sovietică.

O atracție deosebită o con
stituie stațiunile de pe litoral. 
Numeroase grupuri de turiști 
de peste hotare se află la o- 
dihnă £n stațiunile de munte 
— Sinaia, Predeal, Poiana 
Brașov, Lacul Roșu și la ca
banele din masivul Bucegi.

Pentru prima dată, prin in
termediul Oficiului Național 
de Turism „Carpați", au so
sit turiști străini în stațiunile 
balneo-climatice Vatra Dor- 
nei și Eforie pentru diferite 
tratamente medicale.

fața-i este brăzdată de vreme 
ca aceea a Prejbei — muntele 
pe lingă care trecem acum. Stă 
dreaptă în șa, cu o mină în 
șold, cu privirea ageră ațintită 
înainte; iia albă, cusută cu 
negru și negrul maramei 
care-i încadrează geometric 
obrazul, dau solemnitate ținu
tei...

— Uite-o pe Vitoria Lipan, 
eroina lui Sadoveanu I

— Nici că se putea o ase
mănare mai bună /

La tot pasul, pitorescul oa
menilor și locurilor, la tot 
pasul te impresionează fru
musețile naturii și acelea 
create de om.

Apa întovărășește șoseaua, 
vijelioasă, grăbită, de parcă 
oamenii i-ar fi insuflat graba 
lor, neliniștea lor creatoare.

— Pe aici a fost șantierul 
Sadu V, hidrocentrala cea mai 
nouă pe aceste locuiri — crea
ție a regimului nostru.

Pare că mai răsună cîntecele 
brigadierilor, parcă mai vu- 
iesc mașinile, excavatoarele,

macaralele, chemările de pa 
un munte pe altul...

Colonia. Clădiri cu etaj, lu
mină electrică, baie — aparta
mente confortabile în care lo
cuiesc acum cele cîteva fami
lii rămase să vegheze bunul 
mers al uzinei. Apare castelul 
de echilibru 
unei culmi, 
forma unei 
picior, largă 
la Sadu V și captarea Sădurel

înălțat între fagii 
Are, într-adevăr, 
cupe subțiri spre 
sus. Hidrocentra

• La Harrisburg s-au desfășurat campiona
tele internaționale d® haltere ale S.U.A. Iată I 
rezultatele înregistrate (in ordinea categoriilor): * 

Ichinoseki (Japonia) 317,500 kg/ Miyake (Japo
nia) 362,500 kg > Garcy (S.U.A.) 365 kg j Ohus- 
chi (Japonia) 406 kg t Kono (S.U.A.) 440 J 
Marck (S.U.A.) 453 kg-, Henry (S.U.A.) 509,500 
kg. Schemanski s-a clasat pe locul dot cu 
507 kg.

kg; I
,5001

I

I
I

• Intr-un meci internațional de rugbi, In 13, 
desfășurat ki Sidney, echipa Australiei a Învins 

.CU scorul de 14-0 (3-0) echipa Noii Z&elande.

• Cu prilejul unui concurs de atletism, des
fășurat la Olomouc, cunoscutul atlet cehoslo- ■ 
vfte Jiri Skobla a aruncat greutatea la 18,02 m. I 
Atleta Nemcova a aruncat discul la 53,46 m, iar 
Mandlik a parcurs 400 m plat în 53 '6/10.

• Demifondistul Valentin (R. D. Germană) a _ 
realizat o remarcabila performanță în cadrul I 
concursului internațional desfășurat la Leipzig. 
El a Dorcurs 1 500 m plat In 3'39”7/10. Record
manul R. D. Germane la săritura cu prăjina I
Preussger a cîștigat această probă cu 4,80 m. q

Mlhai Bașca a făcut șl o 
propunere în legătură cu te
matica viitoarelor cursuri 
pentru strungari.

— Fiind axate pe însușirea 
tehnologiei de fabricație, con
sider necesar ca viitoarele 
cursuri să cuprindă teme care 
să ne vorbească mai mult des
pre alegerea regimului optim 
de așchiere.

Susținerea acestui punct de 
vedere a fost făcută de tînărul 
strungar cu argumente prin 
cere arăta că unii tineri în 
dorința de a realiza o produc
ție cît mai mare, încearcă să 
rezolve acest lucru prin mări
rea turației la axul principal 
al mașinii. Or nu întotdeauna 
aceasta este calea cea mal 
potrivită care asigură o pro
ductivitate sporită. Muncitorul 
trebuie sâ știe să-și aleagă atit 
turația optimă cît și avansul 
șpanului, ținînd seama de 
duritatea materialului și de 
rezistența la tăiere a sculei 
așchietoare.

...Observații 
bui să se țină

Doctor în filozofie : Patria (bd. 
Magheru 12-14), I. C. Frimu (bd. 6 
Martie 16). Grivița (Calea Griviței 

>— lingă podul Basarab). Ștefan cel 
Mare (So*. Ștefan cel Mare — coit 
cu str. LîieaZ'^L Grădina Progre
sii istr. Ion Vîd*a sr. 5], Misterele 
Parisului — : Rcpabii-
c< «I, București fbd.
6 Martie 6|. 1 Mef |W. 1 Mai 322). 
Gh. Doja iO’ea Griviței 80). 
Al. Sabie (Calea Vlciresti 2t), Sta
dionul Dinaxno Ștefaa cel
Mare) Stadionul Ginleyti ISos. 
Gialesti), Grâuiua 13 Septembrie 
(str. Doamnei cx'.slc’~
Iar — Ciuem*»coD : rulează la d- 
nar^-îtografele Maghero (Ld. .Ma
gheru 29). Elena Pavel fbd. 6 
Martie 14), LibcrtAtii (rir. 11 Iunie 
?5), Adorabile șl : ru
lează la cinematografele FIotmwi 
(str. J. S. Each 2), Lnceafiru] (Ca
lea Rahovei 118). Arenele Libertății 
(atr. 11 Iunie). Avlntul tinereții — 
Cinemascop : rulează Ia cinemato
grafele V. Alecsaadii (sîr. E. Gri- 
garescu 24), Victoria (bd. 6 Mame 
7), G. Coșbuc (piața G. Coabuc 1), 
Legea e lege : Tineretului (Calea 
Victoriei 48). Cei doi care au furai 
luna — Cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12), 23 Auguit (bd. Dimi
trov 118), Tu ești minunatd: Cea-

