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SÄ 1NSIL0ZAM CANTITĂȚI 
CÎT MAI MARI DE FURAJE

în această perioadă una din cele 
mai importante sarcini care stau în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură este strângerea cu grijă a tutu
ror resurselor de furaje, atît pen- 
ru fîn cît și pentru însilozare. De 

aceasta depinde mărirea în conti
nuare a efectivelor de animale, ob
ținerea unei producții ridicate de 
carne, lapte, lînă și alte produse.

Executarea lucrărilor agricole în 
condiții superioare față de anii tre- 
cuți, condițiile climaterice mai fa
vorabile au asigurat dezvoltarea 
normală a plantelor cultivate, a ve
getației în general. Sînt deci posi
bilități mari să se asigure furajele 
necesare animalelor pînă la noua 
recoltă și chiar a unor mari rezer
ve. Acum, principalul este ca în fie
care unitate agricolă să se concen
treze toate eforturile spre strînge- 
rea și depozitarea în bune condiții 
a tuturor resurselor de furaje.

în numeroase gospodării de stat 
și gospodării colective paralel cu 
recoltarea cerealelor, s-a lucrat in
tens la cositul și transportul finu
lui. Față de anul trecut, la aceeași 
dată, în acest an au fost recoltate 
fînețele de pe o suprafață mai mare 
cu circa 300 000 ha. Această lucrare 
este însă rămasă în urmă în unele 
raioane din regiunile Maramureș, 
Suceava, Mureș-Autonomă Maghia
ră și Cluj. Este necesar ca în aceste 
regiuni și îndeosebi în zonele de 
munte să fie luate neîntîrziat mă
suri pentru grăbirea cositului fîne- 
țelor.

Unul din principalele mijloace de 
asigurare a hranei animalelor îl 
constituie însilozarea furajelor. Prin 
însilozare se păstrează în cea mai 
mare măsură substanțele nutritive 
din furajele verzi, se asigură ani
malelor o hrană suculentă. Este 
portant că prin însilozare se 
conserva în bune condiții, 
afară de porumb, tot felul 
ierburi și rogozuri, frunze și 
lete de sfeclă de zahăr, coceni, ___ 
pitule de floarea-soarelui, deci, can
tități mari de furaje.

Nutrețurile însilozate se pot păs
tra timp îndelungat, chiar mai 
mulți ani, ceea ce dă putința Să fie 
create rezerve care să asigure o 
bună hrănire a animalelor.

Ținînd seama de toate aceste a- 
vantaje, numeroase gospodării de 
stat și gospodării colective din re
giunile Iași, Dobrogea, București și 
altele, lucrează intens la însiloza
rea porumbului și altor furaje. Ur
mărind cu atenție starea de vege
tație a culturilor, consiliile agricole 
din regiunea Iași au îndrumat gos
podăriile colective să intensifice 
ritmul lucrărilor de însilozare. Ca 
urmare, pînă la 1 august în această 
regiune s-au însilozat aproape 
86 000 tone de furaje. O serie de 
gospodării au însilozat resurse va
riate de furaje pentru a putea asi
gura cîte 10 tone de siloz de fiecare 
vacă, 5 tone pentru tineretul tau
rin și cantități corespunzătoare 
pentru celelalte specii de animale.

Colectiviștii din Hălchiu, regiu
nea Brașov, au însilozat peste 1 000 
de tone de ierburi și trifoi, iar cei 
din Cristești, regiunea Suceava, 500 
tone de trifoi, lucernă, pănușiță, 
rogoz și alte plante. Cantități mari 
de furaje au însilozat și gospodă
riile colective din Salcia, Cetate, 
Ciupercenii Vechi și altele din re
giunea Oltenia, Beclean, regiunea 
Cluj, etc. Organizînd bine munca, 
mecanizatorii de la G.A.S. Cocar- 
gea Deleni. regiunea Dobrogea, au 
reușit să însilozeze peste 
din cantitatea de furaje 
pentru acest an.

în regiunile din sudul 
vegetația este mai avansată, însilo- 

trea porumbului ar trebui să fie 
■i toi. Or, din păcate, aici nu s-a 

trecut cu toate forțele la executa
rea acestei lucrări.

în această perioadă, este deosebit 
de important să se asigure toate 
condițiile necesare însilozării între
gii cantități de furaje la timpul op
tim și pentru obținerea unui nutreț
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țării unde

cu valoare nutritivă ridicată, de cea 
mai bună calitate. în acest scop 
trebuie să fie pregătit, fără nici o 
întîrziere, spațiul necesar pentru 
însilozare, prin curățirea și dezin
fectarea gropilor și silozurilor ră
mase de anul trecut, amenajarea de 
noi spații de însilozare, cu o capa
citate la nivelul cerințelor acestui 
an. Este foarte important ca unită
țile agricole să se orienteze spre ti
puri de silozuri mai economice, care 
să poată fi amenajate cu materiale 
locale, să permită executarea cu 
mijloace mecanizate a lucrărilor de 
încărcare și descărcare și mai ales 
să asigure o bună păstrare a nutre
țului. Bune rezultate obțin gospo
dăriile de stat și gospodăriile colec- 
live care au amenajat silozuri la 
suprafața pămîntului. Acestea se 
fac pe terenuri mai ridicate, se pa
vează cu piatră sau cărămidă, iar 
pereții se confecționează din zidă
rie, baloți de paie etc. Aceste silo
zuri, care permit trecerea remorci
lor cu nutreț și presarea cu ajutorul 
tractoarelor pe șenile dau putință 
să se realizeze mari economii de 
muncă. Este necesar ca specialiștii 
să calculeze de la caz la caz capa
citatea silozurilor, modul cel mai 
economic de amenajare a lor. 
Deosebit de importantă este și res
pectarea cu strictețe a regulilor de 
însilozare. Furajele să fie _ tocate 
mărunt, umplerea silozului să se 
facă intr-un timp cît mai scurt. Cu 
cît furajele sînt mai puternic pre
sate în silozuri, ele se păstrează 
mai bine, se menține valoarea lor 
nutritivă.

Anul acesta a crescut mult în
zestrarea cu tocători mecanice de 
mare capacitate, combine de siloz 
etc. Punerea în stare de funcționa
re a tuturor mijloacelor de tocare 
și de transport, organizarea temei
nică a lucrărilor de însilozare, con
stituie probleme care, în această 
perioadă, trebuie să stea în aten
ția consiliilor agricole, a conducă
torilor fiecărei gospodării.

Experiența anilor trecuți arată 
că pentru a putea însiloza la tim
pul optim întreaga cantitate de po
rumb prevăzută, această lucrare 
trebuie să înceapă mai de timpu
riu, adică atunci cînd plantele se 
află în faza de coacere în lapte, mai 
ales în gospodăriile care nu dis
pun de suficiente mijloace de 
care și de transport.

Specialiștii din gospodăriile 
stat și gospodăriile colective 
da o contribuție prețioasă la echi
librarea balanței furajere îndru- 
mînd cu competență la fața locului, 
pe colectiviști, lucrători din G.A.S. 
ca, în afară de porumb, să însilo
zeze cantități cît mai mari 
buri, resturi de la grădinile 
zavat, frunze și colete de 
plante cultivate în miriște, 
ales coceni în amestec cu 
suculente. Strângerea cu grijă de 
buni gospodari și însilozarea în a- 
mestec a acestor resurse de nutreț, 
constituie una dintre căile impor
tante de asigurare a bazei furajere.

Organizarea temeinică a campa
niei de însilozare a furajelor, folo
sirea cu maximum de capacitate a 
mijloacelor de tocare și de trans
port, în schimburi prelungite sau 
în două schimburi, respectarea cu 
strictețe a regulilor de însilozare, 
sînt sarcini actuale importante ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale sfaturilor populare și consilii
lor agricole. Folosind toate mijloa
cele pentru strângerea și însilo
zarea unor cantități cît mai mari de 
nutrețuri, gospodăriile colective și 
toți producătorii vor putea crește 
și contracta cu statul mai multe a- 
nimale, bine îngrășate. Ei vor be
neficia astfel de avantajele prevăzu. 
te în Hotărîrea privind sporirea co
interesării producătorilor în crește
rea și îngrășarea de animale și vor 
contribui la îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației cu car
ne, lapte și alte produse.
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In interiorul ziarului :
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Noua cazangerie a Uzinei „Independența" din Sibiu (Foto : R. Costin)

• Pentru tinerii care doresc 
să urmeze cursurile școlilor pro
fesionale și tehnice agricole 
(pag. 2-a),

• Rubrica de bibliografie 
(pag. 2-a).

• Ne scriu oaspeții stațiunilor 
de odihnă (pag. 2-a).

Colectivele întreprinde
rilor industriale din regiu
nea Maramureș desfășoară 
o largă acțiune de gospo
dărire a materiei prime, a 
energiei electrice și com
bustibilului. Rezultatele 
obținute în această direc
ție sînt concretizate în cele 
aproape 18 000 000 lei eco
nomii suplimentare reali
zate în acest an. Minerii 
exploatărilor Săsar, Cav- 
nic, Baia Sprie, Băiuț și 
Herja, colectivele de la 
Uzinele „1 Mai“ Baia Mare 
și „Unio“ din Satu Mare 
și-au realizat înainte de 
termen angajamentele a- 
nuale privind realizarea 
de economii suplimentare 

prețul de cost. Și între-la

peste plan
prinderile industriale din 
regiunea Iași au realizat, 
de la începutul anului, 
economii suplimentare în 
valoare de aproape 15 mi
lioane de lei. La atelierele 
de reparat material rulant 
„Nicotină“ din Iași s-au 
obținut economii peste 
plan în valoare de 2 972 000 
lei, la Fabrica de antibio
tice — de 2 800 000 lei, iar 
la Fabrica de confecții din 
Bîrlad — de 800 000 lei. 
Aceste economii se dato
resc, îndeosebi, aplicării 
prevederilor din planu
rile de măsuri tehnico- 
organizatorice, moderni
zării unor utilaje, ridicării 
continue a calificării ca
drelor.

La marele laminor bluming
La marele laminor bluming de la Combinatul si

derurgic Hunedoara s-a dat recent în funcțiune un 
transfercar care asigură aprovizionarea ritmică a 
cajei principale de laminare cu lingouri calde de 
oțel. Noua instalație a fost proiectată și executată 
de specialiști romîni și cu utilaje fabricate în țară. 
Cu ajutorul ei, lingourile încălzite ajung la caja de 
laminare la intervale de numai 55 de secunde. 
Cărucioarele și celelalte instalații ale transfercarului 
sînt acționate prin intermediul unui echipament elec. 
tionic. Tot pe linia îmbunătățirilor tehnice, în acest 
an au fost construite și date în exploatare două ce
lule pentru preîncălzirea lentă înainte de laminare 
a^oțelului de calitate. Prin îmbunătățirile și perfecțio
nările tehnice, capacitatea de producție a blumingu- 
lui a crescut continuu, fiind acum cu 70 la sută mal 
mare decît cea prevăzută în proiect.

(Agerpres)

Semnarea Tratatului privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară in atmosferă, in spațiul cosmic și sub apă

Ieri a avut loc la Moscova, în 
Palatul Mare al Kremlinului, sem
narea Tratatului privitor la inter
zicerea 
cleară 
cosmic 
semnat
terne ai U.R.S.S., S.U.A. și Angliei.

Cele trei guverne semnatare ale

experiențelor cu arma nu- 
în atmosferă, în spațiul 
și sub apă. Tratatul a fost 
de miniștrii afacerilor ex-

de acord că 
Important pas

Tratatului au fost 
el constituie un 
Inițial în direcția destinderii în
cordării internaționale și consoli
dării păcii și și-au exprimai spe
ranța că se va realiza un progres 
continuu în această direcție. (Amă
nunte în pag. 4-a).

Spre ultimul etaj
(Foto: Gh. Vlnțilă)O consfătuire 

a constructorilor
GIURGIU (coresp. „Scînteii“). — 

In legătură cu darea în folosință la 
termen a construcțiilor școlare și de 
locuințe, Comitetul regional de par
tid București a organizat luni la 
Giurgiu o consfătuire cu caracter de 
schimb de experiență, pe tema „Să 
construim la timp, de calitate și mai 
ieftin“. Au participat muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprin
derile T.R.C.B. și I.R.P.C.B., acti
viști de partid și de stat. In cadrul 
consfătuirii a fost adoptat un plan 
de măsuri menit să contribuie la 
realizarea în termen a lucrărilor de 
construcții, la îmbunătățirea calită
ții lor și la reducerea prețului de 
cost.

•"ospodăria colectivă din Dăbuleni, raionul Corabia. Se lucrează la însilozarea furajelor

Expoziție
„Scînteii").CLUJ (coresp.

In sălile Muzeului de artă 
Cluj s-a
„Miniatura și ornamentul cărții ma
nuscris din Țările Romine între se
colele XIV—XVIII". Expoziția este 
organizată de Muzeul de artă al 
R. P. Romîne, filiala din Cluj a Bi
bliotecii Academiei R. P. Romîne 
și Biblioteca centrală universitară 
din localitate. Expoziția cuprinde 
peste 30 de lucrări originale realizate 
de cei mai de seamă poligrafi și ar
tiști miniaturiști din țara Romlneas- 
că, Moldova și Transilvania între 
anii 1 400—1 800.

din 
deschis recent expoziția

Balerinii romini 
s-au întors din Italia

Duminică s-a înapoiat în Capi
tală colectivul de balet al Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne, care a întreprins un turneu 
de 25 de zile în Italia. Colectivul 
a dat o serie de spectacole cu ba
letul „Lacul lebedelor" în orașele 
Veneția, Pisa, Florența, Enna, To
rino.

Restaurarea 
unor monu
mente Istorice

Teritoriul regiu
nii Hunedoara este 
bogat în monumen
te istorice. Prin 
grija Direcției mo
numentelor istorice 
Si a organelor lo
cale, aceste monu
mente sînt reconsti
tuite și păstrate cu 
grijă. Astfel la 
Alba lulia se a- 
propie de sfîrșit 
lucrările de restau
rare a vechiului 
observator astrono
mic — prima insti
tuție științifică de 
acest fel din tara 
noastră. impor
tante lucrări de 
restaurare se fac la 
cetatea din comu
na Cîlnic, raionul 
Sebeș, unul din 
cele mai vechi mo
numente feudale 
Urmează să încea
pă lucrările de res
taurare la zidurile 
cetății sî la amfi
teatrul roman de la 
Sarmisegetuza. fos
ta capitală a Daciei 
romane.

