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u pas immiE pe m beseiuerii
INTERNATIONALE
Ziarele noastre au publicat De

clarația guvernului Republicii 
Populare Romine cu privire la acor
dul asupra interzicerii experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
;n spațiul cosmic și sub apă, la 
care au ajuns reprezentanții 
U.R.S.S., S.Ü.A. și Marii Britanii. în 
Declarație, guvernul nostru își ex
primă satisfacția cu prilejul reali
zării acestui acord, îl apreciază ca 
o expresie a politicii de coexisten
ță pașnică între state cu sisteme 
sociale diferite, ca o dovadă că 
problemele litigioase ale relațiilor 
internaționale pot fi rezolvate pe 
calea tratativelor. Guvernul R. P. 
Romîne a luat hotărîrea de a iscăli 
Tratatul care consemnează înțele
gerea intervenită între cele trei 
puteri.

/ Acest Tratat — primul acord in- 
' ternațional în domeniul armelor 

nucleare — este salutat de opinia 
publică mondială ca un factor pozi
tiv al vieții internaționale, ca o 
contribuție la destinderea încordă
rii; popoarele își exprimă speranța 
că încheierea acestui acord va crea 
condiții favorabile pentru aborda
rea cu succes și a altor probleme 
ale relațiilor internaționale și ale 
luptei pentru preîntîmpinarea răz
boiului.

Potrivit prevederilor sale, fiecare 
participant la Tratat se obligă să 
interzică, să prevină și să nu efec
tueze nici un fel de explozii experi
mentale cu arma nucleară și orice 
alte explozii nucleare în trei medii : 
în atmosferă, în cosmos și sub apă- 
De asemenea, se prevede încetarea 
experiențelor nucleare în orice alt 
mediu dacă efectuarea lor provoacă 
căderi radioactive dincolo de fron
tierele statului care le întreprinde.

Popoarele lumii au resimțit o 
profundă îngrijorare în legătură cu 
efectele dăunătoare ale exploziilor 
nucleare care — așa cum au rele
vat în repetate rînduri savanți de 
reputație mondială — prin căde
rile radioactive contaminează con
tinuu aerul și apa, primejduind 
grav, chiar în timp de pace, sănăta
tea generației prezente și a genera
țiilor viitoare. Tratatul, semnat 
luni la Moscova de către miniștrii 
de externe ai Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite ale Americii și Marii 
Britanii, corespunde — așa cum s-a 
subliniat în Declarația guvernului 
romîn — cerințelor exprimate de-a 
lungul a mulți ani de opinia publi
că mondială cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, experiențe 
care reprezintă un pericol pentru 
populația întregului glob pămîntesc.

Acordul de la Moscova se bucură 
de sprijinul partidelor comuniste și 
muncitorești, al opiniei publice de
mocratice și progresiste din lumea 
întreagă, el este salutat de orice om 
de bună credință. Exprimîndu-și a- 
probarea față de acest acord, re
centa Consfătuire a primilor se
cretari ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncito
rești și a șefilor de guverne ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, l-a apreciat ca un succes 
al politicii externe consecvente de 
pace duse de Uniunea Sovietică, de 
toate țările socialiste. (Numeroase 
state de pe toate continentele s-au 
declarat de acord cu conținutul 
Tratatului și au anunțat că vor 
adera la el.

Considerînd lichidarea blocurilor 
militare ca o importantă problemă

a dezarmării generale, țările socia
liste preconizează ca o măsură 
tranzitorie încheierea unui pact de 
neagresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia. în co
municatul publicat la sfîrșitul tra
tativelor se arată că această pro
blemă a fost abordată în cursul 
negocierilor de la Moscova, urmînd 
să se continue discutarea ei în 
scopul realizării unui acord.