1 V. = f

trai (bd. 6 Martie 2), Giulești (șos. 
Giulești). Arta (Calea Călăiasi 153). 
Program special pentru copii — di
mineața. 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Floarea de fier : 13 Sep
tembrie — după amiazi (tir. Doam
na- 9). Unirea (bd. 1 Mai 143), 
Turneul veseliei : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18), Mirajul : ruleaiA la 
cronograful Maxim Gorki (itr. 13 
Decembrie 5-7). Dracul ți cele 16 
porsnei — Cmunucop : tnfrlțiru 
înlre popoare (bd. Bucureștii Noi), 
V. Rotit! (bd 1 Mai 57), Toofd lu
cite e nevinovata Cultural (viata 
ilțe Pistihe 2). Pe urmele bandei .- 

la cneaaaio^ra’eie AJex.
Popov (Calc-a Griviței 137). 30 De- 
c»«bne (calea Ferentari K). Idirr 

: t Martie («tx. 9-11),
X : ruleazi la rinrer
toqia/iu C-ha David (soc. Crtegili 
și, Vl/sia draffoetel : Fisc ir* (ca
lea Dudes ti 22). Mamelual : rulc- 
ari Ia cir^=Li‘2^i-âiuJ T. Vladimr 
reecn iCalea Dudes:; 9F». .S'ocpfee 
pe mjtOf.raâa .- Mu^ca Iko*. Mitul 
Brava 221). TferjoJ ? Popular (*tr. 
Mâtlsar: M), Coleg:! r Morilor (Ca- 
:<x Moșier 22’•, Camelia r--\leiz4 
la cinematograful 16 (bd_

Decembrie 891. Cereomutki: M.
Emineecu tstr. M Emiceecu 127), 
Oloa Bancic (Calea 13 Septembrie

196).

de care va tre- 
seama în viitor.
★

La uzinele de vagoane peste 
750 de muncitori au fost cu
prinși la cursurile de ridicare 
a calificării. Din păcate nu 
toate tematicile slnt axate pe 
problemele majore ce le ridică 
procesul de producție.

Să ne oprim de pildă la te
matica pentru strungari. Ea 
cuprinde 9 teme prevăzute să 
se țină în 9 ședințe. Primele 
două lecții vorbesc despre no
țiuni privind sistemul zecimal 
și operațiile aritmetice 
mentare, continuînd apoi 
teme la 
singură 
concret 
și aceea 
intr-o singură ședință proble
mele legate de regimul de 
strungire, calculul tăierii file- 
telnr etc. Modul cum este or
ganizat acest curs mai prezin
tă o curiozitate. Primele cinci 
lecții au fost prevăzute să se 
ți.&ă pină în luna martie ur- 
mind ca următoarele să încea
pă abia din luna octombrie. 
Oare aici nu se cunoaște că 
una din condițiile care asigu
ră eficiența cursurilor de ri
dicare a calificării ie referă 
atit la conținutul 
și le parcurgerea

ele- 
cu 

fel de generale. O 
lecție răspunde mai 
meseriei de strungar 
iși propune să rezolve

continuă a temelor T Tova
rășii cu care am discutat la 
comitetul U.T.M., unde de alt
fel există această evidență, 
arătau că au scăpat din vedere 
acest aspect. Trebuie spus că 
în toate secțiile uzinei, se sim
te nevoia ca tematicile să fie 
îmbunătățite, axate îndeosebi 
pe problemele cele mai acute 
ale producției. (Colectivul de 
aici mai are încă greutăți în 
ceea ce privește îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan). 
Astfel la atelierul mecanic 
este nevoie să se vorbească 
mai mult de folosirea dis
pozitivelor și sculelor de mare 
randament. La forjă și turnă
torie, secțiile calde ale uzinei, 
este necesar să se insiste mai 
mult pe însușirea procedeelor 
avansate de lucru. Și exem
plele pot continua. Iată așadar 
că în tematica cursurilor tre
buie să fie incluse numai pro
blemele al căror studiu este 
strict necesar și care îi ajută 
pe muncitori să-și formeze o 
temeinică pregătire de specia
litate și o bogată cultură teh
nică, care să vină în sprijinul 
rezolvării sarcinilor de plan.

★
Raidul prin cîteva din uzi

nele arădene a arătat că în 
acțiunea de ridicare a califică
rii profesionale a tinerilor 
muncitori, organizațiile U.T.M. 
pun accentul principal, alături 
de mobilizarea tinerilor, pe 
conținutul lecțiilor, pe legătura 
care trebuie să existe între 
acestea și rezolvarea proble
melor de producție. Și după 
cum s-a văzut, acest fapt 
aduce firește după sine și re
zultate bune, avînd o influență

pozitivă în desfășurarea cursu_ 
rilor, a cunoștințelor însușite 
de către tineri.

Sînt însă unele secții la uzi
nele vizitate (secția prelucrări 
mecanice de la Uzinele de 
strunguri și la multe din sec
țiile Uzinelor de vagoane) 
unde aceste cerințe n-au stat 
pe prim plan.

In curînd vor fi organizate 
noi cursuri de ridicare a califi
cării. Comitetul orășenesc 
U.T.M. va trebui să ceară ca 
încă de pe acum comitetele 
U.T.M. din uzine să se ocupe 
cu toată răspunderea nu nu
mai de ținerea evidenței tine
rilor cuprinși la această formă 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, ci să ajute con
ducerile secțiilor ca tematicile 
să fie cît mai cuprinzătoare, 
cît mai aproape de cerințele 
producției. De asemenea, co
mitetul orășenesc U.T.M. va 
trebui să-și îndrepte în mal 
mare măsură atenția, să ajute 
îndeaproape acele organizații 
U.T.M. unde cursurile de ri
dicare a calificării nu se des
fășoară satisfăcător, unde lec
țiile ce se predau nu sînt le
gate de nevoile producției.