Pentru noul an școlar
In regiunea Banat, pregătirile 

pentru noul an de învățămînt se 
desfășoară din plin. Din fondurile 
alocate de stat, anul acesta, la Re
șița, Arad, Oțelul Roșu și în alte 
localități se ridică noi școli de 8 
ani, iar la Timișoara se constru
iește un cămin cu 350 de locuri 
pentru elevii școlii profesionale de 
construcție. Toate aceste construc
ții se află în stadiul de finisare. 
In comunele Biled și Berzasca se 
ridică școli medii. In regiune, prin 
contribuție voluntară se constru
iesc alte aproape 200 săli de clasă.

(Agerpres)

Sate electrificate
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

în comunele regiunii Galați conti
nuă extinderea rețelei electrice. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum au fost electrificate încă 18 
sate. în alte 16 printre care Cîn- 
dești. Suvorov. Dragosloveni. Go- 
lășei se va aprinde lumina electri
că pînă la 23 August. în prezent 
numărul satelor electrificate în re
giune a ajuns la peste 200. Pînă la 
sfîrșitul anului vor mai fi electrifi
cate încă 40 de sate și comune.

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Pe scenele artiștilor amatori
NEGREȘTI (coresp. 

„Scînteii“). La casa raio
nală de cultură din Ne
grești s-a desfășurat eta
pa I a fazei regionale a 
celui de-al 7-lea concurs 
al echipelor artistice de a- 
matori. S-au întrecut în 
concurs 22 de formații ar-

tistice de amatori din ra
ioanele Vaslui și Negrești. 
Concursul s-a desfășurat 
în fața unui mare număr 
de spectatori. In conti
nuare, formațiile artistice 
au prezentat spectacole pe 
scene special amenajate 
în aer liber.

Vă mulțumim, dragi tovarăși, pentru felicitările și urările priete
nești trimise cu ocazia sărbătorii naționale a renașterii Poloniei.

La rîndul nostru dorim ca prietenia și colaborarea frățească dintre 
Polonia și Romînia să se adîncească și să se dezvolte și în viitor spre 
binele popoarelor noastre, în interesul unității familiei țărilor socialiste, 
în interesul luptei noastre comune pentru pace și socialism.

în numele poporului 
poporului romîn prieten

polonez și al nostru personal dorim fericire 
și prosperitate Republicii Populare Romine.

al

WLADYSLAW 
GOMULKA 

Prim-secretar 
Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Unit 

Polonez

ALEKSANDER 
ZAWADSKI 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al R. P. Polone

JOZEF 
CYRANKIEWICZ 

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al R. P. Polone

Un muncitor 
din secția mașini- 
automate a Uzi
nelor metalurgi- 
ce-Sinaia a ob
servat acum cîți- 
va ani că printr-o 
modificare simplă 
a camei pentru 
avansul materialului 
sirea a două cuțite de retezare, pe 
unele strunguri automate se pot e- 
xecuta deodată două piese în loc de 
una. A făcut modificările respective 
și rezultatul a fost cel așteptat: pro
ductivitatea muncii s-a dublat. Era, 
evident, o îmbunătățire a procesului 
tehnologic. Planul de operații însă nu 
mai era respectat. S-a adresat atunci 
tehnologului secției și i-a propus să 
modifice planul. Ca să fie totul în 
ordine, ca planul de operații să fie 
întru-totul respectat. Lucrurile s-au 
pus la punct și, în plus, tehnologul 
a folosit ideea și la alte repere, pe 
alte strunguri automate. Iată un 
mod corect de a proceda, o atitu
dine disciplinată deoarece, în pro
cesul de producție, are o mare în
semnătate respectarea documenta
ției tehnologiei, a planurilor de ope
rații.

Disciplina tehnologică este o ce
rință esențială în obținerea unei 
înalte calități a produselor și a 
unui preț de cost scăzut. Respec
tarea planurilor de operații înseam
nă valorificarea unei munci de 
creație îndelungate și complexe de
puse de tehnologi, care au privit în 
ansamblu, din toate punctele de ve
dere, fabricația respectivului pro
dus. Orice încălcare a disciplinei 
tehnologice, fie și într-o singură ve
rigă a complexului de operații care 
compun procesul de fabricație, 
creează neajunsuri în producție. 
Cum ne-am imagina, de pildă, buna 
funcționare a liniilor automate de 
prelucrare, dacă în sectoarele pri
mare n-ar fi respectate cu strictețe 
prevederile care să asigure absolu
ta uniformitate a pieselor turnate și 

I forjate ?

Respectarea disciplinei tehnologice

o
și prin folo-

cerință esențială a producției
în legătură cu această problemă 

trebuie să arătăm că, din păcate, 
mai există abateri de la disciplina 
tehnologică, cazuri de nerespectare 
a planurilor de operații. Sînt între
prinderi unde nu odată se aplică 
„tehnologii ocolite", mai costisitoare 
și dezavantajoase din toate punc
tele de vedere ; 
tocmesc forme de „remaniere1 
motiv că „merge și-așa". Dar aces
te „îngăduințe" 
sînt totdeauna le
gate de cheltuieli 
în plus, de per
turbări la opera
țiile care urmea
ză și mai ales 
la montaj. Combaterea hotărîtă a 
unor asemenea practici, la fiecare 
loc de muncă, nu poate avea decît 
urmări din cele mai bune.

Să analizăm un caz pe care-1 în- 
tîlnim des în întreprinderi. în pla
nul de operații este prevăzută exe
cutarea unei bucșe din bară cu dia
metrul de 22 mm. Cînd, dintr-un 
motiv sau altul, în magazie această 
dimensiune nu mai există, cea mai 
comodă soluție este utilizarea bare
lor cu un diametru mai mare, de 
pildă de 26 mm, O diferență de 2 
mm pe rază. O abatere care pare, 
la prima vedere, cu totul neglija
bilă. Dar un calcul simplu ne ara
tă că. dacă piesa are o lungime de 
7 cm., acum consumul de oțel pe 
bucată este mai mare cu 86 de gra
me, ceea ce la o serie de 20 000 de 
bucăți, de pildă. înseamnă in plus 
1720 kg oțel. Secțiunea așchiei fiind 
acum mai mare trebuie alese regi
muri de așchiere mai mici, produc
tivitatea muncii, deci, se micșorează. 
La prețul de cost se adaugă, pe lîn-

gă consumul sporit de material și 
manoperă, un plus de consum de 
scule și energie electrică. Iată deci 
cum stau lucrurile. Asemenea si
tuații s-ar putea preveni cu ușu
rință printr-o mai atentă aprovizio
nare, prin mai mult spirit gospodă
resc.

Uneori, din diferite motive, în a- 
telierele prelucrătoare nu se res
pectă ordinea operațiilor indicată în 
documentația tehnologică. S-ar pu

tea crede că, atîta 
vreme cît toate o- 
perațiile au fost 

de un înalt nivel calitativ inversate ca suc- 
..........  ...... cesiune, totul este 

în ordine. Dar 
nu-i chiar așa. Aceste inver
sări pot avea urmări serioase, de
oarece succesiunea operațiilor a 
fost prescrisă în funcție de ba
zele tehnologice, de posibilitățile 
de a le crea, și, nu o dată, neres- 
pectarea integrală a prevederilor 
tehnologice pentru o operație, ca și 
neutilizarea unor dispozitive, pro
duc perturbări sau fac imposibilă 
executarea operațiilor următoare. 
Recent, la uzinele metalurgice „Uni
rea" din Cluj s-a rebutât un lot 
de suporți de la mașina de pieptă
nat lînă pentru că nu s-a respectat 
succesiunea a două operații : o fre- 
zare s-a făcut înaintea unor gău- 
riri. La prima vedere se părea că nu 
are importantă cu ce se începe. Teh
nologul prevăzuse însă ca găurile 
să constituie baza tehnologică pen
tru frezare. și nu invers. încălcarea 
ordine! operațiilor a făcut rebutul 
inevitabil. Tot aici, la prelucrarea 
unei suprafețe plane, de la corpul 
distribuitorului de la mașina de

adesea, se în-
1“ pe

Pentru produse

pieptănat, nu s-a 
folosit un dispo
zitiv de frezat in
dicat în documen
tația tehnologică. 
Urmarea s-a con
statat mai tîrziu : 
niște găuri care se 
executau ulterior 

nu mai Ieșeau perpendiculare pe a- 
ceastă suprafață, deși 
dispozitive de găurire 
cise.

Din aceste exemple 
deși de multe ori o . 
alta se poate realiza și altfel decît 
se indică în planul de operații, a- 
cest lucru trebuie evitat deoarece 
poate influența negativ sau face im
posibilă executarea unor operații ul
terioare. Chiar dacă unele prevederi 
ale documentației tehnologice par 
să nu fie absolut necesare, ele se 
cer respectate, deoarece își au cu 
siguranță rostul lor în ansamblul 
planului de operații.

In cazul producției de serie mare 
se intimplă uneori ca anumite mo
dificări „mărunte* ale tehnologiei 
să nu fie sesizate nici de maistru, 
nici de controlul tehnic, dar efec
tele apar cu siguranță 
sau în exploatare.

Obținerea unei Înalte 
tăți a muncii este de neconceput 
fără respectarea regimurilor de aș- 
chiere prescrise în planurile de 
operații. Orice încălcare a lor — de 
obicei în sensul majorării prevede
rilor — duce la scăderea durabili
tății sculelor, la micșorarea volu
mului de așchii produse în unitatea 
de timp, la mărirea consumului de 
scule și energie electrică. Trebuie 
arătat că bunele rezultate ale unor 
întreprinderi — Uzinele de strun- 
guri-Arad, Uzinele metalurgice-Si- 
naia, Unirea-Cluj și altele — se 
datoresc în bună măsură aplicării 
consecvente în producție a regimu-

Ing. A. PRODAN

se foloseau 
foarte pre-

rezultă că, 
operație sau

la montaj

product! vl-

(Continuare in pag. IlI-a)
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In laboratorul Școlii tehnice horticole din Ciumbnid, regiunea Cluj.

> scriu oaspeții stațiunilor de odihnă

I'[\llill IIMIilI C1R[ DORESC Si URMEZE 
tllllSlllllll ȘCOLILOR PIIIIIESKINilL SI TEHNICE MRICOlf

La redacția noastră au sosit scri
sori din partea unor tineri care do- 
reso să frecventeze cursurile școlilor 
profesionale și tehnice agricole. Ei 
ne pun întrebări referitoare la 
condițiile de admitere în aceste 
școli. Publicăm mai jos răspunsul 
pe care l-am primit în această pri
vință de Ia Consiliul Superior al 
Agriculturii.

La școlile profesionale de meca
nici agricoli, școlile tehnice de maiș
tri mecanici agricoli și școlile tehni
ce agricole, horticole, veterinare și 
de contabilitate agricolă înscrierile 
pentru examenul de admitere se fac 
între 15 și 30 august, iar la școlile 
tehnice de hidrotehnică agricolă, în
tre 1 și 15 septembrie, la sediul șco
lilor sau la centrele de examinare 
stabilite de către consiliile agricole 
regionale.

Școlile profesionale de mecanici 
agricoli care pregătesc mecanizatori 
pentru agricultură au o durată de 
trei ani. Ele sînt organizate pe lîngă 
gospodăriile de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare și centrele șco
lare agricole. La concursul de admi
tere în anul I se pot prezenta absol
venți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 
cel mult 17 ani, domiciliați, de prefe
rință, în zona de activitate a unită
ții agricole de stat pe lîngă care 
funcționează școala, fii ai muncitori
lor și salariaților din întreprinderea 
în care este organizată școala, din 
alte unități agricole de stat, precum 
și fii de colectiviști. In funcție de 
necesități, vor putea fi primiți și ti
neri din mediul sătesc pînă la vîrsta 
de 25 de ani, cu stagiul militar satis
făcut.

Examenul de admitere se va ține 
între 1-10 septembrie și constă în 
probe scrise și orale la limba romînă 
și matematică. Pe tot timpul școla
rizării elevii primesc burse, constînd 
din întreținere completă în școală 
(hrană, cazare, îmbrăcăminte, ma
nuale școlare, rechizite). După ab
solvirea școlii, elevii obțin certificat 
(diplomă) de muncitor calificat în 
meseria de mecanic agricol și vor fi 
încadrați ca mecanici agricoli la 
G.A.S.-urile sau S.M.T.-urile cu care 
au încheiat contract la înscrierea în 
școală. După o practică de trei ani, 

absolvenții școlilor profesionale de 
mecanici agricoli se pot înscrie prin 
concurs la școala tehnică de maiștri 
mecanici agricoli.

Școlile tehnice de maiștri meca
nici agricoli au o durată de 3 ani și 
sînt organizate pe lîngă întreprinde
rile Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, precum și pe 
lîngă uzinele de reparații pentru u- 
tilaj agricol ale Consiliului Superior 
al Agriculturii. La concursul de ad
mitere se pot prezenta absolvenți ai 
școlilor profesionale de mecanici a- 
gricoli, cu vechime în muncă de cel 
puțin 3 ani, recomandați de gospo
dăriile de stat, stațiunile de mășini 
și tractoare, uzinele de reparații 
pentru utilaj agricol și de alte uni
tăți agricole de stat productive, din
tre muncitorii céi mai pricepuți, care 
pot deveni buni organizatori ai pro
cesului dé producție. Cei recoman
dați trebuie să aibă vîrsta de 23-30 
ani și serviciul militar satisfăcut. La 
concursul de admitere se vor susți
ne probe la matematică — scris și 
oral ; tehnologia meseriei (mașini și 
instalații agricole, tractoare) — exa
minare orală, din materia prevăzută 
în programele de învățămînt ale 
școlilor profesionale de mecanici a- 
gricoli.

în perioada studiilor, elevii școli
lor tehnice de maiștri mecanici agri
coli primesc o indemnizație lunară 
corespunzătoare salariului stabilit 
pentru meseria de mecanic agricol. 
La absolvirea școlii li se acordă di
plomă de maistru mecanic agricol 
după care sînt încadrați în produc
ție la unitatea (G.A.S., S.M.T., uzina 
de reparații, stațiunea experimentală 
etc.) cu care au încheiat contract la 
înscrierea în școală, și vor lucra ca 
ajutor al inginerului în organizarea 
și conducerea procesului de produc
ție.

Școlile tehnice agricole, horticole, 
veterinare și de contabilitate agri
colă pregătesc tehnicieni pentru a- 
gricultură în specialitățile respecti
ve, care vor lucra în producție ca a- 
jutoare directe ale inginerilor agro
nomi, inginerilor horticoli, medicilor 
veterinari și ale cadrelor cu pregă
tire superioară economică din gospo
dăriile agricole de stat, stațiunile ex
perimentale, circumscripțiile veteri

nare sau din alte unități agricole so
cialiste. Școlile tehnice agricole au 
o durată de 4 ani și sînt organizate 
pe lîngă unitățile agricole de stat 
(G.A.S. și stațiuni experimentale) și 
în centre școlare agricole. La exa
menul de admitere, care constă din 
probe scrise și orale la limba romî
nă și matematică, se pot prezenta 
absolvenți ai școlilor de 7 ani care 
nu au depășit vîrsta de 17 ani și 
provin din mediul sătesc.