Așa cum se arată în Declarația 
guvernului R. P. Romîne, acordul 
încheiat, reprezentînd un pas îna
inte în direcția destinderii interna
ționale, nu rezolvă problemele ma
jore ale luptei pentru preîntîmpi
narea primejdiei unui nou război 
mondial. Cursa înarmărilor, stoca
rea în mari cantități a armelor a- 
tomice și cu hidrogen fac ca asupra 
omenirii să planeze o primejdie gra
vă. Țările socialiste, partidele co
muniste și muncitorești sînt conș
tiente de această primejdie și toc
mai de aceea consideră că nu exis
tă sarcină mai arzătoare decît a 
feri omenirea de o catastrofă ter
monucleară. A pune capăt cursei 
înarmărilor, a interzice producerea 
și folosirea armei nucleare și a li
chida stocurile existente, a desfiin
ța bazele militare pe teritorii străi
ne, a înfăptui dezarmarea generală 
și totală sînt probleme vitale ale 
vieții internaționale contemporane, 
de a căror rezolvare depinde salv
gardarea păcii. Aceste obiective au 
fost înscrise ca program de luptă 
în Declarația Consfătuirii de la Mos
cova din 1960 și în Apelul către po
poarele lumii. Ele și-au găsit expre
sia în cunoscutele propuneri făcute 
la O.N.U. de către guvernul sovietic 
și sprijinite activ de către guvernele 
celorlalte țări socialiste, propuneri 
care prevăd înfăptuirea pe etape și 
sub un strict control internațional a 
celor mai importante măsuri de de
zarmare cum sînt : lichidarea totală 
a mijloacelor de transportare la țin
tă a armei nucleare, desființarea tu
turor bazelor militare pe teritorii 
străine și retragerea de pe teritorii
le altor țări a trupelor străine, in
terzicerea totală a armelor nuclea
re și a celorlalte arme de extermina
re în masă, încetarea fabricării lor 
și distrugerea stocurilor existente, 
reducerea și apoi desființarea com
pletă a tuturor forțelor și armamen
telor clasice.

Ideea dezarmării generale și totale 
are un profund ecou în masele 
largi de oameni iubitori de pace de 
pretutindeni, a devenit o preocu
pare de prim ordin a popoarelor 
lumii și a dobîndit o puternică re
cunoaștere internațională.

în același timp, statele socialiste 
preconizează diferite măsuri par
țiale, a căror adoptare este de na
tură să contribuie la îmbunătățirea 
situației internaționale și la netezi
rea căii spre dezarmarea generală 
și totală. Astfel de propuneri sînt 
cele privitoare la crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii, printre care și propunerea 
țării noastre pentru crearea unei a- 
semenea zone în Balcani ; reducerea 
bugetelor militare ale statelor, mă
suri pentru prevenirea unui atac 
prin surprindere și altele.

Provoacă o mare surpriză și cel 
mai profund regret faptul că, în 
timp ce încheierea Tratatului este 
întîmpinată pretutindeni cu satis

facție și aprobare, guvernul R. P. 
Chineze în recenta sa Declarație a- 
nunță că „se împotrivește cu fermi
tate acestui Tratat" și califică Tra
tatul drept „o trădare a intereselor 
popoarelor din țările lagărului so
cialist“, drept o expresie a „alierii 
cu forțele războiului împotriva for
țelor păcii, alierii cu imperialismul 
împotriva socialismului", drept „o 
mare înșelătorie pentru a păcăli po
poarele lumii“. Cum este cu putință 
să se califice astfel un acord pri
vind interzicerea tocmai a acelor 
experiențe care prin efectele lor no
cive stîrnesc îngrijorarea popoare
lor ? Oare pot fi ignorate această în
grijorare legitimă, sentimentele oa
menilor de pe întregul glob pămîn
tesc, primejdia reală pe care o re
prezintă aceste experiențe ? Sau 
faptul că în acord nu au fost in
cluse și experiențele subterane poa
te justifica să se califice acordul 
încheiat drept înșelătorie ? Nutrim 
sentimente de prietenie și respect 
față de China populară, față de po
porul chinez frate. Dar trebuie să 
declarăm deschis că asemenea a- 
cuzații și calificative grave sînt cu 
totul inadmisibile în relațiile dintre 
state în general și cu atît mai puțin 
în relațiile dintre țările socialiste, 
în aceeași Declarație se arată că 
guvernul chinez se pronunță pentru 
dezarmare generală și totală și se 
fac propuneri privind interzicerea 
și distrugerea completă a armelor 
nucleare, adoptarea în acest scop a 
unor măsuri ca demontarea baze
lor militare de pe teritorii străine 
și retragerea din străinătate a ar
melor nucleare, stabilirea unor 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, încetarea tuturor 
experiențelor nucleare, convocarea 
unei conferințe a șefilor de gu
verne ale tuturor țărilor pentru dis
cutarea acestor măsuri.