în oraș, așa cum arătam 
mai înainte, există și expe
riență bună în ceea ce priveș
te conținutul cursurilor de ri
dicare a calificării. Este da 
datoria comitetului orășenesc 
U.T.M. de a generaliza larg 
această experiență, de a ajuta 
prin activiștii săi organizațiile 
U.T.M. să-și însușească și să 
folosească cu succes formele 
cele mai bune de sprijinire a 
organizării cursurilor de ridi
care a calificării profesionali 
a tinerilor.

tematic cit 
uniformi.

rile de aici, Hidrocentrala Sa
du V își aduce contribuția ei 
în sistemul energetic al țării.

Țipătul cîntat, ritmat al ța
pinarilor, cîntecul culegătoa
relor de smeură, afine și fragi 
— pe aici, peste tot sînt, vara, 
centre pentru colectarea fruc
telor pădurii — detunăturile 
dinamitei sus, la drumul în 
plin lucru, adaugă viață pă
durii. Oamenii înaintează în 
munte. Duc drumurile eu ei,

lui nou 
apele, 
timpul.-

care dirijează ajtxlxi, 
cirumurile, luminile.

Omagiu
Sus, sus, înconjurat de tă

cerile prin care se rotesc șoi
mii și norii — lacul de acu
mulare și barajul Negovanul: 
60 de metri înălțime barajul; 
3 km lunQime lacul de acumu
lare. Pe oglinda apei se cla-

Valea Sadului
te anunță la tot pasul prin in
stalații, prin vuiet. Uzina apa
re, cu orga tuburilor și cablu
rilor prin care trecind, lumina 
învață să cinte în toate casele 
văii : transformatorii. In liniș
tea sălii de comandă, ca intr-o 
sală de concert, operatorul 
Lup ea dirijează noaptea lumi
nile spre vale. In timp ce jos 
specialiștii montează o nouă 
turbină care va spori puterea 
hidrocentralei. Din 1960, de 
tind au fost terminate lucră-

duc focul pentru noaptea ți 
cîntecul pentru ziuă. Dau via
ță și nume locurilor care n-au 
avut nume, care erau încreme
nite în liniști. Aici, pretutin
deni, pe unde au trecut oame
nii zilelor noastre, frumusețile 
au căpătat sens, drumurile 
s-au unit cu alte drumuri, 
energiile, cu alte energii. E 
ceea ce simți azi, in munții 
Sibiului, munții ciobanilor 
altă dată : simți voința omu-

tină umbra unei bărci. Peste 
coronamentul barajului asfal
tat, luminat cu neon, treci ca 
pe înălțimea unei faleze. Ba
rajul în arc are o frumusețe 
unică, în vecinătatea piscului 
golaș, cu rare pete de zăpadă, 
al Cindrelului. Din I960, de 
tind a fost terminat barajul 
— creație a omului — s-a in
tegrat firesc frumuseților na
turii. Și aici, la malul lacului 
de acumulare — cabana Gîtul 
Berbecului, reflectîndu-se, eu

brazH și obloanele 
undele abia 
lacului.

Liniște. Din cind în ci nd se 
aude numai chemarea turiști
lor care au pornit pe drumul 
de rus spre Păltiniș ; se aude 
duduitul mașinilor care urcă 
mereu serpentinele drumului 
spre exploatarea forestieră, 
spre „mină" — deocamdată 
explorare minieră, in curînd o 
mina adevărată, căci geologii 
care au trecut, intrebînd, cu 
ciocănașele lor, piatra ți adin- 
cul, au descoperit in munții 
aceștia noi bogății.

Aici, pe drumurile noi des
chise de oameni, pe unde au 
trecut brigadierii și muncitorii 
șantierului Sadu V, pe unda 
au urcat geologii, aici intra 
munți cu nume frumoase — 
Tomnatec, Negovan, Cindrel — 
va fi, curînd, un nou punct 
turistic, bine cunoscut. Și 
seara, ca acum, de la înălți
mea barajului, auzind înfiorat 
cum curge electricitatea prin 
firele înaltei tensiuni, vei 
omagia cu gîndul, pe oamenii 
care au adăugat, prin creația 
lor, frumos — frumuseților 
naturii.

ei verzi, în 
înfiorate ale
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Industriași englezi cer lărgirea 
comerțului cu țările socialiste

Evenimentele Vizita delegației militare

LONDRA. — Un grup de 
20 de cunoscuți industriași 
englezi din domeniul con
strucției de mașini grele, ma- 
șini-unelte și metalurgiei au 
dat publicității la 5 iulie un 
raport Intitulat: „Căutați în
cheierea de tranzacții în ră
sărit", prin care cer guvernu
lui să lărgească activ comer
țul dintre Anglia și țările so
cialiste.

In raport se exprimă păre
rea că exportul Angliei în ță
rile socialiste poate crește de 
3 ori în timp de 5 ani. Dar, 
se spune în raport, depinde 
dacă guvernul englez va a- 
dopta măsuri pentru înfăp-

tuirea politicii de intensifica
re a relațiilor comerciale din
tre Est și Vest

Autorii raportului cer mai 
ales să fie înlăturate restric
țiile stabilite în mod artifi
cial în comerțul cu țările so
cialiste. Ei subliniază că în 
timp ce Anglia a pierdut 
timp stăruind asiduu să fie 
admisă în Piața comună, este 
puțin probabil ca ea să se fi 
gîndit în mod obiectiv la po
sibilitățile de comerț cu țări
le socialiste, deși această re
giune dispune de „un ritm 
mal rapid și mal permanent 
al creșterii economice, decît 
Europa occidentală-.

Acțiuni in sprijinul
păcii și dezarmării

• Continuă marșul păcii spre Guantanamo
• Feroviarii englezi se opun cursei înarmărilor 

nucleare

Cele trei gru- 
în Marea Ca-

a plecat la 26 
canadian Que-

NEW YORK. - La 3 Iulie 
«-au intîlnit în orașul Rome 
(statul New York) cele trei 
arupuTi ale participanților 
marșul care are ca punct fi
nal baza americană Guantana
mo din Cuba, 
puri cer „pace 
raibilor".