în perioada studiilor, elevii școli
lor tehnice agricole primesc burse 
din partea unităților agricole socia
liste cu care au încheiat contracte, 
în ultimul an de școală, care este 
rezervat practicii în producție în u- 
nitățile agricole, elevii școlilor teh
nice agricole, horticole și veterinare 
vor munci în producție potrivit spe
cialității lor, fiind salarizați cores
punzător cu munca depusă.

Pentru acoperirea necesarului de 
cadre de tehnicieni agricoli, Consi
liul Superior al Agriculturii reco
mandă gospodăriilor agricole colec
tive să trimită la școlile tehnice a- 
gricole bursieri proprii, care după 
terminarea școlii vor lucra în gos
podăria colectivă care l-a recoman
dat.

Școlile tehnice de hidrotehnică a- 
gricoiă pregătesc specialiști care vor 
munci ca ajutoare directe ale ingine
rilor hidrotehnici agricoli în cadrul 
întreprinderilor pentru proiectarea 
și exploatarea sistemelor de irigații 
și la întreținerea lucrărilor hidro
tehnice din G.A.S. și G.A.C. Școlile 
tehnice de hidrotehnică agricolă au 
o durată de 2 ani și sînt subordo
nate Comitetului de stat al apelor. 
La concursul de admitere se pot 
prezenta absolvenți ai școlilor medii 
de cultură generală cu și fără exa
men de maturitate.

Elevii admiși în școlile tehnice de 
hidrotehnică agricolă încheie un an
gajament prin care se obligă ca du
pă absolvirea școlii să lucreze cel 
puțin 3 ani la locul de muncă unde 
vor fi repartizați. în perioada stu
diilor, elevii școlilor tehnice de hi
drotehnică agricolă primesc burse 
pe bază de concurs. După termina
rea școlii, elevii vor da examen de 
absolvire și vor primi diploma de 
hidrotehnîcian agricol.

Bucuroși de oaspeți
Mă aflu, împreună cu alți 14 muncitori de la Com

binatul chimico-metalurgic din Baia Mare, pe Valea 
Oltului la Călimănești. Ne bucurăm din plin de 
minunatele condiții de odihnă și tratament create in 
această frumoasă stațiune balneo-climaterică. Încă de 
la început ne-au întîmpinat gazde ospitaliere. De la 
biroul de primire, am fost conduși imediat la vile. In 
camere, am găsit ordine, confort. Cu aceeași atenție 
am fost întîmpinați apoi și de către cei ce veghează 
asupra sănătății noastre. Personalul cantinelor se 
străduiește să ne asigure zilnic meniuri variate, pregă
tite cu pricepere. După orele de tratament, avem asi
gurate posibilități de a ne petrece plăcut timpul. Vi- 
tionăm filme și spectacole, participăm la manifestările 
cultural-educative organizate la club și la bibliotecă 
(de la Ion Bîz — muncitor).

Grijă față de sănătatea noastră
Anul acesta am plecat de la Uri- 

cani să-mi petrec concediul la 
Borsec. Ne vom odihni și ne vom 
întoarce la locurile de muncă cu 
forțele reîmprospătate. Personalul 
medical își dă toată silința ca fie
cărui pacient să i se asigure trata
mentul și îngrijirea medicală de 
care are nevoie. Medicii se intere
sează și pe parcurs de efectul tra
tamentului prescris, urmăresc cu 
grijă ca toți cei veniți aici să-și refa
că sănătatea (de la Gh. Mischie — 
miner).

La sosire și la plecare**.
Cînd am venit în Olănești, 

am fost primiți destul de 
bine. Dar n-a trecut mult și 
am văzut că după primire, 
cei ce vin aici să-și caute să
nătatea, nu mai sînt înconju
rați cu aceeași atenție. In u- 
nele pavilioane curățenia 
lasă de dorit, iar mobilierul 
necesită reparații, (pavilionul 
17) e drept, mărunte, dar ne
cesare : noptierele, șifoniere
le n-au încuietori și din a- 
ceastă pricină, fie că nu se 
închid, fie că nu se deschid 
cu ușurință. Aceste deficien
țe puteau fi înlăturate ope
rativ, dar sesizările noastre 
n-au avut nici o urmare. La

plecare, ultima impresie lă
sată oaspeților este destul 
de neplăcută : la biroul unde 
se eliberează actele de ieșire 
se lucrează încet, nu se ma
nifestă înțelegerea cuvenită 
față de cerințele îndreptățite 
ale oaspeților. (De la A. Man- 
ciu, T. Brînzariu și V. Iclo- 
dean — muncitori).

Nota redacției : în aceste 
zile, am primit și alte sesizări 
despre o serie de deficiențe 
din stațiunea Olănești. în aces
te scrisori se arată că nu întot
deauna la cantină se face sim
țită preocuparea pentru a asi
gura meniuri variate, bine pre

Program de dragul 
programului

Dacă ar fi să judecăm lucrurile 
după programul clubului din Sîngiorz- 
Băi, s-ar putea crede că activitatea 
culturală ce se desfășoară aici este sa
tisfăcătoare. tn program sînt prevă
zute conferințe, filme și spectacole 
prezentate de diferite colective artis
tice aflate în turneu sau de către ar
tiști amatori ai căminelor culturale din 
raion. Trebuie să adaug însă că multe 
din acțiunile care au loc la club sînt 
neinteresante și uneori organizate doar 
de dragul respectării programului. 
Sala de spectacole are un sistem neco
respunzător de aerisire. Oaspeții sta
țiunii pun pe bună dreptate întreba
rea : de ce nu se fac amenajările ne
cesare pentru ca filmele să fie vizio
nate în aer liber, la grădina de vară. 
(De la M. Cucu — activist de partid).

J

Bună deservire 

în toate unitățile

Am vizitat recent mai multe unități 
de deservire din localitățile Bușteni, 
Azuga și Poiana Țapului, unde își pe
trec concediul în aceste zile mii de oa
meni ai muncii. Magazinele de desfa
cere a produselor industriale și ali
mentare, bufetele, restaurantele, gră
dinile de vară, chioșcurile de răcori
toare cunosc, acum, cum este și firesc, 
o mare afluență. Sezonul de vîrf a gă
sit bine pregătită rețeaua comercială 
a acestor stațiuni. Inregistrînd zilnic 
propunerile și sugestiile consumatori
lor, organele comerțului urmăresc în 
permanență îmbunătățirea deservirii. 
(De la V. Ștefan — funcționar).

Excursii și activitate culturală bogată
Voi povesti cu plăcere 

tovarășilor mei de muncă 
de la Uzina nr. 2 din Bra
șov despre zilele frumoa
se de concediu petrecute 
la Sinaia. Aș vrea să re
marc îndeosebi preocupa
rea pentru ca oaspeții 
să-și petreacă în mod 
plăcut și folositor timpul 
liber. In casa de cultu
ră se organizează în fie

care zi programe artisti
ce. Sînt instructive și ac
țiunile organizate la bi
bliotecă. Apreciem boga
ta activitate turistică. In 
fiecare săptămînă se or
ganizează cîteva excursii 
pentru ca cei veniți în 
stațiune să cunoască lo
curile pitorești din împre
jurimi (de la P. Stupac 
— controlor tehnic de ca
litate).

gătite și mai ales o deservire 
civilizată. Se semnalează și 
alte aspecte oare denotă a- 
ceeași lipsă de spirit gospodă
resc : la pavilionul nr. 1 liftul 
este folosit mai mult de... lif
tier, căci bolnavii urcă și co
boară pe scări ; s-au făcut lu
crări de reparații la cinemato
graf, dar podeaua a rămas ne
reparată ; secția foto a coope
rativei meșteșugărești este 
certată cu lucrul de calitate. 
Nici activitatea culturală nu 
est® la înălțime. Forurile de 
resort au datoria să ia măsuri 
urgente pentru înlăturarea de
ficiențelor semnalate.

Cffartre* Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R. — GluleșU (Teatrul 

de vară din parcul Herăstrău) : Hoții șl vardiștll — (orele 
20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" (Grădina Boema) : 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20,15). Circul de Stat : 
Spectacol extraordinar cu „Circul Bielorus“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; I.a Fayette — film pentru ecran pa
noramic : Patria (9> 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Gangsteri șl fi
lantropi : rulează la cinematografele Republica (10; 12, I6j, 
17; 19; 21,15), București (10; 12; 15, 17; 19; 21), Oh. Doja (9. ’ 
12; 14,15, 16,30; 16,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21„ 
Grădina 13 Septembrie (20,15). Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16; 18; 20,30 — grădină 20), Ștefan cel 
Mare (10: 12; 15; 17; 19; 21). Drumul spre înalta societate : 
rulează là cinematograful V. Alecsandri (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Fortăreață pe Rin — cinemascop : rulează la cine
matografele Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), 
Miorița (rulează în continuare de la orele 9.30 la orele 14; 
16,15; 18,45; 21), Libertății (10; 12,15; 16; 18,15 — grădină 20.30). 
Dragoste șl pălăvrăgeli : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), 1 Mal (10; 12.15; 15,30; 18; 20.30), Volga (10; 12;
15; 17; 19; 21).Alerg după o stea : Victoria (10; 12, 14,15; 16.16, 
18,30; 20.45), Grădina V. Roaltă (20; 21,45). O perlă de mamă: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Olga Banele
(15,30; 18 — grădină 20,30). Copiii minune : rulează la cinema
tograful Lumina în continuare de la orele 9,30 la orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Program pentru copii : 13 Septembrie (10). 
Ordinul Ana : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de filme documentare : rulează în continuare d* 
la orele 10 la orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. Doc
tor în filozofie : rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(16,15; 18,15; 20,15), Unirea (16; 18 — grădină 20,15). Cetatea 
Hurramzamln — cinemascop : Gluleștl (10, 12; 14, 16; 18,15 
20,30). Podul rupt — cinemascop : înfrățirea între popoț' 
(18| 18,15; 20,30), V. Roaltă (10; 12; 16; 18, 20). Pompierul r 
mic : Cultural (10; 12; 16; 18, 20), Aurel Vlalcu (15; 17> 19; 21). 
O moștenire cu bucluc : rulează în continuare de la orei* 
9 la orele 21 la cinematograful Alex. Popov. Concertul mult 
visat : 8 Martie (16; 18,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Pirații 
aerului — cinemascop ; Grlvlța (10; 12; 16; 18,15; 20,15). Co
legii ; rulează la cinematograful C. David (16; 18,15i 20,30). 
Viața fără chitară : rulează la cinematografele Alex. Sahla 
(10; 12; 16; 18,15 — grădină 20,30), 23 August (10; 12; 16; 18,15; 
20,30). Cereomușkl : Flacăra (16; 18,15; 20,30), Moartea în 
insula de zahăr : rulează la cinematograful T. Vladlmlrescu 
(15,30; 18; 20,30). Tu ești minunată : Munca (11; 16; 18,15; 20.30). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Popular (16, 19,30). Mărul 
discordiei : Arta (16; 18; 20). Legea e lege : Moșilor (15, 17; 
19 — grădină 20,30). Noua prietenă a tatii : 16 Februarie (16, 
18; 20). Mamelucul : rulează la cinematograful M. Emlnescu 
(16; 18,15; 20,30), Clubul cavalerilor — cinemascop ; rulează 
la cinematograful Iile Pintlife (16; 18; 20). Tăunul : Lucea
fărul (15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : rulează la cinematograful G. Bacovla (15; 17; 
19; 21). Dracul șl cele 10 porunci — cinemascop : Drumul 
Serii (15; 17,30; 20). Meșter la toate : 30 Decembrie (16, 18, 
20). Cel doi care au furat luna — cinemascop : rulează la 
cinematograful B. Delavrancea (16; 18; 20). Vikingii : Gră
dina Progresul (20). Nopțile Cablrlel : Grădina cinematogra
fului T. Vladlmlrescu (20,15). Veneția, luna și tu : Stadionul 
Republicii (20,15). Haiducul de pe Ceremuș : Grădina cine
matografului Iile Pintllie (20,30) Acord final : Arenele Li
bertăți! (20,30). Caidul : Grădina cinematografului Arta (20,15). 
Carmela — cinemascop : Grădina cinematografului 8 Martie 
(20.30). Șoferii iadului : Grădina cinematografului 23 August 
(20), Patinoarul 23 August (20,45), Cerasella : Stadionul Di
namo (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Pentru copil ; „Să ne facem jucării-. 19,30 — Incursiune 
în arheologie (V) — transmisiune de la Constanța. 19,50 — 
Șah. 20,05 — Muzică populară romînească. 20,35 — Cu vasul 
..Mikluho Maklal“ pe Marea Neagră. 21,10 — Cîntă inter
preta de muzică ușoară Fell Brünn. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 7, 8 șl 9 august a.c. In țară : vreme 

ușor Instabilă cu cerul variabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 22 șl 32 
grade.

In București șl pe litoral : vreme frumoasă șl călduroasă 
la început, apoi va deveni ușor instabilă cînd vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vînt mode
rat. Temperatura va scădea ușor, spre sfîrșitul Intervalului.

„Natura m lumina științei64
Consacrată problemelor filozofi

ce ale științelor contemporane ale 
naturii, cartea filozofului marxist 
austriac Walter Hollitscher, apăru
tă în numeroase limbi, stîrnește un 
viu interes atît datorită temei 
abordate, cît și modului atractiv 
în care se adresează-specialiștilor 
și altor cititori.

Printr-un bogat material faptic 
cules din domeniul fizicii, cosmo
gonici și al biologiei, lucrarea 
aduce argumente noi care atestă 
o dată mai mult că astăzi succese
le științelor naturii sînt legate în 
mod indisolubil de situarea pe po
zițiile materialismului dialectic 
care, dezmințind total atît idealis
mul cît și metafizica, luminează 
concepția și metoda de cercetare 
a oamenilor de știință din diferite 
țări, le fertilizează aportul la avîn- 
tul științelor contemporane ale na
turii.

în primul capitol intitulat : 
„Științele naturii — Filozofia natu
rii — Dialectica naturii“, autorul 
face o incursiune în Istoria în
delungată a filozofiei șl, urmă
rind evoluția luptei ascuțite din
tre cele două „partide" existente 
în filozofie — materialismul și 
Idealismul — relevă că filozo
fia marxistă a apărut la mij
locul secolului trecut în virtutea 
unei necesități istorice, ca un răs
puns genial la cerințele ridicate 
de dezvoltarea obiectivă a socie
tății omenești.