Toate aceste probleme și altele, 
pentru a căror rezolvare ldptă per
severent de ani de zile țările socia
liste, forțele păcii din întreaga lume, 
sînt probleme complexe pentru a 
căror soluționare trebuie să se dea 
dovadă de spirit realist, înaintîn- 
du-se cu răbdare, pas cu pas, spre j 
rezultate favorabile destinderii in
ternaționale și consolidării păcii în- ! 
tre popoare. Un astfel de rezultat I 
este și Tratatul privind încetarea ex- ; 
periențelor nucleare în trei medii.

Așa cum arată în Declarația sa, 
guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne, alături de guvernele celor
lalte țări socialiste, și-a adus și își 
va aduce întreaga sa contribuție la 
rezolvarea problemelor vitale ale 
vieții internaționale. Poporul romîn 
sprijină orice acțiune care poate 
contribui la destindere în relațiile 
internaționale.

Lupta pentru apărarea păcii a 
devenit în zilele noastre cauza ce
lor mai largi mase ale tuturor po
poarelor. Mențînînd vigilența față 
de adversarii destinderii — cercu
rile imperialiste agresive profitoare 
ale cursei înarmărilor — se vor 
putea obține, prin acțiunea unită a 
țărilor lagărului socialist, a celor
lalte țări iubitoare de pace, a tutu
ror forțelor uriașe ale păcii, noi 
succese în lupta pentru preîntîmpi
narea războiului, pentru înfăptui
rea dezarmării generale, pentru co
existența pașnică între țări cu sis
teme sociale diferite, pentru trium
ful cauzei păcii.

Muncitorul Ion Zăbavă conduce una din echipele evidențiate în între
cerea socialistă de la Uzina de mașini electrice din București. Luna trecută 
el și-a depășit sarcinile de producție cu 16 la sută și a economisit materiale 
izolante din care se pot confecționa 36 de bobine (fotografia din stînga).

Lună de lună, de la începutul anului, filatoarea Angela Stan se numără 
printre muncitoarele evidențiate în întrecerea socialistă de la „Filatura Ro- 
minească de Bumbac" din Capitală. Folosind din plin capacitatea mașinilor 
la care lucrează, ea a produs în luna iulie 89 kg fire de bună calitate peste 
sarcinile de producție (fotografia din dreapta).ÎN ÎNTÎMPINAREA „ZILEI MINERULUI“

In cinstea „Zilei mine
rului", colectivele exploa
tărilor din întreaga tară 
raportează noi succese în 
producție.

PETROȘENI

Minerii din cel mai 
mare bazin carbonifer 
al tării — Valea Jiului 
— au extras și livrat 
uzinelor cocsochimice 
și altor întreprinderi in
dustriale din tară, în 
primele șapte luni din 
acest an, cu peste 96 000 
tone cărbune coceifica- 
bil și energetic mai 
mult față de prevederile 
planului. La obținerea

pă cu grijă și de îmbu
nătățirea calității pro
ducției. Conținutul de 
cenușă al cărbunelui 
pe întregul bazin a fost 
redus în ultimul trimes
tru cu 0,2 la sută față 
de cel admis, iar umi
ditatea a fost, de ase
menea. redusă cu 0,5 la 
eută.