Primul grup 
mai din orașul
bec. Celelalte două grupuri au 
plecat din orașele americane 
Cleveland și Boston. Trecînd 
prin orașe și alte centre popu
late, participanta la marș au 
difuzat manifeste $i apeluri 
în care se sublinia că pacea 
in regiunea Mării Caraibilor 
este o condiție necesară pen
tru pacea în întreaga lume.

din 4 Iulie, conferința anuală 
a Sindicatului național al fe
roviarilor englezi, care se des
fășoară la Scarborough, a a- 
doptat o rezoluție în care se 
subliniază că Anglia nu tre
buie să pârtiei ne la cursa în
armărilor nucleare. In rezolu
ție se subliniază că Anglia 
trebuie să sprijine toate mă
surile în vederea dezarmării 
Si să contribuia la încheierea 
unor acorduri cu privire la in
terzicerea experiențelor 
cleare si la crearea de 
denuclearizatg.

din Guyana Britanica
Noi prsfocarl ale eleaeitelgr iraaloilallsti

GEORGETOWN. — Agen
țiile de presă relatează că în 
Guyana Britanică elementele 
reacționare continua acțiunile 
teroriste. 1» localitatea Mac
kenzie, centru al producției de 
bauxită, teroriștii au incen
diat o clădire. Trei persoane 
au fost rănite. La Georgetown 
alte trei case au fost distruse 
de incendii provocate de tero
riști. Acțiuni similare au avut 
loc tn localitățile 'Victoria, 
Wismer, Mahaicony etc.

Din Londra agenția Reuter 
anunță că Duncan Sandys, mi
nistrul coloniilor al Angliei a 
declarat la 4 iulie în Camera 
Comunelor că intenționează să 
plece în Guyana Britanică 
săptămâna viitoare. Potrivit a- 
genției Reuter, Harold Wilson, 
liderul opoziției a declarat în 
cadrul aceleiași ședințe a Ca
merei Comunelor că Sandys 
trebuia să plece încă de multă 
vreme în Guyana Britanică 
pentru a încerca să normali
zeze situația de acolo, spriji
nind guvernul legal al lui 
Cheddi Jagan.

LONDRA. — Agențiile de presă 
anunță că guvernul britanic conti
nua sd trimită trupe în Guyana 
Britanică unde, după cum a decla
rat un purtător de cuvînt al Minis
terului de Război al Angliei, „si
tuația se înrăulăjește”. După cum 
se știe, această înrăutățire a situa
ției se datorește atacurilor șl acțiu
nilor întreprinse împotriva guver
nului condus de Cheddi Jagan de 
către cercurile procolonldîisie, spri
jinite de unii conducători al sindi
catelor care au declanșat în țară 
o grevă de lungă durată.

Deși de clteva tăpttimîni guver
nul britanic trimite în Guyana 
Britanică noi șl noi trupa, acestea

romlne In U. R. S. S.

■a întreprind nimic pentru reme
dierea situației.

După cum relatează agenția Ras
ter. Brindley Benn, prim-minii'ni 
adjunct al Guyanej Britanice, aflat 
la Lonttni încd de idpfdmlna tre
cută pentru a discuta cu oficiaHtățl 
ale gtxvernultif britanic șl cu 
membri ai Pariamenlaluî britanic 
silaaRa din Guyana Britanică, a 
declarat că. este momentul să sa 
ia 'de lndatâ în considerație nece
sitatea lIKbenirll guvernatorului 
englez bl Guyanej Britanice, Ralph 
Gray, șl a comisarului poliției care 
„nu și-?iu îndeplinit datoria", 14- 
slnd elementele antiguvernamen
tale să-și desfășoare nestingherit 
activitatea.

MOSCOVA — Delegația mi
litară romînă condusă de ge
neral de armată Leontin Să- 
lăjan. ministrul Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne a vizitat 
în 2ilele de 3. 4 si 5 iulie ora
șele Gorki. Kuibîșev și Sverd
lovsk. principalele! obiective 
industriale din aceste orașe, 
monumentele istorice, muzeele 
„V. I. Lenin*’ și „M. V. Frun
ze”.

Delegația este însoțită în vi
zita sa prin U.R.S.S. de mare
șal al Uniunii Sovietice I. H. 
Bagramian.

Pretutindeni, delegația a a- 
vut întâlniri cordiale cu repre
zentanții organelor locale de 
partid si de stat, cu reprezen
tanții garnizoanelor militare, 
cu muncitori, tehnicieni și in
gineri din fabrici și uzine.

In ajunul alegerilor

din Argentina
BUENOS AIRES. — In 

scopul împiedicării exprimării 
libere a votului cu prilejul 

alegerilor prezidențiale care 
vor avea loc la 7 iulie, gu
vernul argentinian a invalidat 
o serie de candidați din par
tea Frontului popular și națio
nal din Argentina. Potrivit 
agenției United Press Interna
tional, 11 candidați ai acestui 
front pentru funcția de guver
natori au fost descalificați

In urma acestor măsuri, celt 
șapte partide făcînd parte din 
Frontul popular și național au 
cerut membrilor lor să boico
teze alegerile de duminică d

să introducă în urne buletine 
albe.

Intr-o declarație făcută Ia 
4 iulie, Vicente Solano Lima, 
candidatul acestui front pen
tru alegerile prezidențiale, 
care nu va mai participa la 
alegeri, a menționat ca hotă- 
rîrea Frontului cu privire la 
boicot este consecința „Frau
dei puse la cale de guvern".

Agenția United Press Inter
national menționează, de ase
menea, că liderii celor 62 de 
uniuni sindicale, membre ale 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina, care, după 
cum s-a mai anunțat, au cerut 
membrilor lor să boicoteze 
alegerile introducînd în urne 
buletine de vot albe, s-au în
trunit în seara zilei de 4 iulie 
pentru a discuta posibilitățile 
declanșării unei greve gene-
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In cursul lunii iunie, 
In protectoratul brita
nic Swaziland au avut 
loc evenimente care au 
atras atenția întregii 
lumi asupra acestui mic 
teritoriu african. OpL. 
nia publică progresi
stă din întreaga lume 
și-a exprimat simpatia 
și solidaritatea față de 
lupta dreaptă a popu
lației din Swaziland 
pentru condiții de trai 
omenești, pentru do
bândirea independen
ței naționale.

ituat în partea da 
sud a continentului 
african, Swaziland 
se învecinează cu 
Republica Sud-Afri- 
cană și cu Mozam^ 
bicul. Are o supra

față de 17 365 km p și o popu
lație de 270 000 de locuitori.