Generalizarea filozofică de către 
Marx și Engels a Imensului ma
terial acumulat de știință — arată 
autorul — a permis crearea de 
către ei a materialismului dialec
tic, cate a însemnat o cotitură ra
dicală în gîndirea omenirii și, im
plicit înfrîngerea concepțiilor 
idealiste și metafizice din științele 
naturii. După moartea Iui Marx și 
Engels, marxismul în general și 
materialismul dialectic și istoric 
ca parte constitutivă și ca bază 
filozofică a sa au fost dezvoltate 
în mod creator de către V. I. Le- 
nin, de numele lui fiind legată o 
etapă nouă în dezvoltarea filozo
fiei marxiste.

Intr-un capitol aparte, autorul 

relevă concluziile trctuale ale cos
mogonici cu privire la materia in
terstelară, structura galaxiilor, for
marea stelelor, starea prestelară și 
pregalactlcă a materiei etc. — 
care oferă noi date științifi
ce privitoare la unitatea ma
terială a lumii și infinitatea 
formelor de existență a ma
teriei în mișcare. Filozoful austriac 
critică pe drept cuvînt teoriile 
idealiste și metafizice despre „ex
plozia inițială“, „haosul inițial", 
„materia primară” ai căror pro
povăduitori își asumă azi sarcina, 
realmente imposibilă, de a îmbră
ca în veșminte „moderne" teoriile 
creaționiste medievale și presară,

RECENZIE 

ale geneticii formale și „biologia 
cuantică“, care, interpretînd în 
mod idealist indeterminismul cuan
tic din fizica modernă, ridică întîm- 
plarea la rangul de principiu su
prem al evoluției naturii și vieții. 
Rezultatele noi ale cercetărilor bio
logice— arată Hollitscher— nu in
dică în nici un caz că procesele cu
antice elementare ai juca un rol 
decisiv în sistemele de viață cu o 
înaltă complexitate.

Se citesc cu interes paginile din 
lucrare consacrate originii și evo
luției omului. Tratînd problemele 
evoluției conștiinței, autorul relevă 
lucrările lui Pavlov despre activita
tea nervoasă superioară și reflexele 
condiționate. Situat pe pozițiile 
de luptă ale biologiei cu adevărat 
științifice, Hollitscher lovește cu o 
logică implacabilă în darwinismul 
social și neomalthusianlsm, teorii 
reacționare folosite de fasciști în 
propovăduirea distrugerii „raselor 
inferioare“. Se știe că aceleași 
„teorii“, infirmate de știință și con
damnate de istorie, stau la baza 
colonialismului, în general, și a 
rasismului contemporan. Subli
niind teza că rasele umane nu 
reprezintă trepte ale evoluției 
omului și nu diferă esențial între 
ele, autorul demonstrează prin 
exemple convingătoare că rasele 
considerate „inferioare“ au adus 
contribuții esențiale la dezvoltarea 
științei și a culturii mondiale.

în ultima parte a lucrării sale 
autorul abordează printre alte 
teme științifice de mare actualita
te. și raportul om-mașină studiat 
prin prisma ciberneticii. Se știe că, 
în prezent această mare cucerire 
a geniului științific stîrnește un 
mare și pe deplin fustificat interes. 
Succesele uriașe obținute în direc
ția automatizării a construirii ma
șinilor de calcul arată că mașinile 
automate pot îndeplini mai re
pede decit omul anumite ope
rații. Mașinile moderne de cal
cul pot realiza într-o măsură tot 
mat mate, operații deosebit de 
complexe ca : dirijarea de la dis
tanță a zborului avioanelor, pro
iectarea unor mașini și chiar a 
unor fabrici întregi, efectuarea u

nor complicate calcule matemati
ce, economice și de planificare, 
traducerea textelor dintr-o limba 
în alta etc. Dar cibernetica, la fel 
ca și alte mari cuceriri ale 
geniului uman, a prilejuit oameni
lor de știință nesituați pe pozițiile 
materialismului dialectic interpre
tări eronate. Aceștia afirmă că ar ■ 
fi descoperit în mașina de calcul 
și în legile ei de funcționare ade
vărata „mașină-om", copia lui 
Homo Sapiens. Instalațiile e- 
lectronice acționează conform 
programului gîndit de om, pot fi 
specializate la domenii înguste de 
funcționare. în comparație cu 
multitudinea posibilităților de ac
tivitate ale omului, care, așa cum 
spunea Marx, gîndește universal. 
„Creierul electronic“ este și va ră- 
mîne produsul creierului și al mîi- 
nii omenești. In carte se ia atitu
dine împotriva acelora care feti
șizează „creierul electronic", ajun- 
gînd să considere omul identic 
mașinii, ca și a acelora care prezin
tă omul ca pe o ființă „condusă de 
instincte“.

Referindu-ne la forma de pre-

Lucrări apărute în Editura 
Acad&miei R. P. Romine

,.Resuscitarea 
respiratorie și cardiacă** 1

în mod mai mult sau mal puțin 
vizibil, idei mistice asupra genezei 
cosmice, insinuînd că lumea ar fi 
apărut „din nimic“, sub impulsul 
unei forțe supranaturale. Autorul 
lucrării relevă pe larg rădăcinile 
de clasă și gnoseologice ale unor 
astfel de concepții.

Un loc important îl ocupă în 
lucrare problemele filozofice ale 
biologiei. Autorul, interpretînd ma
terialist fenomenele vieții, prezintă 
unele dintre cele mal noi teo
rii biologice — printre care: 
cele ale savantului sovietic A.
I. Oparin și ele elevilor săi re
feritoare la condițiile formării 
proteinei capabile de metabolism; 
ale lui S. Moore și W Stein care 
au reușit tn 1959 să explice struc
tura ribonucleazei; ale lui J. B. S. 
Haldane, A. I. Oparin șl I. Bernal 
despre faptul că tn condiții
le unei ..atmosfere terestre pri
mare“ cuprinzînd hidrogen, vapori 
de apă, metan și amoniac, tn ur
ma unor descărcări electrice slabe, 
trebuie să la naștere, cu necesi
tatea unei legi naturale, diferiți 
aminoacizl etc. — teorii ce confir
mă șl concretizează concluziile 
materialist-dialectice despre ori
ginea și evoluția vieții. Totodată 
Hollitscher critică diversele teorii

Lucrarea scrisă de V. Mari
nescu, G. Litarczek, D. Setla- 
cec, B. Fotiade expune proble
mele teoretice și practice ale 
reanimării respiratorii și cardi
ace. După ce se ocupă de ba
zele fiziopatologice ale acci
dentelor respiratorii și car
diace, autorii descriu mij
loacele terapeutice moderne 
utilizate pentru combaterea lor. 
Ei prezintă, de asemenea, me
todele auxiliare, cele de control 
și de urmărire a funcției respi
ratorii în cursul diverselor ti
puri de accidente respiratorii. 
Besuscitarea cardiacă este tra
tată fiziopatologic și clinic, în
lesnind orientarea în stabilirea 
indicațiilor și atitudinii terape
utice. In carte sînt descrise

metode noi de reanimare a 
funcției circulatorii.

,.Metalizarea 
prin pulverizare* ‘

In lucrarea cu titlul de mai 
sus Vasile Marcu descrie ca
racteristicile, tehnologia și apli
cațiile metalizării prin pulveri
zare, subliniind importanța de
osebită a acestui procedeu pen
tru introducerea tehnicii noi 
în procesul de producție.

In carte sînt prezentate pro
cedeele pentru obținerea de 
straturi metalice, evoluția me
talizării prin pulverizare și a- 
vantajele ei tehnico-economice, 
fazele formării straturilor din 
metale pulverizate, structura și 
principalele lor caracteristici fi
zice, chimice și mecanice, apa
ratura utilizată în acest scop 
etc. Ultima parte a lucrării re

levă aplicațiile metalizării prin 
pulverizare in industriile meta
lurgică, electronică, chimică și 
alimentară etc.

..Statistica matematică 
cu aplicații 

în producție11
Axîndu-se pe aplicațiile sta

tisticii matematice și ale calcu
lului probabilităților la dirijarea 
proceselor tehnologice și con
trolul preventiv al calității pro
ducției, temele tratate în o- 
ceastă lucrare (autori : N. Ran- 
cu și L. Tövissi) prezintă un 
larg interes. In carte se desene, 
între altele, modul de aplicare 
a controlului statistic la analiza 
calității producției, la stabilirea 
celor mai bune căi pentru mă
rirea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

2
î

zentare generală 
a lucrării. re
marcăm carac
terul ei accesi
bil, prezentarea 
grafică plăcută, 
ilustrațiile adec
vate, precum și 
bogata sursă de 
informare ge
nerală recoman
dată de autor. 
Prin această lu
crare, Walter 
Hollitscher reu
șește să înfăți
șeze natura în 
lumina științei 
actuale, să de
monstreze cu o 
elocventă argu
mentație, biruin
ța materialismu
lui dialectic a- 
supra teoriilor 
metafizice șl 
Idealiste din ști
ințele naturii.

D. BUICAN 
candidat în 

științe biologice

Lucrarea, apărută tn Editura politică, 
este o culegere de studii a unor cerce
tători marxiști al problemei revoluției 
industriale tntr-o serie de țări europene. 
Editura a inclus șl un studiu privind re
voluția industrială tn Romtnia.

A. Halanay, autorul acestei monogra
fii publicate tn Editura Academiei R.P. 
Romine, prezintă teoria stabilității șl a 
oscilațiilor, inclusiv teoria sistemelor 
cu parametru mic.

Tipărit tn Editura științifică, ștudiul 
de geografie fizică legionaiă semnat de 
V. Mihăileseu reprezintă o sinteză asu
pra Carpațllor sud estici, aflațl tn cea 
mal mare parte pe teritoriul tării noas
tre.
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ZILEI MINERULUI. în 
primele 7 luni ale a- 
nului, colectivul între
prinderii miniere din 
Comânești a extras 
peste plan 2 600 de 
tone de cărbune și a 
redus procentul de 
steril cu 1 la sută față 
de sarcina planificată. 
Pe panourile de onoa
re figurează numele 
brigăzilor conduse de 
Nicolae Tuluc, Nicolae 
Ferenchiu, Ion Ghica- 
janu și altele.

SPRE TABĂRA DE 
LA SNAGOV. O nouă 
serie de elevi a por
nit ieri spre tabăra de

la Snagov. Cei 400 de 
copii care își petrec 
acum zile de vacanță 
la frumoasa cabană 
din pădurea Snagov 
sînt elevi din școlile 
raioanelor Tudor Vla- 
dimirescu și Nicolae 
Bălcescu. în total, în 
această vară, în tabă
ra de la Snagov se 
vor afla peste 5 000 
școlari din Capitală.

OMOLOGĂRI DE 
MODELE. Comisia 
mixtă de avizare a 
Ministerului Indus
triei Ușoare și Minis
terului Comerțului In
terior a omologat re

Respectarea disciplinei tehnologice - 
o cerință esențială a producției

(Urmare din pag. I-a)
rilor optime de așchiere, stabilite 
științific.

Nu numai nerespectarea tehnolo
giei stabilite provoacă neajunsuri 
în producție, ci și execuția de pro
duse fără o tehnologie corespunză
toare, pusă la punct pînă la ultimul 
amănunt. Iată un caz. Cîteva piese 
turnate pentru unele sortimente de 
motoare s-au executat la uzinele 
.,23 August“ din Capitală fără a se 
asigura în întregime pregătirea 
tehnologică necesară sau cu o pre
gătire insuficient studiată. Ca ur
mare au apărut o serie de dificul
tăți a căror soluționare a cerut un 
volum de muncă și cheltuieli în 
plus. în cazul fabricației de serie, 
lipsa descrierii tehnologiei a făcut ca 
procesul tehnologic să nu poată fi 
repetat identic la toată seria de fa
bricație. In plus, perfecționările și 
modificările aduse pe parcurs s-au 
urmărit cu greu. Iată de ce aseme
nea situații trebuie evitate cu cea 

cent 64 modele noi de 
tricotaje din fire sin
tetice voluminoase, 
pentru bărbați, femei 
și copii, prezentate de 
colectivul fabricii 
„Textila roșie“ din 
Brașov. Noile modele 
sînt realizate în con
texturi speciale și în 
culori diverse. Colec
tivul acestei fabrici a 
realizat, în special 
pentru copii, tricotaje 
din fire voluminoase 
subțiri. Modelele omo
logate au fost incluse 
în colecția care va fi 
prezentată de între
prindere la contractă
rile anului viitor.

mai mare hotărîre în interesul bu
nului mers al producției.

întărirea continuă a disciplinei 
tehnologice la toate locurile de 
muncă este o îndatorire principală 
a maiștrilor, inginerilor, controlori
lor tehnici, tehnologilor. în între
prinderi sînt numeroși muncitori 
care, respectînd tehnologia de fa
bricație, ridicîndu-și necontenit ca
lificarea, izbutesc să dea lucru de 
bună calitate. Experiența acestor 
muncitori se cuvine larg răspîndită 
— și în această privință un rol im
portant au comitetele sindicatelor 
din fabrici și uzine. Este necesar ca 
organizațiile de partid, sindicale și 
U. T. M. să dezvolte în toate în
treprinderile răspunderea pentru 
respectarea exemplară a disciplinei 
tehnologice. Sîntem interesați ca, 
în fiecare întreprindere, tehnologia 
de fabricație stabilită să fie apli
cată riguros, aceasta fiind o cale 
importantă pentru obținerea de re
zultate cît mai bune în îmbunătă
țirea calității producției, în îndepli
nirea planului la toți indicatorii.

Plecarea secretarului pentru agricultură 
al Statelor Unite

Luni la amiază a părăsit țara, în- 
dreptîndu-se spre Sofia, secretarul 
pentru agricultură al Statelor Unite 
ale Americii, Orville Freeman, și 
persoanele ce l-au însoțit, care, la 
invitația vicepreședintelui Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne, Ale
xandru Moghioroș, a făcut o vizită 
în R.P. Romînă,

In cursul dimineții, la reședința 
rezervată oaspetelui la Mamaia, O. 
Freeman s-a întîlnit cu Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinte al Consi

Interviul acordat reprezentanților Radioteleviziunii 
romîne și Agenției romîne de presă „Agerpres“

Luni dimineața, înaintea plecării 
din Romînia, secretarul pentru agri
cultură al Statelor Unite ale Ame
ricii, Orville Freeman, a acordat un 
interviu reprezentanților Radiotele
viziunii romîne, Eugen Preda, și A- 
genției romîne de presă „Agerpres“, 
Mircea Moarcăș.