CRAIOVA

Valorificînd experien
ța acumulată în între
cerea socialistă, folo
sind din plin mijloacele 
tehnice și extinzînd me
toda de susținere me
talică în galerii și a- 
bataje, minerii din sec-

anului 1962, realizîn- 
du-se economii de pes
te un milion lei.

ORADEA

Ca urmare a extinde
rii mecanizării în sub
teran, utilizării mai ra
ționale a capacității 
mașinilor și utilajelor 
și mai bune! organizări 
a muncii, minerii din 
exploatările trustului 
„Ardealul“ au extras a- 
nul acesta. în medie, 
zilnic, pe fiecare post, 
cu 30 kg de lignit și 50 
kg de cărbune brun 
mai mult decît în anul 
trecut. în acest fel ei 
au dat în plus, de la în-

Arături adinei 
pe suprafețe cit mai mari

Arăturile de vară au fost execu
tate pé mai mult de jumătate din 
terenurile de pe care s-a strîns re
colta de cereale păioase. în regiu
nile București, Galați, Dobrogea, 
Oltenia, Banat, Bacău, Ploiești și 
Hunedoara se folosesc intens trac
toarele la efectuarea arăturilor, rea- 
lizîndu-se astfel aproape în întregime 
viteza zilnică de lucru prevăzută. în 
regiunile București și Galați, bună
oară, arăturile au fost executate pe 
mai mult de 60 la sută din terenu
rile de pe care au fost recoltate ce
realele. Multe gospodării agricole de 
stat și gospodării colective au și 
terminat arăturile de vară.

(Agerpres)

UTILAJE PENTRU AGRICULTURA
în gospodăriile agricole de stat 

au sosit zilele acestea noi combine 
de însilozat porumb fabricate de in
dustria noastră constructoare de 
mașini. Astfel, numărul combinelor 
cu care au fost dotate anul acesta 
G.A.S. se ridică Ia 500. Gospodătiile 
colective utilizează și elo alături do 
mijloacele S.M.T.. la însilozarea po
rumbului un număr sporit de tocă
tori proprii. Anul acesta ele și-au . 
mai cumpărat prin întreprinderile 
regionale de aprovizionare cu ma
teriale și mașini agricole ale Con
siliului Superior al Agriculturii încă 
1 200 de tocători.

ACTUALITATEA
Cu ajutorul curenților 
de înalta frecvență
Călirea prin curenți de înaltă 

frecvență, procedeu care asigu
ră o productivitate cu mult mai 
mare față de vechile metode de 
călite în cuptoare cu flacără, s-a 
extins în peste 20 de uzine me
talurgice și constructoare de ma
șini din tară. In secția de forje 
a uzinelor de tractoare din Bra
șov au fost instalate în ultimul 
timp încă patru încălzitoare prin 
curenți de înaltă frecvență. In a- 
ceastă importantă uzină, călirea 
după noul procedeu a dus la 
creșterea productivității muncii 
cu aproape 20 Ia sută și Ia îm
bunătățirea condițiilor de lucru 
ale muncitorilor. Aplicîndu-se a- 
cest procedeu la coroana mare a 
tractorului, s-a putut înlocui oțe
lul special de cimentare cu un 
alt oțel mai economic, realizîn- 
du-se astfel o economie anuală 
de aproape două milioane Iei. In 
prezent, această metodă s-a ex
tins și se aplică cu succes și la 
alte uzine, printre care „Steagul 
roșu“ din Brașov, „23 August" din 
București, „1 Mai" din Ploiești ele. 
Anul acesta noul procedeu de că- 
lire urmează să se extindă în în
treaga industrie metalurgică și 
constructoare de mașini din tara 
noastră.

(Agerpres)

Artiști amatori In documentare
Pentru artiștii amatori din 

cercurile de artă ale caselor ra
ionale de cultură, ale Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad și din alte 
unități, Casa regională a creației 
populare a organizat la Iași o 
tabără de creație cu o durată de 
10 zile. In acest timp, artiștii a- 
matori se vor deplasa pentru do
cumentare pe șantiere de cons
trucții, în uzine și fabrici din o- 
raș, în gospodării agricole de stat 
și colective. Lucrările executate 
cu acest prilej vor fi prezentate 
la expozițiile ce se vor deschide 
în curînd la Iași, Bîrlad și Huși.