O

Frămintâri I

în Swaziland
colonialiști s-a 
mai „clasice"

landului de către 
f&eut după cele 
metode. în arhivele din Londra 
se mai păstrează |i astăzi docu
menta din cara rezultă că en
glezii, au „cumpărat” Swazilandul 
de la Mbandzeni, cîrmuitorul a- 
cestei țari, plătirtdu-l cu... gin fi 
clini de vînătoare.

A început apoi acapararea me
todică a bogățiilor țării. Aurul, 
cositorul, bariul fi, mai ales, 
azbestul au adus fi aduc mono- 
poliștilor britanici și americani 
profituri imense. Totodată două 
treimi din terenurile arabile — 
fi, evident, cele mai fertila — 
se află în mtinile colonialiștilor 
care au înființat pe ele întinsa 
plantații de tutun, bumbac, orez, 
banane și alte culturi.

îndelungata perioadă de domi-

R*<
era

I

iPînă în 1962 Swazilandul 
avut nici o constituție. El 
guvernat de comisarul-rezident 
al Marii Britanii care la rîndul ■ 
său era direct subordonat amba- ] 
sudorului englez din Republica 
Sud-Africană. Presiunile din ce I 
în ce mai puternica ale popu-1 
lației au silit Anglia să-și dea

LONDRA. — în ședința m

Salonic

Ia miting s-au

PE SCURT

sub lozincile 
„Pace și demo

Itație ae ^.luuutr ae locuitori, 
dintre care 260 000 sînt africani 
iar 10 000 sînt coloniști albi.

8 Principalul oraș și, totodată, re
ședință a protectoratului este 
Mbabane.

IDeși o țară mică, Sitazilandul 
posedă importante bogății natu
rale. Subsolul conține zăcăminte 

Bde cărbuni, aur, cositor și bariu, 
iar în ceea ce privește extracția 
de azbest, ocupă locul al patru- 

Slea în lumea capitalistă. Pe o- 
goarele fertile ale țării se culti
vă porumbul, meiul, tutunul, 

«bumbacul, orezul, bananele fi 
arahidele. Populația te ocupă, 
de asemenea, și cu creșterea vi' 

Ițelor. Toate aceste bogății sînt 
însă acaparate de colonialiști, 
care au pătruns aici pe la in-

I ce putui secolului nostru.
Ocuparea teritoriului Swazi-

Dezbateri
ATENA. — Din inițiativa 

Comitetului grec pentru des
tindere și pace, a avut loc la 
Salonic un mare miting care 
s-a desfășurat 
„Nu, bazelor”, 
crație".

Participanții
pronunțat pentru încheierea 
de urgență a anchetei în legă
tură cu dosarul Lambrakis, 
pentru dizolvarea organizații
lor neofasciste, pentru restabi
lirea democrației în țară, pen
tru crearea în Marea Medite- 
rană a unei zone lipsite de 
arma nucleară.

La miting a luat cuvîntul 
Manolis Glezos care a cerut 
poporului grec să-și intensifice 
lupta pentru pace și democra
ție. Au mai luat cuvîntul 
acad. Kostas Varnalis, Leon 
Kukulas, președintele Asocia
ției Scriitorilor din Grecia și 
avocatul Patsas, din partea 
Comitetului păcii din Salonic.

care 
în-

WASHINGTON. — Agen
țiile de presă relatează des
pre iminența unei greve 
urmează să „paralizeze 
treaga rețea feroviară a Sta
telor Unite, antrenînd conse
cințe economice foarte serioa
se”.

încă de la mijlocul lunii 
mai, între reprezentanții so
cietăților feroviare din S.U.A. 
și ai sindicatelor feroviarilor 
se duc tratative în legătură 
cu noile „reguli de muncă” pe 
care proprietarii căilor ferate 
vor să le introducă, în vede
rea ușurării procedurii de con
cedieri a muncitorilor. Poziția 
rigidă a patronilor a provocat 
ruperea tratativelor.

După cum relatează agenția 
United Press International, la 
4 iulie între președintele Ken
nedy și ministrul muncii al 
S.U.A., Willard Wirtz, a avut 
Ioc o prelungită întrevedere al 
cărei obiect l-a constituit 
iminenta grevei feroviarilor. 
Părăsind Casa Albă. Willard 
Wirtz a declarat ziariștilor că 
„trebuie împiedicată cu orice 
preț declanșarea acestei greve, 
care ar fi catastrofală”.

LONDRA. — La 4 iulie, ca 
urmare a cererii Consiliului 
legislativ (parlamentul) al 
Zanzibarului, guvernul englez 
a anunțat că va începe con
sultări cu guvernul acestui te
ritoriu imediat după alegerile 
care vor avea loc în cursul 
săptămînii viitoare în vederea 
fixării datei acordării inde
pendentei.

După cum se știe, Zanziba- 
rul care s-a aflat sub domi
nația Angliei încă din anul 
1890 a obținut autonomie in
ternă Ia 24 iunie a.c.

HAGA.— După 50 de zile de la 
alegeri Olanda se află pe calea 
readucerii la putere a fostului 
guvern 
gina a

care a demisionat. Re- 
însărcinat pe J. E. De

17a grup da itudențl ai L’nfr«.-xft*țil din Moi con

Quay, fostul prim-ministru da 
a forma noul guvern.

BRATSK. — La hidrocen
trala de la Bratsk an intrat in 
funcțiune încă doua agregate 
— al 11-lea ți 12-lea — cu o 
putere de cite 225 000 kilowați 
fiecare. în prezent puterea 
instalată a hidrocentralei a 
ajuns la 2 700 000 idlowați, 
ceea ce depășește puterea in
stalată totală a hidrocentralei 
„Congresul al XXII-lea al 
P.C.US.“ de pe Volga. Hidro
centrala de la Bratsk * deve
nit acum cea mai puternică 
din lume.