împărtășindu-și cîteva din impre
siile culese în cursul vizitelor, Or
ville Freeman a declarat : înainte de 
toate doresc să-mi exprim aprecie
rea și mulțumirile pentru guvernul 
țării dv. și poporul ei, care ne-au 
primit cu atîta căldură și ospitalita
te. Am petrecut un timp foarte plă
cut, poporul și peisajul țării dv. 
ne-au încîntat. Am vizitat centre de 
cercetări agricole, viticole, gospodă
rii colective și gospodării de stat. 
Am remarcat că aveți instituții bine 
administrate, a căror productivitate 
este în permanentă creștere. Ne-ați 
pregătit un program variat și foarte 
atent întocmit.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind schimburile tehnico-științifț^»»j|gră frumusețe. Poporul este harnic 
ce romîno-americane în dome- Ș’ *---——« -=------«« »------
niul agriculturii, precum și în continuu aceste 
alte domenii cum ar fi economia, Romînia cu sentimente de prietenie 
știința, cultura, oaspetele a spus :

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Populare Polone, Adam 
Rapacki, a trimis o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne. Corneliu 
Mănescu, prin care mulțumește căl
duros pentru felicitările transmise 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
renașterii Poloniei.

A apărut revista „Arhivele Uniunii 
Medicale Balcanice“

La București a apărut zilele aces
tea primul număr (dublu: 1—2; ia- 
nuarie-aprilie 1963) al revistei „Ar
hivele Uniunii Medicale Balcanice“, 
editată în limba franceză, cu rezu
mate în limbile engleză și rusă. 

‘Primul număr este în întregime 
consacrat celei de-a 6-a „Săptămîni 
Medicale Balcanice“, ținută anul 
trecut la București.

Publicarea acestei reviste medica
le internaționale a fost hotărîtă cu 
prilejul reluării activității Uniunii 
Medicale Balcanice, în mai 1962. Este 
reluată astfel inițiativa realizată în 
1939, prin publicarea la Atena a 

liului de Miniștri, Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Nicolae Giosan și Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinți ai Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Gheorghe Rădoi, șeful Departamen
tului construcțiilor de mașini din 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, și alte persoane o- 
ficiale.

A fost de față William Crawford, 
ministrul S.U.A. în R.P. Romînă.

între popoarele american și romîn 
există un sentiment profund de 
prietenie și o dorință comună pen
tru pace. Cred că schimburile din
tre popoare în domeniul culturii, 
științei și între oameni în general 
sînt foarte importante. Am știut a- 
cest lucru și înainte de a fi plecat în 
această călătorie. Acum mi-am în
tărit această convingere. între 
S.U.A. și Romînia au existat schim
buri de informații ; din aceste 
schimburi au beneficiat ambele po
poare și sînt încredințat că ele se 
vor extinde. Președintele Kennedy 
sprijină lărgirea acestor schimburi 
ca și distinsul dv. președinte. Dom
nia sa mi-a vorbit despre sprijinul 
guvernului țării dv. în această pri
vință. Astfel se întrezărește o per
spectivă îmbucurătoare.

în încheiere, Orville Freeman a 
declarat : Aveți un popor foarte en
tuziast, a cărui ospitalitate a fost 
minunată, o țară foarte bogată și 
productivă, cu resurse mari, de o

dome- și dîrz în muncă, dezvoltă în mod 
resurse. Părăsesc

și stimă.

INFORMAȚII
• După ce a dat concerte Ia Sibiu și 

Brașov, Ansamblul coral al coloniei ro- 
mine din Austria a susținut luni seara, 
în sala Dalles din Capitală, un concert 
de cîntece folclorice romînești și aus
triece.

A fost de fată ministrul Austriei în 
R. P. Romînă, dr. Paul Wetzler.

• Duminică a părăsit Capitala, îndrep-
tîndu-se spre Kiev, o delegație a U.A.S.R., 
pentru a participa la cursurile internatio
nale studențești de vară organizate de 
Consiliul Studențesc din U.R.S.S. Delega
ția este condusă de tov. Iuliu Fejes, vice
președinte ai U.A.S.R. (Agerpres)

„Arhivelor Balcanice de medicină, 
chirurgie și specialitățile lor“, a că
rei apariție a fost întreruptă de cel 
de-al doilea război mondial. Din co
legiul de redacție al revistei, al că
rei sediu este la București, fac par
te reprezentanți ai celor șapte secții 
naționale ale Uniunii Medicale Bal
canice: Albania, Bulgaria, Cipru. 
Grecia. Romînia, Turcia și Iugosla
via. De asemenea, revista are un Co
mitet de conducere științific alcătuit 
din numeroase personalități repre
zentative ale științelor medicale din 
țările membre ale Uniunii.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Conferința miniștrilor 
de finanțe ai țărilor 

africane
KHARTUM 5 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, miniș
trii de finanțe ai țărilor africane 
participant! la conferința de la 
Khartum au semnat un acord cu 
privire la înființarea Băncii de dez
voltare a Africii, cu un capital de 
250 000 000 dolari, care-și va începe 
activitatea la 19 iulie 1965.

Participanții la conferință au ho- 
tărît ca problema sediului băncii să 
fie rezolvată de consiliul de guver
natori al Băncii, care se va întruni 
probabil la Addis-Abeba și care ur
mează să numească, de asemenea, 
pe președintele băncii.

Referindu-se Ia lucrările con
ferinței miniștrilor de finanțe ai 
țărilor Africii, Abdel Magid Ahmed, 
ministrul de finanțe al Sudanului, a 
declarat : „Succesul deplin al lucră
rilor conferinței de la Khartum va 
intra în istoria Africii ca un semn 
al solidarității și unității milioane
lor de africani care așteaptă cu ne
răbdare rezultatele activității Băn
cii africane de dezvoltare“.

Junta mfliîară din Ecuador 
conîiniiâ represiunile

QUITO 5 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina relatează că în Ecua
dor junta militară prin intermediul 
poliției continuă măsurile represive 
în țară. Potrivit agenției, poliția a 
arestat pe fostul deputat Jaime As- 
paizu și a făcut o descindere la se
diul agenției TASS de unde a luat 
toată mobila și utilajul tehnic.

Ca în toate cazurile similare, auto
ritățile n-au dat nici o explicație în 
legătură cu noile acțiuni.

Totodată, presa guvernamentală a 
dat publicității un comunicat prin 
care se face cunoscut că „a fost le
galizată“ interzicerea săptămînalelor 
„Manana“, „El Pueblo“ și „Nuestra 
Palabra“, precum și a ziarului „La 
Tierra“ fondat în urmă cu peste 30 
de ani. Agenția Prensa Latina re
levă că au fost Interzise și alte pu
blicații din diferite localități ale 
țării.

Potrivit agenției, regimul militar 
instaurat recent în Ecuador continuă 
să țină în închisoare pe ziariștii José 
Solis Castro, Edmundo Ribadeneira, 
Antonio Flores și Alberto Maldo
nado, precum și diferite personali
tăți ale vieții publice din Ecuador 
— sute de persoane — acuzate că 
„sînt împotriva regimului“.

Fasciștii se bat între el
ROMA 5 (Agerpres). — După cum 

relatează corespondentul din Roma 
al agenției Associated Press, după 
noi violențe la Roma au luat sfîrșit 
lucrările Congresului anual al parti
dului neofascist italian „Mișcarea so
cială italiană“.

După ce chiar la prima ședință a 
Congresului avuseseră loc ciocniri 
violente între două grupuri ale „Miș
cării sociale" — așa-numiții „mo
derați“, conduși de secretarul parti
dului, Arturo Michelini, și cei con
duși de Giorgio Almirante, care pre
conizează adaptarea metodelor folo
site de fasciștii italieni în perioada 
dinainte de al doilea război mondial 
— agențiile occidentale de presă re
latează că între adepții celor două 
grupări sus menționate au avut loc 
noi bătăi. Potrivit agenției AP, „no
ile ciocniri s-au soldat cu numeroși 
răniți care au fost spitalizați, iar 
alții mai norocoși s-au ales numai 
cu ochii învinețiți“.

Odată cu această bătaie „Mișca
rea socială italiană“ s-a scindat fă
țiș. Giorgio Almirante, împreună cu 
circa 500 de adepți, a părăsit în mod 
ostentativ sala Congresului și a ți
nut o ședință în care și-a exprimat 
dezacordul față de „moderați“.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Pe litoralul gruzin al Mării Negre

Pe litoralul gruzin 
al Mării Negre, în pi
torescul goli Pițunda 
în mijlocul unor stră
vechi păduri de coni
fere. se construiește o 
nouă stațiune de odih
nă. Dominînd stîncile și 
plantațiile de citrice 
se vor înălța din be
ton și, sticlă 7 hoteluri- 
pensiune de cîte 13 
etaje. Simultan se 
construiesc și case 
pentru personalul de

„Quasiceram" — un nou tip de sticlă
La fabrica de sticlă 

tehnică din Polnka 
(R. P. Polonă) a fost 
pus la punct proce
deul fabricării unui 
nou tip de sticlă de
numit „quasiceram“. 
Noul produs este o 
sticlă de mare rezis-

în capitala R.P.D. 
Coreene se desfășoară 
importante lucrări de 
construcție. în ultimii 
ani s-au ridicat noi 
cartiere de locuințe și 
instituții social-cultu-

deservire a viitoarei 
stațiuni, grădinițe de 
copii și creșe. o școală 
medie, un stadion etc 
Se termină construi
rea unei conducte de 
apă. se montează o 
substație electrică, iar 
in 1964 se va termina 
construirea unei linii 
de transport a energiei 
electrice. Lingă auto
strada de pe litoralul 
mării s-a construit 
prima uzină de e-

tență mecanică. Ea va 
putea fi utilizată la fa
bricarea diferitelor a- 
parate de laborator, la 
izolatoare de înaltă 
tensiune, precum și la 
servicii de masă inca- 
sabile. Materiile prime 
întrebuințate la obți-

Construcții noi
rale. Anul trecut au 
fost date în folosință 
un mare număr de lo
cuințe. Planul de sis
tematizare a orașu
lui prevede crearea de 
noi parcuri și locuri

La Bahia de Cochinos, provincia Las Villas (Cuba) a luat ființă o nouă 
școală de pescari. în fotografie : nave-școală pentru practica elevilor.

Venezuela Acțiuni ale forțelor pafriofice
CARACAS 5 (Agerpres). — Agen

ția Prensa Latina anunță că unități 
ale poliției și armatei venezuelene au 
deschis focul asupra unei manifes
tații populare de protest împotriva 
regimului de teroare din țară. Mani
festația a avut loc în orașul Bar
celona de pe coasta de răsărit a Ve- 
nezuelei. Participanții la manifesta
ție au răspuns atacului poliției cu 
pietre. Au fost difuzate mii de ma
nifeste care condamnă politica gu
vernului lui Romulo Betancourt

Agenția Prensa Latina relevă că 
manifestanții își exprimau protestul 
și indignarea în legătură cu asasina
rea tînărului Hernan Sucre. Acum cî
teva zile el a fost împușcat de către 
o patrulă pe cînd se întorcea acasă.

în localitatea Playa de Comana, 
situată Ia mică distanță de Barce
lona, un alt tînăr a fost asasinat în 
circumstanțe asemănătoare de către 
o patrulă.

La acțiunile teroriste desfășurate 
de autoritățile venezuelene, patrio- 
ții, membri ai Frontului de eliberare 

lemente prefabricate 
din Gruzia, care va 
asigura anual con
struirea a 35 000 mp 
de suprafață locativă. 
Ea va furniza șantie
relor noii stațiuni de 
odihnă, panouri și e- 
lemente de construcție 
Lucrările de construc
ție se desfășoară din 
plin Constructorii au 
terminat fundațiile a 
trei corpuri de clădiri 
ale hotelurilor și încep 
montarea pereților.

nerea acestui produs 
sînt în principiu ace
leași ca și pentru sti
cla obișnuită, proprie
tățile sale deosebite 
realizîndu-se prin do
zarea materiilor pri
me, procedee speciale 
de fabricare etc.

de odihnă. Se află în 
curs de construire o 
nouă clădire a univer
sității, cîteva școli 
tehnice și medii, poli
clinici raionale etc.

națională, răspund prin atacuri îm
potriva diferitelor instituții antipopu
lare. Astfel, un grup al Frontului de 
eliberare națională a atacat comisa
riatul de poliție din Punto Fijo. S-a 
dezlănțuit o luptă care a durat mai 
multe ore.

Patronii au fost siliți 
să dea înapoi

SANTIAGO DE CHILE. De mai 
multă vreme, funcționarii minelor 
carbonifere „Schawagen“, situate în 
provincia Concepcion, au anunțat că 
vor intra în grevă începînd de la 
data de 5 august în cazul în care pa
tronii nu le vor satisface revendicări
le. După cum relevă agenția Prensa 
Latina, „în ultimul moment“, proprie
tarii minelor au fost nevoiți să încheie 
un contract colectiv, potrivit căruia 
sînt satisfăcute cererile funcționarilor. 
Revendicările lor au fost sprijinite și 
de muncitorii mineri.

Campionatele mondiale de ciclism In câteva rânduri
BRUXELLES 5 (Agerpres). — 

Pentru a 5-a oară ciclista sovieti
că Galina Ermolaieva a cîștigat 
titlul de campioană a lumii în pro
ba de viteză. Pe pista velodromu
lui din Liège ea a învins-o în fina
lă, după 3 manșe (2—1), pe co
echipiera sa Kiricenko. Campioana 
mondială de anul trecut, Savina 
(U.R.S.S.), s-a clasat pe locul trei. 
Cel mai bun timp înregistrat în fi
nale (13”7/10) aparține sportivei 
Ermolaieva

Finalele probei de viteză (ama
tori și profesioniști) nu s-au putut 
desfășura din cauza ploii. La ama

Echipa de tenis a R. P. Romîne 
a plecat la Sofia

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd la Sofia, 
echipa de tenis a țării noas
tre, care va participa între 7 
și 11 august la cea de-a 
4-a ediție a Balcaniadei. 
Echipa este alcătuită din 
Ion Țiriac, Petre Mărmu- 
reanu, Gunther Bosch și 
Alexandru Bardan. Condu-

Meciul de atletism
LONDRA 5 (Agerpres).

— Pe stadionul „White 
City" din Londra a luat 
sfîrșit luni dubla întîlnire 
internațională de atletism 
dintre echipele S.U.A. și 
Angliei. Victoriile au fost 
împărțite: la masculin au 
cîștigat oaspeții cu 120-91 
puncte, iar la feminin gaz
dele cu 65,5 — 51,5 puncte. 
John Pennel (S.U.A.) a sta- 

tori, titlul și-l dispută Sercu (Bel
gia) și Bianchetto (Italia). Prima 
manșă a finalei a revenit lui Sercu. 
Italianul Antoni Maspes, deținăto
rul titlului mondial la profesio
niști, se va întîlni în finală cu co
echipierul său Gaiardoni.