Pregătiri pentru noul 
an școlar

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
în orașul și în satele raionului Brăila 
se fac în aceste zile pregătiri in
tense în vederea deschiderii noului 
an școlar. Pînă acum, în 121 de 
școli din raion s-au terminat repara
țiile, văruitul și curățenia generală; 
unele școli au fost înzestrate cu 
mobilier și material didactic nou.

Festivalul filmului la sate
CONSTANȚA (coresp. „Scîn

teii"). Ieri, în raioanele Istria și 
Tulcea. din regiunea Dobrogea, a 
început festivalul filmului romî- 
nesc la sate. In comunele Juri- 
lovea, Mihai Bravu, raionul Istria, 
Isaccea și Nictilițel. raionul Tul
cea. au fost prezentate filmele ro
manești „Celebrul 702“, „Cerul 
n-are gratii" și altele.

acestui succes cea mai 
mare contribuție au a- 
dus-o minerii de la ex
ploatarea Lupeni care 
au extras peste plan 
mai mult de 4 500 va
goane de cărbune coc-

toarele Rovinari, Baia 
de Fier, Schela etc. 
sporesc continuu pro
ductivitatea muncii și 
reduc prețul de cost. 
Ca urmare, prețul d9 
cost realizat pe to-

ceputul anului și pînă 
acum, o cantitate de 
cărbune a cărei valoa
re depășește 4 milioa
ne lei.

Cele mai însemnate 
realizări în întrecerea

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH7U-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
BUCUREȘTI

sificabil și energetic.
Colectivele exploată

rilor miniere și ale pre- 
parațiilor de cărbune 
din Valea Jiului se ocu-

na
trimestrul 
an a fost 
la sută față de perioa
da corespunzătoare a

de încărbune
II al acestui 
redus cu 16,8

pentru sporirea produc
ției au obținut colecti
vele exploatărilor Voie
vozi, Sălajul, Surduc și 
Șorecani.

în numele popoarelor din Iugoslavia și ai meu personal vă mulțu
mesc în modul cel mai cordial pentru exprimarea caldă a condolean- 
țelor și simpatiilor pe care ni le-ați adresat cu ocazia catastrofei care 
s-a abătut asupra orașului Skoplje.

IOSIP BROZ TITO

Cum se asigură asistența tehnică în schimburile II și III 

Rezervele interne valorificate 
mai bine in toate schimburile

în uzina noastră, 
producătoare de 
tablă subțire, se 
lucrează cu „foc 
nestins“, procesul 
tehnologic desfă- 
șurîndu-se într-un 
flux continuu. La 
noi, o anumită 
perioadă realiză
rile schimbului II 
și III nu erau la
nivelul schimbului I. Greșeala por
nea de la faptul că sarcinile de plan 
nu erau judicios defalcate pe schim
buri. Schimbului de dimineață îi re
veneau uneori sarcini mai mari, deși 
posibilitățile erau aceleași ca și în 
celelalte două schimburi.

Anul acesta am început să îndrep
tăm lucrurile. Defalcarea sarcinilor 
de plan ale fiecărei secții s-au făcut 
în mod egal pe cele trei schimburi. 
Am pornit de la premisa că în ac
tivitatea schimburilor nu trebuie să 
existe nici o deosebire și că, prin 
măsurile tehnico-organizatorice care 
se iau, realizările tuturor schimbu
rilor trebuie să se ridice la același 
nivel. Conducerea uzinei a venit 
în sprijinul schimburilor II și III. 
Toți maiștrii uzinei au fost reparti
zați în mod egal pe ture, Nu
nici o deosebire în această privință 
între tura de noapte sau cele de di
mineață și după amiază. De aseme
nea, au fost repartizați pe ture ingi
nerii, tehnologii, dispecerii și contro
lorii de calitate, care asigură o cu
prindere a tuturor sectoarelor de 
producție. Completarea schimburi
lor cu ingineri ca Gheorghe Sorîngă 
și Dragoș Nicolau, precum și cu 
maiștri ca Costică Duluchian și alții 
a întărit, de pildă, sectorul II lami
noare în schimburile II și III.