Declarația Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS. — La 4 iulie a «vut 
Ioc ședința Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez. 
In declarația dată publicității 
se protestează împotriva pro
iectului de lege care atentea
ză la dreptul legitim la grevă 
al funcționarilor instituțiilor 
șl întreprinderilor de stat și 
al tuturor oamenilor muncii.

Comuniștii, se subliniază în 
încheierea declarației Birou
lui Politic al P.C. Francez, vor 
sprijini prin toate mijloacele u- 
nitatea largă a acțiunilor oa
menilor muncii, ale tuturor 
democraților în lupta pentru 
menținerea dreptului la grevă.

NEW YORK. — Corespondentul 
din Washington a! ziarului „New 
York Journal American" anunță cd 
senatorii rasiști din statele sudice 
au Început un război politic și eco
nomic original împotriva guvernu
lui Kennedy. Corespondentul arată 
cd. In cadrul unei consfătuiri a se
natorilor din statele sudice, au fost 
adoptate instrucțiuni secrete pentru 
senatorii acestor state, care se află 
în fruntea comisiilor și subcomisii
lor senatoriale, pentru ca ei să irl- 
neze prin toate mijloacele posibile 
discutarea și aprobarea tuturor 
propunerilor legislative ale guver
nului. Cu ajutorul acestui sabotaj.

PARIS. — Ca urman» > iw 
ze —r.:.r^inr m. scări țărănețu 
C3&S Lâ ultima
vreme Io Franța împotriva 
DoUticii de sprijinire
• de produse *-
gncole pe piața francezX deși 
Franța nu are nevote de ele. 
guvernul a fost silit să dea 
Dcbiiatătu un comunicat în 
care se soune că. începind cu 
daL- de 1 iulie. Franța va în
ceta în mod provizoriu Impor
tul de roșu Si fructe. Această 
SMurl provizorie a guvern u- 
lua francez, care oprește tem- 
Borar îffisortul numai la roșii 
și fructe, es.e departe de a 
mulțumi pe micii producători 
care nu-șî pot vinde produsele 
din cauza concurenței monopo
lurilor Si. In »mn de protest, 
ei continuă acțiunile revendi
ca ti ve-

După mm relatează cores
pondentul din Paris al agen
ției United Press Internatio
nal la 4 iulie, sute de țărani 
veniți din diferite localități 
din sudul Franței au demon
strat pe cele patru poduri care 
traversează rîul Durance, in 
apropiere de localitatea Mey- 
rargues. împotriva demon
stranților care manifestau paș
nic încolonați in rinduri, pre
cum și urcați De tractoare și 
autovehicole au fost trimise 
puternice forțe Dolițieneșli în
armate cu Duști și bastoane 
de cauciuc. In timpul ciocni
rilor, dună cum a declarat un 
reprezentant al poliției. 27 de 
demonstranți au fost arestați.

GUAYAQUIL. — Enrique Gil 
Gilbert, secretar al C.C. al P.C. din 
Ecuador, a trimis președintelui 
Consiliului de Stat al Ecuadorului 
o telegramă In care condamnă În
călcarea conslilujiei republicane de 
către aulorilăjl.

în Parlamentul austriac

nația colonialistă a adus țara în
tr-o stare de înapoiere rar intîl- 
nită. Industria este reprezentată 
doar printr-o fabrică de ulei de 
tung, o fabrică de conserve de 
fructe fi alte citeva întreprin
deri neînsemnate. Din 1906, cînd 
Swazilandul a fost declarat pro
tectorat englez, în fără n-a fost 
construită nici o linie de cala 
ferată sau șosea. Asistența me
dicală este aproape inexistentă 
iar posibilitatea copiilor africani 
de a frecventa școlile este extrem 
de limitată. Cei care pătrund 
totuși în școli au o situație mi
zeră. In timp ce pentru școla- 

^riiarea unui copil african sa 
* cheltuiesc doar 5 lire sterline pe 
Ian. pentru fiecare copil alb se 

cheltuiesc 125 lire sterline, adică

I
VIE-VA. — Jn Austria ae mani

festa un puternic curent de opinie 
împotriva reîntoarcerii eventuale 
In (ară a arhiducelui Olto de Hab- 
aburg, iiul ultimului împărat al 
Auitro-Ungariei, și care se autoin
titulează ..pretendent* ia coroana 
„Imperiului Axa tio-Ungar”. Dupd 
aun ie site, prezența sa ]n Auxtria 
fusese lefrrzisd dar In urma unor 
PHinevre diplotnatice sprijinita de 
partJdnl populist, unul d:n parti
dele gvrerniln* de coaliție al Aus
triei. s-a adoptat ce test Juridic 
pria care ee permite reîntoarcerea 
Si siebihrea sa în Austria. De la 
leeepat acest text a fost vfu com- 
butdi na Kuaai de către partidele

de opoziție, ci chiar și de partidul 
socialist, membru al coaliției gu
vernamentale. La 4 iulie au avut 
Joc dezbateri parlamentare în a- 
ceasta problemă și cu acest prilej, 
după discuții pe care agențiile de 
presă le-au calificat drept „furtu
noase", partidul populist a fost pus 
In minoritate. Cu 84 de voturi f78 
aparțini nd partidului socialist ri f 
partidului liberal) contra 81 — 
partidul populist — adunarea națio
nală austriacă a adoptat o rezolu
ție prin care „Invită" guvernul să 
la măsuri pentru a împiedica reîn
toarcerea în Austria a lui Otto de 
Habsburg.

de 25 de ori mai mult. Agricul
tura te practică falosindu-se 
cele mai primitiva metode. Pe 
plantații se folosește în mod cu- 

Q rent munca forțată a băștinași
lor.

Iîn ultimii ani fn Swaziland a 
luat avînt mișcarea de eliberare 
națională. Principalele partide 

I politice din țară — Partidul de
mocrat, Partidul progresist și 
Asociația eura-africană au con- 

I stiluri un bloc denumit Con
gresul da eliberare naționali 
„Ngwana”.