în finala probei individuale de 
urmărire amatori (4 000 m) se vor 
întîlni Moskvin (U.R.S.S.), care l~a 
eliminat pe Frey (Danemarca), și 
belgianul Walschaerts, învingătorul 
englezului Porter. Finala feminină 
la proba de urmărire va aduce pe 
pistă pe Burton (Anglia) și Reyn- 
ders (Belgia).

cătorul delegației este Gh. 
Viziru, secretar general al 
federației de tenis. în pri
mul meci, la 8 august, e- 
chipa romînă va întîlni 
echipa Turciei, urmînd ca 
a doua zi să joace în 
compania echipei Iugosla
viei.

(Agerpres)

S. U A. — Anglia

bilit un nou record mon
dial la săritura cu prăjina, 
trecînd peste ștacheta înăl
țată la 5 m, 13 cm, 6 mm 
(v.r. era de 5,10 m și apar
ținea aceluiași atlet). Echi
pa feminină a Angliei 
(Cobb, Rand, Arden, Hy
man) a corectat recordul 
mondial în proba de ștafetă 
4x110 y ar zi cu timpul da 
45” 2110 (recordul anterior 
era de 45” 3/10).

înotătorilor bucureșleni le-a fost rezervat la sfîrșitul 
săptămînii trecute un concurs dotat cu „Cupa Eliberă
rii“. Trofeul a revenit înotătorilor de la clubul „Steaua“.

In fotografie : finaliștii probei de 100 m. liber-juniori, 
gata de start.

Ieri a început competiția ciclistă de 
fond „Criteriul juniorilor“. Prima etapă 
disputată de-a lungul a 60 km a reve
nit tînărului Gh. Radu (Olimpia) cu 
timpul de Îb35’27”. Astăzi pe șoseaua 
Olteniței are loc o probă de 30 km con- 
tra-cronometru.

ir
Pe stadionul Giuleștf va avea Ioc astă- 

seară, de la orele 19, o Interesantă re
uniune de box care constituie ultimul 
criteriu de selecție a echipei Rapid în 
vederea dublei întîlnlri pe care o va 
susține la 17 și 18 august la Decin (R.S. 
Cehoslovacă) cu echipa Lokomotiv. Prin
tre cei care vor urca astă-seară treptele 
ringului se află Petre Zaharia. A. Mo- 
răruș. I. Pătrut. I. Istrate.

între 9 și 11 august la Tușnad-băi, pe 
terenul de sport A, S, Șoimii, va avea 
loc o competiție de tir cu arcul. La în
treceri și-au anunțat participarea spor
tivi din mai multe orașe ale tării : Cluj, 
București, Tg. Mureș, Reghin. Aninoasa, 
Odorhet. Gheorghieni etc.

★

în prima zl a campionatelor de natatie 
ale Japoniei, care se desfășoară Ia To
kio. înotăfoarea Satoko Tanaka a stabilit 
un nou record mondial în proba de 200 
m spate, cu timpul de 2’28”2/10. Vechiul 
record era de 2'28”5/10 și aparținea a- 
celeiasl sportive.

★
în finala „Cupei Galea“ de la Vichy, 

echipele de tenis ale R.S. Cehoslovace 
Si Italiei se află la egalitate dubă pri
ma zi (1—1). Maioili (Italia) l-a învins 
cu 6—3 ) 4—6 I 6—3 i 7—5 pe Kudeika 
(R.S.C.), iar Hovlenek (R.S.C.) a cîștigat 
cu 6—3 I 6—1 s 9—7 în fața Italianului 
Di Maso.

In meciul pentru locurile 3—4, dintre 
echipele U.R.S.S. și Belgiei scorul este, 
de asemenea, egal (1—1).

★
în meciul retur al finalei turneului 

International de fotbal de la New York, 
echipa West Ham United (Anglia) a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) echipa po
loneză Gornik. Primul meci se terminase 
Ia egalitate (1—1).

Echipa engleză urmează să tntîlneas- 
că la 7 șl 11 august, la New York, echi
pa cehoslovacă Dukla Praga, tnvingătoa- 
rea turneului de anul trecut.

★
Cluburile Ferencvaroe Budapesta șl 

Galata Sarai Istanbul au căzut de acord 
asupra datelor meciurilor din primul tur 
al „Cupei campionilor europeni“ la fot
bal. Primul meci : 18 septembrie la Bu
dapesta > iar al doilea — 25 septembrie. 
Ia Istanbul.

*
Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., e- 

chipa olimpică de fotbal a Japoniei a tn- 
tîlnit la Tașkent echipa locală Pahta- 
kor. Gazdele au repurtat victoria cu 
scorul de 1—0.

ir
Concursul International de sărituri de 

la trambulină șl platformă, disputat la 
Bolzano, s-a încheiat cu victoria echipei 
R.P. Polone care a totalizat 79 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat Italia 
(441 > Franța (22) i Iugoslavia (18) Pro
ba de sărituri de la platformă (10 m) a 
revenit italianului Dl Blast, cu 158,88 
puncte.

DE PRETUTINDENI
CONSUMATORI

DE STUPEFIANTE

După cum relatează cotidianul lon
donez „Sunday Telegraph“, autorită
țile britanice au întreprins o serie de 
cercetări în legătură cu răspîndirea 
consumului de stupefiante în rîndul 
adolescenților. Potrivit ziarului, autori
tățile din insula Jersey (situată în Ca
nalul Mînecii) unde își petrec vacanța 
foarte multi tineri englezi, au stabilit 
că multi dintre aceștia folosesc droguri 
Deși farmaciștii au primit dispoziții 
stricte să nu vîndă nici un fel de stu
pefiante fără rețetă eliberată de un 
medic autorizat, mulți tineri falsifică 
rețete și obțin narcoticele dorite. Apro
vizionarea cea mai masivă cu stupe
fiante, relevă ziarul, se face de pe con
tinent cu ajutorul unei rețele de con
trabandă bine organizate. Drogurile 
astfel procurate sînt „desfăcute" în ca
fenele sau baruri.

ȘI-A DAT FOC ÎNTR-0 PIAȚĂ

Un alt preot budist din Vietnamul 
de sud, căruia nu i se cunoaște deo
camdată decît prenumele — Le — s-a 
sinucis duminică dîndu-și foc în piața 
din fata pagodei orașului Phanthiet, 
situat la 95 mile nord de Saigon. Prin 
sinuciderea sa dramatică, acest preot 
în vîrstă de 20 și ceva de ani a ur
mărit să mențină trează atenția opiniei 
publice față de protestele budiștilor 
împotriva discriminărilor și persecu
țiilor la care sînt supuși de către gu
vernul lui Ngo Dinh Diem. Agenția 
U.P.I. relatează că după o grevă a 
foamei de 48 de ore, la care au parti
cipat și alti preoți și călugărite budiste 
Le a plecat la ora prînzului în piața 
orașului unde și-a turnat benzină pe 
îmbrăcăminte și apoi și-a dat foc. A- 
cesta este al treilea caz de sinucidere 
demonstrativă în răstimp de două luni, 
în luna iunie, preotul budist Thich 
Quang Duc, în vîrstă de 73 de ani, 

și-a dat foc într-o piață publică, iar 
la începutul lunii iulie cunoscutul 
scriitor vietnamez Nguyen Tuong Tam 
s-a sinucis tot în semn de protest îm
potriva represiunilor guvernamentale.

CALAMITĂȚI NATURALE 

La Tokio, In orele „de vîrf", pot fi văzuți angajați ai ao- 
cietăților de transport care au misiunea de a-i... împinge 
pe pasageri în vagoane.

unde mai multe sate au fost distruse 
In regiunea Pirineilor Catalani, ca ur
mare a inundațiilor provocate de creș
terea rîului Rihagorzana. La nord de 
Madrid, în provincia Segoia, s-au pro
dus inundații.

MORMINTE DIN EPOCA
BRONZULUI

în apropierea orașului Anklam 
(nordul R.D.G.) s-a descoperit un 
cimitir, datînd din epoca bronzului, 
care cuprinde 41 de morminte re
prezentate de tot atîtea movile 
înalte de trei metri.

ÎN FRANȚA $1 SPANIA

Furtuni însoțite de trombe de apă 
s-au abătut asupra mai multor regiuni 
din Franța la sfîrșitul săptămînii tre
cute. în departamentul Ardèche, aces
te calamități naturale au provocat 
moartea mai multor persoane. In noap
tea de 4 august, terenul de cam
ping din Your- 
non, unde cortu
rile se aflau înși
rate pe malurile 
rîului Doux, aflu- 
ent al Rhăn-ului, 
a fost teatrul unei 
drame. în cîteva 
minute, rîul s-a 
transformat în- 
tr-un torent, inun- 
dînd terenul. Un 
tînăr turist olan
dez a fost luat de 
ape și a dispărut. 
Un copil de 6 
ani s-a înecat, de 
asemenea, iar o 
familie de țărani 
o fost îngropată 
sub zidurile casei 
care s-a prăbușit 
sub presiunea a- 
pelor. Se semna
lează, de ase
menea, ravagii se
rioase în departa
mentul Corrèze, 
unde au fost si
nistrate peste o 
sută de familii. 
Alte calamități 
naturale ș-au In- 
registrat in Spania,
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IERI A AVUT LOC LA MOSCOVA

Semnarea Tratatului privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară in atmosferă, in spațiul cosmic și sub apă

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 5 
august, ora 16,34 (ora Moscovei), în 
sala Ekaterina a Palatului Mare al 
Kremlinului, s-a semnat, într-un 
cadru solemn, Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă, încheiat între Uniunea So
vietică, Statele Unite ale Americii 
și Marea Britanie. După semnarea 
Tratatului a fost dat publicității ur
mătorul comunicat :

N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., to
varășii A. P. Kirilenko, N. V. Pod- 
gornîi, L. N. Efremov, V. P. Mjava- 
nadze, I. V. Andropov, L. F. Iliciov, 
B. N. Ponomariov, V. N. Titov, A. N. 
Șelepin; D. F. Ustinov, P. F. Lomako, 
I. T. Novikov și K. N. Rudnev, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.; M. P. Gheorgadze, 
secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.; A. M. Petro- 
sianț și V. E. Semiciastnîi, pre
ședinți de Comitete de stat ale 
U.R.S.S.; V. V. Kuznețov și V. A. 
Zorin, locțiitori ai ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.; S. K. Ța- 
rapkin, membru al Colegiului Mini
sterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; A. F. Dobrînin, ambasado
rul Uniunii Sovietice în Statele 
Unite ale Americii, A. A. Soldatov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Marea Britanie, M. N. Smirnovski, 
G. I. Tunkin, L. M. Zameatin. F. F. 

_ -I ____ _ Molocikov, șefi de secții în Ministe- 
Din partea Uniunii Republicilor rul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 

Sovietice Socialiste au participat și Z. V. Mironova, șef ad-interim al

La 5 august, la Moscova, în Pala
tul Mare al Kremlinului, A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, dl Rusk, secretarul de stat 
al Statelor Unite ale Americii, și 
lordul Home, ministrul afacerilor 
externe al Maiestății Sale Britanice, 
au semnat Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu 
nucleară. în atmosferă, în 
cosmic și sub apă.

La semnarea Tratatului 
tat secretarul general al 
U Thant, invitat de cele trei 
ne semnatare ale Tratatului,

arma 
spațiul

a asis- 
O.N.U., 
guver-

secției a Il-a europene a Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea Statelor Unite ale 
Americii au participat onorabilul 
Adlai Stevenson — reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U. ; onorabilii senatori 
George Aiken, James W. Fulbright, 
Leverett Saltonstall, John J. Spark
man, Hubert H. Humphrey, John O. 
Pastore ; William Ch. Foster, direc
torul Agenției pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor, Glenn 
Th. Seaborg, președintele Comisiei 
pentru energia atomică, Llewellyn 
Thompson, ambasador cu însăr
cinări speciale, Arthur Dean, consul
tant al Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamentelor, 
Foy D. Kohler, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S.

Din partea Regatului Unit au 
participat onorabilul Edward Heath, 
lordul sigiliului privat, dl. Peter 
Thomas, ministru de stat, sir Ha
rold Caccia, locțiitor permanent al 
ministrului afacerilor externe, sir 
Humphrey Trevelyan, ambasadorul 
Majestătii Sale Britanice la Moscova.

Tratatul, în trei exemplare origi
nale și identice, a fost semnat si
multan în limbile rusă și engleză de

A. A. Gromîko, dl. Rusk și lordul 
Home. Semnatarii tratatului și secre
tarul general al O.N.U. au rostit 
scurte cuvîntări care se publică se
parat.

Cele trei guverne semnatare ale 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă au fost de acord că acest Tratat 
constituie un important pas inițial în 
direcția destinderii încordării inter
naționale și consolidării păcii și 
și-au exprimat speranța că se va 
realiza un progres continuu în 
această direcție.

Cele trei guverne și-au exprimat 
speranța că și alte state vor adera 
la Tratat. In ceea ce le privește, ele 
vor lua măsurile necesare pentru ra
tificarea cît 
lui, potrivit 
tuționale.

S-a căzut 
rămînă deschis pentru semnare în 
cele trei capitale, începînd de la data 
de 8 august.

La semnarea Tratatului au asistat 
numeroși reprezentanți ai presei, ra
diodifuziunii și televiziunii sovietice 
și străine.

mai rapidă a Tratatu- 
procedurilor lor consti-

de acord ca Tratatul să

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
Tovarăși !
Domnilor 1
Semnînd, din împuternicirea gu

vernului sovietic — • - - 
la interzicerea 
arma nucleară 
spațiul cosmic și 
teți-mi să-mi exprim satisfacția în 
legătură cu încheierea acestui Tra
tat.

Uniunea Sovietică se pronunță de 
mulți ani pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. în pre
zent această problemă a fost re
zolvată în ce privește interzicerea 
experiențelor nucleare în trei me
dii : în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă. Guvernul sovietic con
sideră acest lucru drept un succes 
al politicii externe de pace a Uniu
nii Sovietice, un succes al tuturor 
statelor care se pronunță pentru 

• preîntîmpinarea primejdiei unui 
nou război, pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

încheierea Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară poate deschide calea spre 
rezolvarea altor probleme interna-

Tratatul privitor 
experiențelor 
în atmosferă, 
sub apă. permi

cu 
în

ționale importante nerezolvate încă, 
inclusiv a problemei dezarmării. în 
ceea ce îl privește, guvernul sovietic 
va depune și pe viitor eforturi și va 
face tot ceea ce depinde de el pen
tru rezolvarea cît mai grabnică a 
problemelor internaționale actuale, 
inclusiv a problemelor referitoare 
la securitatea europeană.