Același lucru s-a făcut și la sec
ția recoacere, unde îndeosebi în 
schimbul de noapte se Iveau une
ori dificultăți la tratamentul termic 
al tablei decapate. Urmarea defi
ciențelor tehnologice a fost urmă
toarea: producția de tablă decapată 
fn schimburile TI și III rămînea in

Scînteii

ducția tuturor
este , îndeplinirea planului pe

urmă cu 12—15 la sută față de plan. 
Conducerea uzinei a întărit această 
secție cu Ingineri cu experiență din 
alte sectoare. Aceștia au ajutat pe 
muncitorii și tehnicienii de aici să 
înlăture, în scurt timp, neajunsurile 
și să ridice producția schimbului de 
noapte la nivelul schimbului de zi. 
Măsura luată de a îmbunătăți asis
tența tehnică în schimburile II și III 
în această secție a dus și la redu
cerea cu circa 7 la 
sută a consumu
lui specific de acid 
sulfuric folosit la 
curățirea oxizilor 
de pe tablă.

In sectorul acoperiri metalice, am 
avut de îndreptat o .altă situație, 
care se referea de asemenea la pro- 

schimburilor. Aici; 
schimburi

nu se desfășura ritmic. MerȘul ne
ritmic al producției de tablă zinca- 
tă ducea la cunoscutele „asalturi“ de 
sfîrșit de lună. Diferența de produc
ție între schimburi ajungea uneori 
pînă la 20 la sută. La propunerea 
comitetului de partid, a fost format 
un colectiv din rîndul celoj: mai ex
perimentați Ingineri, tehnicieni și 
muncitori calificați, care a suprave
gheat și analizat procesul tehnolo
gic, organizarea muncii pe fiecare 
schimb, cum se îndeplinesc măsurile 
prevăzute în planul M.T.O., cum 
sînt ajutați muncitorii și maiștrii 
să-și ridice calificarea. Pentru ca 
propunerile colectivului să-și gă
sească o aplicare operativă, condu
cerea uzinei a hotărît ca de acest 
sector să răspundă direct, pe mai 
multă vreme, fnginerul-șef adjunct

al uzinei, iar maistrul principal al 
secției de reparații din uzină să fie 
detașat pe o perioadă in acest sec
tor, în scopul punerii la punct a uti
lajului și funcționării lui în mod 
continuu, în toate schimburile. Ca 
urmare a acestor măsuri, schimbul 
condus de tnaistrul Dumitru Lătăia- 
nu a reușit în unele cazuri să depă
șească, în tura de noapte, producția 
schimbului de dimineață.

Mai putem da 
numeroase exem
ple de măsuri lua
te în scopul Îm
bunătățirii asis
tenței tehnice în

schimburile II și III. La secția II 
laminoare, de pildă, în cursul lunii 
iunie s-a semnalat că ajustarea ta
blei negre și decapate nu se face 
corect de către toate schimburile. 
Tehnicienii serviciului organizarea 
muncii au primit sarcina de a su
praveghea felul cum decurge pro
cesul de producție ta sfîrșitul 
schimbului II și începutul schimbu
lui IÏI. Ei au constatat că uneori 
munca nu sè desfășura în bune con
diții, deoarece numărul forfecări
lor prezenți la lucru nu era egal pe 
cele trei schimburi; iar unii maiștri 
treceau cu vederea acest fapt. A fost 
luată pe loc măsura ca în schimbu
rile rămase în urmă să fie reparti
zat un număr suficient de forfecări, 
tar activitatea lor să fie trecută di
rect sub supravegherea șefilor de 
linii de laminare. Aceasta a permis 
ca în scurt timp să se obțină o pro
ducție egală pe toate schimburile.