I Colonialiștii «u întreprins însă 
numeroase manevre pentru a-și 
menține dominația asupra Sica-

Izilandului. Una dintre ele a fast 
și publicarea la Londra, în mai 
a-c. a unei așa numite constitu-

■ ții a protectoratului. Despre ce 
| fel de „constituție” « vorba?

consimțămîntul pentru acordarea I 
unei constituții Swazilandului, ] 
iar în martie anul trecut autori
tățile londoneze au publicat I 
„propuneri pentru constituția | 
Swazilandului". Conform acestor 
propuneri, situația rămînea în e-■ 
sență neschimbată. E suficient să g 
arătăm că în organul legislativ _ 
propus a fi creat, cei 10 000 de fl 
coloniști urmau să obțină tot g 
alitea locuri cit cei 260 000 de o 
băștinași, iar rezidentul și-ar fi ■ 
menținut întreaga putera legi- | 
slativă.

La conferința de la Londra I 
cara a avut loc la începutul a-1 
cestui an și în cadrul căreia s-au 
dus tratative cu privire la viito-1 
rul Swazilandului între D. San- J 
dis, ministrul britanie al colo- 
niilor, și reprezentanții Congre' ■ 
sului de eliberare națională, a-1 
ceștia din urmă au respins pro- ■ 
punerile engleze. Ei au cerut a- ■ 
cordarea autoadmiiiistrării inter- ® 
ne și drept de vot universal, iar 
în urma alegerilor — acordarea! 
independenței. Colonialiștii au ■ 
declarat atunci că vor revizuia 
varianta publicată și că vor pune I 
in aplicare o constituție „îmbu
nătățită", tn noua sa variantă I 
constituția a fost publicată la | 
sfirșitul lui mai. Numai că n-a 
fost operată nici o „îmbunătăți-1 
re”. Vechile rînduieli din Swazi- ■ 
land sînt menținute.

Această „constituție" impusă ■ 
cu forța, fără consultarea popu- I 
lației, constituție menită să con- "* 
sfințească rînduielile coloniale, a ■ 
provocat mînie și indignare în | 
întreaga țară. Expresie vie a a- * 
cestei indignări sînt cunoscutele ț 
evenimente din iunie, cînd o gre- ■ 
vă generală a paralizat întregul9 
teritoriu. Declarată în senin dej 
solidaritate cu greviștii de la| 
minele de azbest din Havelock, 
greva a depășit cu mult sernnifi- ■ 
cația economică, avind un pro- f 
nunțat caracter politic. Greviștii" 
au cerut abrogarea constituției șil 
acordarea independenței Swazi-1 
landului. Sub aceste lozinci au 
fost organizate și alte acțiuni | 
anticolonialiste în întreaga tar& | 
(demonstrații și mitinguri) repri
mate cu brutalitate de poliție. I

Prin amploarea pe care au | 
lual-0, prin caracterul lor pro- 
nunțat politic, evenimentele careț 
au avut loc luna trecută în Swa
ziland demonstrează că și tn a- ■ 
cest teritoriu pozițiile colonia- ■ 
lismului devin tot mai șubrede. — 
Populația Swazilandului a pâțitB 
cu fermitate pe calea luptei pen-1 
tru scuturarea jugului colonial, ■ 
pentru obținerea independenței a 
naționala. g

ION D. GOIA |

Votul din Senatul italian

PE SCURT
In telegrama ia apune efl «ui» 

pretextul luptei Împotriva „câm
pie tarilor teroriste*. anîorHSlile a- 
rattseaS cumeroșt eeUUenl, printre 
care titrinj si copii, pătrund In lo- 
nnfa particulare la căutare de 
_xdctp*u'j:i*z operează arestări In 
■n»C Istprtdicd libera circulație a 
ceiftemlor. Autoritățile deschid 
corespoadeața. canliscd cărți, zia
re. reeate. pelicule iotograiice. In
ti im euviut located In mod gio- 
eo.'ae garanțiile constituționale.

GO Gilbert a cerut, de asemenea, 
Ctntfl eaprem^f a Ecuadorului sO 
cr *3? •4*-*iurAa «d respecte can- 

«i Jegde tării.

La Conferința 
internațională pentru 
problemele instrucției 

publice

GENEVA. — La 5 iulie. Bi
roul Conferinței internațio
nale pentru problemele in
strucției publice, care are loc 
la Geneva din inițiativa 
U_N£-S.C.O. și a Biroului in
ternațional de educație, a dat 
publicității un comunicat cu 
privire la excluderea delega
ției portugheze de la această 
conferință.

în comunicat se arată că, în 
ciuda rezoluției adoptate la 
ședința din 4 iulie, delegația 
portugheză a continuat să se 
prezinte la lucrările conferin
ței și în dimineața zilei de 5 
iulie. Secretariatul conferinței, 
continuă comunicatul, face cu
noscut delegației portugheze 
că consideră rezoluția adoptată 
la 4 iulie ca fiind executorie și 
în consecință delegația portu
gheză nu mai poate avea ac
ces la lucrările conferinței.

In sprijinul rezoluției de ex
cludere a Portugaliei propusă 
de țările africane s-a pronun
țat și Costin Nădejde, condu
cătorul delegației R.P. Romîne.

Conferința Internațională 
pentru problemele instrucției 
publice își continuă lucrările.

Protesta lapolnia 
„recomandărilor" 

anti-cabana ale O.S.A.

HAVANA. — ^olivia nu ra 
duce la îndeplinire nici o ho- 
tărire a O^~A. la a cărei a- 
prabare ea nu a luat parte”, 
a declarat reprezentanților 
presei Fellman Velarde, mi
nistrul afacerilor externe al 
Boliviei, comentând ^recoman
dările" adoptate la 3 txlie de 
Organizația Statelor America
ne de a nu se permite cetățe
nilor din țările America Lati
ne să viziteze Cuba.

Ziarul Uruguayan JEpoca* e 
condamnat, de asemenea, .re
comandările" consiliului O-S.A- 
care interzic vizitele in Cuba. 
Aceste „recomandări”, subli
niază ziarul, încalcă dreptu ri
le și garanțiile prevăzute de 
constituția UruguayuluL

Un alt ziar Uruguayan, JEl 
Popular”, subliniază că „reco
mandările" O-S.A. știrbesc 
suveranitatea națională a ță
rii.