Permiteți-mi ca aici. în prezenta 
șefului guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, și a celorlalți conducători 
de stat ai Uniunii Sovietice, să fe
licit pentru încheierea Tratatului 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară pe secretarul 
de stat al S.U.A., domnul Dean Rusk, 
și pe ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, lordul Home, care au 
semnat acest Tratat în numele gu
vernelor lor. Permiteți-mi, de ase
menea, să-l felicit pe secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, domnul U Thant, ale cărui 
eforturi, în lupta pentru destinderea 
încordării internaționale, sînt bine 
cunoscute.

în încheiere, vreau să propun un 
toast pentru pace și prietenie între 
popoare.

Nu vor exista căi scurte și rezultate 
rapide. Dar aceasta nu trebuie să 
ne indispună. îmi permit să amin
tesc străvechea fabulă despre între
cerea dintre iepure și broasca țes
toasă. Broasca țestoasă, după cum 
vă amintiți, a cîștigat în cele din 
urmă deoarece, deși era înceată, știa 
încotro se îndreaptă și nu se lăsa 
abătută de la țelul ei.

După cum a spus domnul Rusk, 
Tratatul privitor la interzicerea ex-

periențelor nucleare este un început, 
și numai un început. Așa că să ne 
amintim de asemenea de cuvintele 
unui mare explorator britani 
în începutul oricărei mari
duințe. ci în continuarea și 
zarea ei pînă la capăt stă ad 
glorie“.

în acest spirit am semnat, în 
mele guvernului meu, pentru
ceastă cauză pe care am început-o.

Cuvîntarea lui Dean Rusk
Domnule președinte, domnilor,
Cele trei guverne ale noastre au 

făcut astăzi ceea ce, după cum nă
dăjduiește întreaga omenire, va con
stitui un prim pas pe calea spre a- 
sigurarea securității și păcii în în
treaga lume. Tratatul pe care l-am 
semnat astăzi constituie un prim 
pas bun, un pas spre care Statele 
Unite au năzuit de atîta vreme și a- 
tît de sincer; dar acesta nu este de- 
cît un prim pas. El nu înlătură pe
ricolul unui război nuclear. El nu 
duce la reducerea stocurilor nuclea
re. El nu pune capăt producției de 
arme nucleare. ~ 
losirea acestor 
războiului.

De aceea nu 
astăzi să spunem cu fermitate care 
va fi însemnătatea acestui act. Is
toria va consemna odată cum rezol
văm noi problema asigurării păcii, 
care continuă să fie încă o acțiune 
neterminată. Dar fiecare dintre gu
vernele noastre poate avea și va a- 
vea un rol important în stabilirea a 
ceea ce vor scrie istoricii viitorului.

Intr-adevăr, de politica, de poziția 
și de acțiunile fiecăruia dintre noi 
depinde ca acest pas în domeniul 
controlului asupra înarmărilor să fie 
primul și unicul sau primul din 
mulți alții. Dacă împreună cu alte

El nu limitează fo- 
arme în condițiile

sîntem încă tn stare

țări vom aplica 
spre asigurarea 
noi a forței de propulsie, generată de 
acest acord, atunci căutările înde
lungate și pline de speranțe ale 
mului spre pace vor înceta să 
doar un vis și vor începe să se 
truchipeze în realitate.

Prin urmare, președintele Statelor 
Unite mi-a încredințat sarcina de a 
semna astăzi acest Tratat, ceea ce am 
și făcut cu mare satisfacție înainte 
ca el să fie prezentat Senatului nos
tru în conformitate cu sistemul nos
tru constituțional.

Intr-un sens mai larg, semnarea 
acestui Tratat oglindește hotărîrea 
Statelor Unite de a se asocia celor
lalți doi participanți inițiali la Tra
tat, precum și altor țări în eforturi 
permanente, îndreptate spre un țel 
bine definit pentru găsirea mijloa
celor practice prin care se va putea 
reduce încordarea și va 
dicată de pe umerii 
noastre povara cursei

De aceea pentru noi este o plă
cere deosebită că secretarul general 
U Thant a acceptat invitația noas
tră de a fi prezent aici cu prilejul 
evenimentului de astăzi.

Sprijinim cu multă bucurie toas
tul pentru pace al domnului Gro
mîko.

o linie îndreptată 
sprijinirii prin pași

o- 
fie 
în-

putea fi rl- 
popoarelor 

înarmărilor.

Cuvîntarea lordului Home
Domnule președinte al Consiliului 

de Miniștri,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Este o mare plăcere pentru mine, 

ca reprezentant al guvernului bri
tanic, să mă alătur ministrului de 
externe al Uniunii Sovietice, Gro
mîko, și secretarului de stat al Sta
telor Unite, Rusk, la semnarea Tra
tatului de interzicere a experiențe
lor nucleare.

Acesta este, cred, un mare eveni
ment pentru noi toți — pentru 
poporul englez, pentru poporul so
vietic și pentru poporul american, 
și, așa cum o dovedește prezența 
printre noi astăzi a secretarului ge
neral al O.N.U. — 
întregii lumi.

De ce este acesta 
tît de important?

In primul rînd, 
cum încolo fiecare 
trăi fără teama că sănătatea 
piilor încă nenăscuți este primejdui
tă de infectarea aerului de către om 
însuși.

In al doilea rînd. pentru 
acest Tratat nu reprezintă 
o acțiune de dezarmare, ei 
tuie într-adevăr o frînă în 
înarmărilor în domeniul

ipe-

este 
răs-

pentru popoarele

un eveniment a.

pentru că de a- 
familie va putea 

co-

că, deși 
în sine 
consti- 

cursa 
nuclear,

cursă în care următoarea etapă ar 
fi produs o risipă uriașă de resurse 
materiale și de talente umane. Ni 
s-a oferit acum o posibilitate de a 
folosi marile noastre resurse astfel 
încît. omul să poată 
mare prosperitate.

In al treilea rînd. 
și guvernele noastre 
tra eforturile asupra

trăi într-o mai

dacă popoarele 
își vor concen- 
realizării aces-

tor scopuri, acest Tratat poate de
veni un mare pas înainte în relații
le dintre țările noastre, pas pe care 
întreaga lume îl așteaptă de atîția 
ani.

Ați putea întreba de ce, cînd ieri 
domnea dezamăgirea și aproape dis
perarea, trebuie să existe astăzi te
meiuri pentru optimism și 
ranță?

Unul din motivele principale 
acela că toți conducătorii de
pundere, atît dir. Uniunea Sovieti
că cît și din Occident, sînt convinși 
că un război de mari proporții este 
de neconceput în epoca nucleară și 
că, prin urmare, a amenința cu 
ța sau a folosi forța este o 
șeală.

Aș vrea să cred, 
ședințe, că această 
curge din faptul că 
nunțat la vechile ei 
gîndire.

Cu timpul poate 
în felul acesta. Pentru moment, mi 
se pare că s-a ajuns la aceasta de
oarece bomba nucleară ne-a impus 
disciplina pe care ar fi trebuit să 
ne-o impunem singuri prin auto- 
disciplină.

Oricum ar fi, fie ca țările din în
treaga lume, care recunosc în pre
zent că războiul a devenit anacro
nic, să năzuiască cu cea mai mare 
perseverență spre găsirea mijloace
lor de a transforma vechiul și ste
rilul război rece, bazat pe raționa
mentele învechite despre inevitabi
litatea unui conflict, într-o pace a- 
devărată bazată pe adevărul simplu 
că toți oamenii sînt frați.

Pentru a obține această pace este 
nevoie de o muncă grea și de timp.

for- 
gre-

domnule pre- 
concluzie de- 

omenirea a re- 
obișnuințe de

că vom acționa

intensificării comerțului
LONDRA 5 (Agerpres). — După 

cum relatează săptămînalul britanic 
„Tribune", oamenii de afaceri brita
nici devin tot mai conștienți de ne
cesitatea intensificării comerțului cu 
Răsăritul. Trebuie amintit în legă
tură cu aceasta că Consiliul econo
mic național de dezvoltare din Ma
rea Britanie a avertizat că obiecti
vele economice ale țării nu vor putea 
fi realizate fără o considerabilă am
plificare a volumului comerțului ex
terior. Or, de la venirea la putere a 
guvernului conservator 
rii Britanii în comerțul 
produse manufacturate 
la 20 la sub 16 la sută.

Acum un grup de 20 de oameni de 
afaceri de frunte, președinții sau di
rectorii unor societăți ca Asquith 
Machine Tool Corporation, George 
Cohen, Coventry Gauge and Tool, 
Rubery Owen și Guest Keen au

cu țările socialiste
o interesantă broșură purtînd

partea Ma- 
mondial de 

a scăzut de

editat 
titlul „Expansiunea comerțului Est- 
Vest“. Conținutul broșurii se ocupă 
de experiența pe care aceste socie
tăți au dobîndit-o în relațiile lor co
merciale cu țările socialiste. Autorii 
atrag atenția asupra faptului că ță
rile socialiste doresc să importe toc
mai bunuri pe care Marea Britanic 
le poate furniza — mașini, mașini 
unelte, instalații industriale și nave 
maritime. în broșură se apreciază că 
față de actualul ritm al exporturilor 
în țările socialiste valoarea volumu
lui acestor exporturi ar putea fi spo
rit cu circa 225 000 000 lire sterline 
anual. Bineînțeles, adaugă broșura, 
că aceasta depinde și de îmbunătă
țirea condițiilor de credite oferite 
de exportatorii britanici, cît și de 
„achiziționarea de către noi a unui 
mai mare volum de mărfuri din Eu
ropa răsăriteană“.

Hotârîrile Conferinței de la Manila

nu-
a-

Cuvîntarea lui U Thant
Excelente, domnilor,

Profitînd de acest prilej fericit, 
aș dori să mulțumesc Uniunii Sovie
tice, Statelor Unite ale Americii și 
Regatului Unit al Marii Britanii 
pentru că m-au invitat și mi-au dat 
prilejul de a asista la această cere
monie istorică. Privesc această invi
tație în primul rînd ca o expresie a 
încrederii profunde manifestată de 
șefii celor trei guverne față de Orga
nizația Națiunilor Unite și față de 
întreaga ei activitate.

In atmosfera în care trăiește as
tăzi omenirea, în condițiile cursei 
mereu crescînde a înarmărilor și 
suspiciunii și neîncrederii reciproce 
care nu se micșorează în mod sub
stanțial, orice acord între principa
lele puteri constituie un eveniment 
remarcabil. Faptul că astăzi sîntem 
pentru prima oară martorii unui pas 
important înainte în tratativele pre
lungite care păreau uneori sterile, 
duse de mulți ani în domeniul de
zarmării, face ca clipa de față să 
fie cu adevărat istorică. Acest acord 
a devenit cu putință datorită înțe
lepciunii de stat și îndrăznelii de 
care au dat dovadă conducătorii ce
lor trei puteri și, în egală măsură, 
datorită eforturilor neobosite și per
severente ale tuturor participanților 
la actualele tratative. Le exprim tu
turor mulțumiri sincere și cordiale. 
Nădăjduiesc în mod sincer că în a- 
celași spirit de înțelegere reciprocă 
care a caracterizat tratativele înche
iate, vor fi depuse toate eforturile 
pentru realizarea unui acord cu pri
vire la încetarea pentru totdeauna 
a oricăror experiențe cu arma nu
cleară. Acest lucru este menționat 
în mod limpede în preambulul la 
Tratat și este exact ceea ce speră 
fierbinte și cer în rugăciunile lor po
poarele întregii lumi.

Acordul care s-a semnat astăzi nu 
înlătură pericolul de război. Numai 
dezarmarea generală și totală, pre
cum și instituirea unui mecanism 
internațional corespunzător și efici
ent pentru menținerea păcii vor 
duce la realizarea acestui țel. Nu în
cape îndoială că aceste consideren
te au sugerat părților semnatare ale 
acordului ideea de a proclama în 
preambulul Tratatului că țelul lor 
principal este realizarea cît mai 
grabnic cu putință a unui acord cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală sub un strict control in
ternațional în conformitate cu țelu
rile și sarcinile O.N.U. ; totuși, după 
cum se arată pe bună dreptate în 
comunicatul celor trei puteri în a- 
ceastă problemă, prezentul acord 
constituie un prim pas important pe 
calea spre micșorarea încordării in
ternaționale și consolidarea păcii.

Deși problema interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară a mono
polizat aproape ordinea de zi a tu
turor sesiunilor Adunării Generale 
a O.N.U., au fost mereu 
spre examinare și alte 
tot atît de importante, 
spre slăbirea încordării 
nale.

Aș vrea să analizez 
unele dintre ele, dar sper că ordinea 
în care mă voi referi la ele nu va fi 
interpretată ca o indicație privind 
prioritatea sau importanța lor re
lativă.

In primul rînd este problema răs- 
pîndirii mai largi a armei nucleare. 
Adunarea Generală a O.N.U. a ară
tat în repetate rînduri primejdia 
răspîndirii mai largi a acestei arme, 
și a chemat toate guvernele să facă 
tot posibilul pentru realizarea unui 
acord internațional permanent care 
să prevadă inspecția și controlul, în 
vederea preîntîmpinării unei răspîn- 
diri mai largi a acestei arme de ex
terminare în masă. Este semnifica
tiv că în timp ce rezoluțiile Adună
rii Generale a O.N.U. atribuie o răs
pundere deosebită puterilor care po
sedă arma nucleară, chemîndu-le să 
se abțină de a transmite controlul a- 
supra acestei arme unor țări care nu 
o posedă, ele

timp că țările care nu posedă arma 
nucleară sînt, de asemenea, intere
sate în această problemă și pot a- 
vea un rol important în rezolvarea 
ei, renunțînd la fabricarea acestei 
arme sau la alte mijloace de a o 
dobîndi și, de asemenea, refuzînd să 
primească asemenea arme pe terito
riile lor.

Tot atît de importantă este pro
blema mijloacelor de transportare a 
armei nucleare. S-au făcut propu
neri de a se reduce producția siste
melor de transportare a acestor 
arme și de a se distruge toate stocu
rile în afara unei cantități stabilite 
pentru prima etapă a unui program 
de dezarmare generală, întocmit de 
comun acord. Sper sincer că această 
problemă importantă va fi examina
tă în continuare de toate părțile in
teresate, în vederea găsirii unei so
luții satisfăcătoare.

Și problema unui atac prin sur
prindere a fost supusă în trecut spre 
examinare Organizației Națiunilor 
Unite. Propunerile prezentate în ul
timele săptămîni ar putea duce la 
reluarea tratativelor în problema u- 
nui atac prin surprindere, întrerup
te în decembrie 1958.

Aș dori, de asemenea, să sper că 
propunerea prezentată pentru pri
ma oară în toamna anului 1961, în 
vederea convocării unei conferințe 
speciale pentru semnarea unui acord 
cu privire la interzicerea folosirii 
armei nucleare și termonucleare în 
scopuri militare y e va bucura în 
prezent de un sprijin mai larg.