In scopul reducerii vîrfurilor de 
consum la energia electrică, lucră
rile mal importante $1 mal grele în 
același timp, cum ar fi schimbările

de cilindri, sînt e- 
xecutate în schim
burile de noapte 
sau de după a- 
miază. Acestea se 
execută numai în 
prezența și sub 
controlul direct al 
maistrului princi
pal și a] șefului de 
secție Calitatea 
acestor lucrări a

ajuns să fie acum la nivelul lucră
rilor de reparații executate în cursul 
zilei. De remarcat că in uzina noas
tră. în scopul eliminării întrerupe
rilor, care de obicei aveau loc în 
schimbul de noapte, orice deranja
ment este sesizai șefului de linie. 
Acesta fiind inginer, are obligația să 
se deplaseze la fața locului, luînd 
măsuri imediate. Asistența tehnică 
dată laminatorilor de inginerii Hri- 
staehe Tarpan. Ion Simionescu, 
Vasile Sadici. Mihai Pietraru și alții 
le-a dat posibilitatea să rezolve cu 
multă operativitate problemele de 
producție Ivite fn cursul exploatării 
agregatelor la orice oră din zi și din 
noapte. Organizarea mai judicioasă 
a secției de reparații fn ture egale 
are. de asemenea, o contribuție în
semnată la obținerea de rezultate 
egale la Întreținerea și reparația 
laminoarelor în cele trei schimburi.

Realizările de pînă acum oglin
desc elanul cu care colectivul nos
tru își îndeplinește sarcinile de plan 
și angajamentele luate în întrecerea 
socialistă. De la începutul anului, 
laminatorii noștri au reușit să dea 
peste plan mai mult de 2 600 de ton« 
de tablă, de bună calitate, și să re
ducă prețul de cost cu peste 3 300 000 
de lei. Pe baza acestor realizări, co
lectivul uzinei noastre și-a propus 
să sporească angajamentul în între
cere, luat la începutul anului, cu 
încă 1000 tone de tablă, care vor fi 
date peste plan, și să realizeze la 
prețul de cost economii supliment 
tare de încă 700 000 de lei.

GHEORGHE ȘEITAN 
Inginer-șef adjunct 

Uzina de tablă subțire Galați
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In stațiunea Slănic-Moldova (Foto : Gh. vințilă)

DISCUȚII HINMI was®
! șl ceftudete ploÿnesu&ü știitdeiși tehnicii,

UN PUNCT DE VEDERE

œtiviéoteOe partid
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). Zilele acestea, la 

Brașov s-a deschis cursul de vară pentru pro
pagandiștii din învătămîntul de partid. Printre te
mele ce figurează în pTograrmul cursului sînt : 
„Etapa desăvârșirii construcției socialiste în țara 
noastră“. „Rolul economic al statului socialist“, 
„Formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste în 
țara noastră” și altele.

In expunerile care vor avea loc pentru propagan
diștii cercurilor de învățămînt de la orașe se va 
pune un accent deosebit pe problemele pro
gresului tehnic, ale creșterii productivității mun
cii. reducerii prețului de cost, iar pentru cei de Ia 
sate, expunerile vor fi axate pe probleme privind 
întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. In program mai sînt prevăzute lecții, ex
puneri, discuții în legătură cu metodologia legării 
tezelor teoretice de practica construcției socialiste 
și modul cum trebuie conduse convorbirile în 
cercuri.

Predările sînt făcute de către membri ai biroului 
comitetului regional de partid, lectori ai C.C. al 
P.M.R. Cursanții vor vizita în acest timp și unele u- 
pități industriale importante, cum ar fi uzinele de 
tractoare și uzinele de autocamioane „Steagul 
roșu“, cîteva gospodării colective, vor viziona spec
tacole etc.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). Comitetul de 
partid din gospodăria colectivă Tătaru, regiunea 
Dobrogea, are permanent în atenția sa educarea 
candidaților de partid. In toate cele 8 organizații 
de bază pe brigăzi s-au ținut, de către activiști ai 
Comitetului raional de partid Negru Vodă, un ciclu 
de expuneri.