Ziarul „Tercera de la Hora", 
organ al Partidului radical din 
Chile, salută intr-un articol 
de fond declarația ministrului 
afacerilor externe chilian, 
Carlos Martinez Sotomayer, că 
Chile intenționează să voteze 
împotriva planurilor adoptate 
de Organizația Statelor Ame
ricane.

NEW YORK. — In ultimul 
său număr, revista „United 
States News and World 
port” atrage atenția în 
deosebit asupra creșterii 
majului în rîndurile tineretu
lui american.

Cifrele arată, scrie revista, 
că șomajul în rîndul tinere
tului continuă să crească. El a 
ajuns în prezent la cifra re
cord de 1 150 000 șomeri tineri 
care se adaugă, la armata de 
milioane de șomeri de toate 
virstele din S.U.A.

Re- 
mod 

$o-

de senatori «u au participai 
la tot.

După cum transmite agen
ția U.PJ., pentru guvern, au 
rotat numai senatorii oreșttni- 
democrați. Aceeași agenție 
subliniază cS senatori socia
liști și senatori reprezentînd 
al:e partide de centni-stinga 
ax părăsit, înaintea votului, 
•ala de ședințe a Senatului, 
această măsură fiind necesară 
intrucit, potrivit regulamentu
lui Senatului italian, abținerea 
de la vot ar fi însemnat un 
vot împotrivă.

După cum se știe, guvernul 
prezidat de Giovanni Leone 
este alcătuit fn întregime din 
miniștri reprezentînd partidul 
cr ești n-democrat.

încheierea tratativelor
de Gaulle^Adenauer

BONN — Vineri s-a încheiat 
Ia Bonn tratativele franco-vest- 
germana la care au participat 
timp de două zile președintele 
da Gaulla fi cancelarul Ade
nauer.

'Atât comunicatul final cît fi 
dfclaratiila oficiale confirmă 
faptul că această tntîlnire nu 
t-a încheiat cu rezultatele scon
tate în «ici una din problemele 
principale discutate. După cum 
relatează agenția France Pres
et. din comunicatul comun pu
blicat la sftrșitul întrevederilor 
reiese că -nu s-a ajuns la «ici

practic piața vest-ger- 
pentru produsele a- 

franceze. Ca ut- 
a imposibilității de

WAITER LIPPMANN: „0 competiție
periculoasă pentru

NEW YORK. — Referin- 
du-se la călători© președinte
lui de GaulU <■ Germania oc
cidentală la câteva ale după 
vizita președintelui Kennedy 
în aceeași țara. cunoscMtul zia
rist american Walter Lipp
man n atrage atenția asupra 
adinciriî contradicțiilor dintre 
S.U.A. și Franța.

JLăsîiid la o parte explica
țiile oficiale — scrie LÂppmann 
in ziarul ^New York Herald 
Tribune* din 3 iulie — fapt 
este că cei doi șefi de state 
tint acum angajați intr-o com
petiție de popularitate^. Am
bii președinți încearcă să ci$- 
tige favorurile Germaniei oc
cidentale. ca 
didați într-o 
rolă*.

După cum
revendici nd hegemonia tn Eu
ropa în detrimentul S.U.A. șt 
Angliei, încearcă să obțină tn 
realizarea acestui scop spriji
nul Germaniei occidentale care 
este în același timp ademenită 
de S.U.A. cu perspectiva acce-

șt cum ar fi can- 
campanie electo-

te știe. Franța,
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favorurile Bonnului
sului la arma nucleară — de
zideratul o rin ci pal al republi
cii de la Bonn.

Statele Unite, acrie Walter 
Lippmann. nu trebuie să riște 
un război nuclear pentru a 
acorda sprijin total politicii 
Bonnului față de Berlin, Ger
mania răsăriteană sau față de 
actualele frontiere cu polonia. 
Miza este prea mare pentru a 
fi jucată în cuvintări cu ca
racter electoral.

în momentul de față este 
mult mai important, de o ne
cesitate vitală, să aibă loc 
consultații intre Paris și Wa
shington privind îmbunătăți
rea relațiilor cu Uniunea So
vietică. scrie Lippmann. Acea
stă problemă este mai impor
tantă decât cea privind forța 
nucleari de șoc franceză — 
care reprezintă o perspectivă 
îndepărtată și nu da primă im
portanță pentru această țară 
— și decît propunerea privind 
crearea forței multilaterale a 
N.A.T.O., propunere care deo
camdată este înmormântată.

iară nici un fe

cu problemele 
divizează acum 

blocului nord-a-

un acord asupra problemei 
celei mai grave care opune 
Franța, Germaniei (occiden
tale) Și anume adoptarea unei 
politici agricole comune".

Aceasta chestiune discutată 
pe fondul actualelor mișcări 
țărănești din Franța se pune 
cu multă acuitate în raportu
rile Franței cu ceilalți membri 
ai Pieței comune și mai ales 
cu Germania occidentală care 
închide 
mană 
gricole 
mare
a rezolva această problema, 
„întregul mecanism al Pieței 
comune, arată agenția Franca 
Presse, rămîne practic în 
pană". S-a hotărît doar ca 
să fie reluată la o viitoare în
trunire a miniștrilor Pieței 
comune la Bruxelles cadru în 
care ea a mai fost discutată de 
mai multe ori 
zultat.

In legătură 
militare care 
pe membrii
tlantic anume în legătură 
cu opoziția președintelui de 
Gaulle la planul american de 
creare a unei forțe nucleare a 
N.A.T.O. si cu intenția sa de 
a crea o forță nucleară pro
prie a Franței (care să fie pusă 
și la dispoziție militariștilQT 
vest-germani) din comunicatul 
comun ca și din declarațiile 
purtătorilor de cuvînt se poate 
desprinde o rezervă vest-ger- 
mană mai netă față de poziția 
franceză. „Germania occiden
tală, relata corespondentul tt- 
genției Associated Press din 
Bonn, se situează de partea 
Statelor Unite în problema 
N.A.T.O.”

In același timp, în dome
niul problemelor militare s-a 
căzut de acord asupra unor 
măsuri care ușurează în con
tinuare accesul trupelor vest- 
germane ne pământul francez.

J