în sfîrșit, țin să menționez proble
ma creării unor zone denucleariza- 
te în diferite regiuni geografice ale 
lutnii. Din timp în timp s-au pre
zentat diverse propuneri în această 
problemă în mod evident inițiativa 
trebuie să vină din partea țărilor 
din regiunile respective așa cum * 
fost cazul în legătură cu Afrjgg 
America Latină. Este însă aB|b 
limpede că propunerile trebfM* să 
se bucure de simpatia și sprijinul 
puterilor deținătoare de arme ato
mice. Aș dori să sper în mod sincer 
că se va acorda un asemenea 
sprijin.

Excelențe, am abordat numai cî
teva din măsurile cele mai impor
tante îndreptate spre slăbirea conti
nuă a încordării existente. Sînt fe
ricit să relev năzuința celor trei gu
verne participante la recentele tra
tative de a nu-și slăbi eforturile în 
tratativele avînd ca scop căutarea 
unor noi căi și mijloace pentru men
ținerea păcii și securității interna
ționale. Aș vrea să închei prin a 
ura tuturor succes în eforturile lor 
consacrate păcii.

MANILA 5 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, Con
ferința la nivel înalt de la Manila, 
cu participarea președintelui Su
karno al Indoneziei, președintelui 
Macapagal al Fițipinelor și primului 
ministru Tengku-Abdul Rahman al 
Malayei, care s-a desfășurat între 
30 iulie — 5 august, a luat sfîrșit 
prin realizarea unui acord deplin a- 
supra problemelor discutate.

Participanții au ajuns la înțelege
re cu privire la principiile de cons- 
ituire a unei confederații între cele 
rei state, confederație care urmea

ză să fie cunoscută sub numele de 
Maphilindo.

Un loc important la tratative l-a 
ocupat problema creării Federației 
malayeze de inspirație neocolonia- 
listă. Comunicatul comun solici
tă pe secretarul general al O.N.U., 
U Thant, sau pe un reprezen
tant al acestuia, să procedeze, 
înainte de crearea Federației ma
layeze (din componența căreia ur
mează să facă parte, după cum se 
știe, Malaya, Singapore, precum și 
teritoriile Borneo de nord și Sara-

wak din Kalimantanul de nord), la 
o anchetă pentru a stabili dacă lo
cuitorii din Borneo de nord și Sa
rawak doresc cu adevărat să se ală
ture Federației. Aceasta înseamnă că 
data de 31 august, stabilită inițial i 
în urma convorbirilor de la Londra 1 
între reprezentan
ții guvernului bri
tanic și Abdul 
Rahman, nu mai 
este valabilă. în 
‘comunicat nu se 
fixează nici o nouă 
dată pențru în
ființarea federa
ției. Agențiile de 
presă interpretea
ză aceasta ca o 
victorie a punctu
lui de vedere al 
președintelui Su
karno, care s-a 
opus constituirii 
federației așa cum 
a fost stabilită la 
Londra. arătînd 
că ea constituie o 
formație de tip 
neocolonialist.

întrevederea 
Adenauer—MacNamara
BONN 5 (Agerpres). — Ministrul 

de război al Statelor Unite, MacNa- 
mara, care a făcut zilele trecute o 
vizită în Germania occidentală, a 
avut la 5 august o întrevedere cu 
cancelarul Adenauer. „Știrea des
pre această întrevedere, cea de-a 
doua în mai puțin de o săptămînă 
— relatează corespondentul agenției 
Reuter — a provocat o surpriză 
deosebită la Bonn, deoarece se con
sidera că vizita ministrului ameri
can se încheiase și că el trebuia să 
plece spre Washington". MacNamară 
s-a înapoiat, de fapt, în Germania 
federală de la Salzburg, din Austria, 
la cererea cancelarului Adenauer. 
Nu s-a comunicat oficial subiectul 
întrevederii, însă agenția France 
Presse, citind surse bine informate, 
scrie că a fost luat în discuție Tra
tatul tripartit de interzicere a expe
riențelor nucleare semnat la Mos
cova.

Noul guvern al Siriei
DAMASC 5 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că la 5 au
gust Salah Bitar, primul ministru al

^ffcjlßiriei, a prezentat demisia cabinetu- 
'Jy' lui său. Consiliul Național al Co- 

J mandamentului revoluției din Siria
a acceptat demisia primului minis
tru, însărcinîndu-1 apoi cu formarea 
unui nou guvern.

După cum relatează agenția 
M.E.N., reluînd o știre transmisă de 
postul de radio Damasc, în noul gu
vern, fftrmat din 18 membri, Salah 
Bitar deține funcțiile de prim-minis- 
tru și ministru al afacerilor externe. 
Referindu-se la componența noului 
guvern al Siriei, A.F.P. menționează 
că, cu excepția a trei „tehnicieni" 
care ocupă posturile de miniștri de 
finanțe, al economiei și agriculturii, 
marea majoritate a miniștrilor în 
noul cabinet sirian sînt membri ai 
partidului Baas.

prezentate 
propuneri, 
îndreptate 
internațio-

pe scurt

recunosc in același

Marșurile partizanilor păcii 
din Japonia

HIROȘIMA 5 (Agerpres). — La 4 
august la Hiroșima au sosit cele 4 
coloane de participant la marșurile 
păcii, pornite spre acest oraș din 
cele patru puncte cardinale. La a- 
ceste marșuri au participat în total 
12 milioane de oameni care au stră
bătut pe drumurile Japoniei aproxi
mativ 24 mii km.

Cu acest prilej în Parcul Păcii din 
oraș, în fața monumentului victime
lor bombardamentului atomic, a 
avut loc un mare miting la care au 
participat cîteva mii de oameni.

La miting au luat cuvîntul Mori- 
taki, președintele Consiliului de la 
Hiroșima pentru interzicerea armei 
nucleare, Hamai, primarul orașului, 
prof. Kaoru Yasui, președintele Con
siliului japonez pentru interzicerea 
armei nucleare, participant! la mar
șurile păcii, precum și delegați 
străini.

în cuvîntarea sa, Dziuta Tadzima, 
unul din participanții la marșurile 
păcii, a subliniat că numeroșii oa
meni cu care s-a întîlnit în drum 
spre Hiroșima și-au exprimat satis
facția față de acordul încheiat la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma atomică, ară
tînd că acesta constituie într-adevăr 
primul pas pe calea spre lichidarea 
completă a armei nucleare.

Dispute preelectorale 
în Grecia

Principala temă care domină via. 
ta politică din Grecia in ultimele 
zile o constituie problema alegeri
lor parlamentare a căror dată a iost 
fixată pentru 3 noiembrie. După cum 
remarcă ziarul de centru 
deși s-a fixat data 
s-a ajuns încă la o 
sistemului electoral 
sit. în dezbaterile 
săptămînă aceasta in parlament cu 
privire la noua lege electorală, care 
prevede aplicarea sistemului pro
portional întărit, (care n-ar îngădui 
ca parlamentul format să reflecte 
voința alegătorilor), reprezentanții 
partidelor de opoziție au cerut fo
losirea sistemului__________
proportional sim
plu relevînd că, 
in condițiile politi
ce actuale 
Grecia, numai 
ce«t sistem ar permite libera expri* 
mare a voinței maeelor de alegători. 
Partidul guvernamental E.R.E. este 
însă de altă părere. Deși înclină din 
principiu pentru sistemul majoritar, 
singurul cate-i poate asigura și în 
viitor „o poziție solidă", E.R.E. s-a 
arătat dispus să accepte șl propor
ționalul întărit în cazul cînd vor 
avea loc alegeri în toamna aceasta. 
Trebuie spus însă că și acest sis
tem favorizează partidele mai mari.

Ținînd seama de situația politică 
încă fluidă precum și de disensiu
nile serioase existente în unele 
partide, o serie de ziare și observa
tori politici își pun întrebarea dacă 
alegerile vor putea avea loc in
tr-adevăr la 3 noiembrie. De 
după cum 
cercuri bine 
puțini cei care vor alegeri în 
an. în cercurile opoziției se 
că condițiile existente ar favoriza 
în special partidul E.R.E., ceea ce ar 
putea Însemna întoarcerea fostului 
premier Karamanlis. Ziarul de cen
tru „NIKI“, exprimîndu-și îndoiala 
că alegerile vor avea loc la data 
fixată, evocă criza ce sfîșie Uniu
nea de centru din cauza adinciriî 
contradicțiilor (mai mult personale)

„Athinaiki“, 
alegerilor, nu 

hotărîre asupra 
care va fi folo- 
ce au început

dintre cei doi lideri ai ei. Papandreu 
și Venizelos. Ziarele grecești scriu 
de altiel că Venizelos continuă să 
fie adeptul formării sub conducerea 
sa a unui guvern politic de tranziție 
precum și al amînătii alegerilor. El 
este însă combătut de Papandreu 
care se menține pe poziția cunoscu
tă cerînd: guvern „de încredere co
mună, alegeri cinstite și sistem pro
portional simplu“. Ziarele partidului 
E.R.E. nu-și ascund speranța că dis
puta din sînul Uniunii de centru, 
care s-a accentuat, va duce la slă
birea și fărimlțarea acestui partid îi 
la întărirea 
ziarul „NIKI“

în 
că 

de- 
pro*

Scrisoare din Atena
din

a-

se afirmă în 
informate, sînt

altfel, 
unele 
prea 
acest 
arată

pozițiilor E.R.E. 
se subliniază 

_ criza politică 
vine tot mal 
fundă și scrie că 
„intrăm într-o pe- 

_  rioadă de rău au
gur". Ziarul „Eth

nos" relevă la rîndul său că tara 
se află într-o criză politică acută.

„AVGHI“, ziarul partidului E.D.A., 
scrie că se 
nou puci 
le E.D.A., 
recent că această primejdie există. 
El a propus ca întreaga opoziție să 
se abțină de la discutarea legii 
electorale și să mobilizeze masele 
în comun sau In paralel pentru for
marea unul guvern de încredere co
mună, pentru sistemul electoral 
proporțional simplu, pentru demo
cratizarea aparatului de stat și pen
tru contribuția Greciei la procesul 
de destindere a încordării interna
tionale.

In rlndurile opiniei publice se 
pune tot mai des întrebarea dacă 
opoziția va participa sau nu Ia ale
geri. Ziarul „Mesemvrini" afirmă că 
se prevede de pe acum în mod 
clar abținerea opoziției de la ale
geri. Dezbaterile din parlament care 
vor continua timp de mal multe zile 
asupra noii legi electorale, precum 
și rezultatul votului, vor arăta ce 
șanse există pentru clarificarea si
tuației politice din Grecia.

pune la 
electoral. 
Passalidis,

cale un 
Președinte* 
a arătat

AL. GHEORGHIU

Recepția oferită de guvernul sovietic
MOSCOVA 5 (Agerpres). — După 

cum anunță TASS, cu prilejul sem
nării Tratatului privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma nucle
ară, guvernul sovietic a oferit la 5 
august o recepție în sala Gheorghi 
din Palatul Mare al Kremlinului.

La recepție au luat parte secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
ministrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii, lordul Home, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, pre
cum și șefi ai reprezentanțelor di
plomatice acreditați la Moscova.

Din partea sovietică au participat 
Nikita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Leo
nid Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și alți conducători ai partidului co
munist și ai guvernului.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a 
declarat că Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară este un document de mare 
însemnătate internațională Semna
rea lui reprezintă un mare succes 
al tuturor oamenilor de bună-cre- 
dință.

Am dori să recunoaștem și meri-

a-

tul guvernelor Statelor Unite ale 
Americii șl Marii Britanii care au 
arătat că sînt gata să cadă de acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară și au accep
tat propunerea formulată de guver
nul sovietic, a subliniat președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El și-a exprimat speranța că Trata
tul va exercita o influență pozitivă 
asupra climatului internațional, 
supra relațiilor dintre state.

Arătînd că încetarea experiențelor 
nucleare nu înseamnă dezarmare, 
N. S. Hrușciov a spus: în consecin
ță, acest Tratat nu înlătură perico
lul unui război termonuclear, acest 
pericol va plana asupra omenirii 
atîta timp cît continuă cursa înar
mărilor. Nici un fel de tratate și a- 
corduri între state nu pot înlătura 
contradicțiile fundamentale dintre 
cele două sisteme sociale. Dar noi. 
oamenii sovietici, ne pronunțăm cu 
fermitate ca problemele sociale, de 
clasă, problemele orînduirii social- 
polit.ice interne să fie rezolvate nu 
pe calea războaielor între state, ci 
de către poporul fiecărei țări fără 
nici un amestec din afară. în condi-

țiile actuale, problema se pune așa : 
ori coexistență pașnică, ori război 
termonuclear mondial. U.R.S.S. se 
situează cu fermitate pe pozițiile le
niniste ale coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite, 
în prezent principalul este să nu ne 
oprim la cele realizate, să nu înce
tăm lupta împotriva primejdiei unui 
nou război, pentru slăbirea încordă
rii internaționale, pentru o pace trai
nică în întreaga lume.

După părerea lui N. S. Hrușciov, 
pasul următor trebuie să-l constituie 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia. încheierea unui asemenea 
pact, a spus el, ar arăta tuturor po
poarelor că statele cele mai puter
nice din punct de vedere militar și 
tn primul rînd puterile nucleare au 
realizat un acord în scopul evitării 
războiului termonuclear. Exprimînd 
satisfacția sinceră a guvernului so
vietic în legătură cu semnarea Tra
tatului tripartit șeful guvernului so
vietic a spus: Acesta este un lucru 
util pentru întreaga omenire.

Scurte știri
ROMA. Amiralul Claude V. Ri

cketts, comandantul adjunct al ope
rațiunilor navale ale S.U.A., s-a în- 
tîlnit cu ministrul de război al Ita
liei, Giulio Andreotti, și a avut cu 
el o convorbire referitoare la planu
rile de creare a unor forțe nucleare 

Associa- 
Ministe- 
dat pu- 
care au

rile de creare a unor forțe 
N.A.T.O., anunță agenția 
ted Press. în comunicatul 
rului de Război al Italiei, 
blicității după convorbirile __
avut loc, se arată că cele două ofi
cialități au avut „convorbiri asupra 
unor probleme tehnice cu caracter 
militar".

KABUL. 
hir Șah al 
din Kabul 
oficială de

Regele Muhammed Za- 
Afganistanului a plecat 
spre Bonn într-o vizită 
o săptămînă.

TEHERAN, Guvernul iranian a 
anunțat că la 17 septembrie vor 
avea loc alegeri pentru parla
mentul țării care a fost dizolvat 
în mai 1961. Femeilor li se acor
dă, pentru prima oară, dreptul să 
voteze și să candideze în alegeri.
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