In afara conferințelor și expunerilor sînt folosite 
cu succes și alte metode pentru creșterea și educa
rea candidaților și noilor membri de partid. Toți 
cei 18 candidați de partid au fost repartizați pe lîn- 
gă membri de partid cu vechime. Fiecărui candidat 
i s-a încredințat cîte o sarcină concretă. Recent,

comitetul de partid a analizat felul cum se duce 
munca de creștere și educare a candidaților.

BUCUREȘTI — „Să ne trăiești și să dobîndești 
mereu succese“ — așa i-au urat tovarășii săi de 
muncă tînărului cazangiu Tudor Anastase de la uzi
nele „Grivița roșie" la sfîrșitul adunării generale în 
cadrul căreia a fost primit în rîndul membrilor de 
partid.

Cu cîțiva ani în urmă, Tudor Anastase a început 
să lucreze în secția cazangerie, afirmîndu-se repede 
ca un om de bază al brigăzii din care făcea parte. 
Muncitorii mai vechi l-au ajutat să-și însușească 
cunoștințe noi în meseria sa. In același timp a ur
mat cursurile școlii medii. De cite ori se ivea o pro
blemă de producție, Tudor venea cu o propunere, 
cu o idee pentru rezolvarea ei. El s-a remarcat și în 
munca obștească, participînd la toate acțiunile ini
țiate de organizația U.T.M Iată de ce a fost primit 
în partid fără stagiu de candidat.

ALEXANDRIA — Comitetul raional partid
Alexandria a organizat recent instruirea lunară a apara
tului său. Biroul comitetului raional a întocmit în acest 
scop un plan amănunțit. în prima zi, instructorii terito
riali Nicolae Crețulescu, Vasile Mirancea, Cercel Stancu, 
Gh. Matei și alții au prezentat informări despre felul 
cum îndrumă organizațiile de bază din sectoarele lor 
de activitate. Pe baza acestora au avut loc discuții, care 
au constituit un schimb de experiență între instructori. 
La instructaj au fost studiate de către activiștii comi
tetului raional ultimele hotărîri ale partidului și guver
nului, instrucțiuni ale Comitetului Central.

în expunerile făcute de secretarii comitetului raional 
s-a insistat asupra metodelor pe care să le folosească 
instructorii teritoriali în sprijinirea organizațiilor de par
tid din raion pentru antrenarea colectiviștilor Ia înfăp
tuirea în bune condiții a lucrărilor agricole de vară, 
în continuare, organizațiile de bază vor trebui să pri
mească un ajutor mai substanțial în activitatea pe care 
o desfășoară pentru educarea noilor membri și candi
dați de partid, în pregătirea deschiderii noului an în 
învățămîntul de partid etc.

Filme documentare 
pentru constructori

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
tehnice ale muncitorilor care lu
crează pe șantierele întreprinderii 
de construcții de locuințe București, 
la șantierul din Drumul Taberei au 
fost prezentate filmele documentare: 
„Prepararea betonului“, „Betonul 
monolit“, „Transportul betonului“, 
„Construcțiile de locuințe din ele
mente prefabricate“ ș.a. Au partici
pat numeroși muncitori, în special 
betoniști, tehnicieni și ingineri. A- 
ceste „lecții pe ecran“, cum le-au 
denumit constructorii, le sînt de un 
real folos în muncă.

în taLere școlare

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
în taberele școlare organizate la 
Cheia, Ștefești, Telega, Breaza, Si
naia și Bușteni a sosit zilele trecute 
o nouă serie de 700 de pionieri și 
școlari din regiunea Ploiești ; ei își 
vor petrece aici o parte din vacanța 
de vară. Alte sute de elevi, fruntași 
la învățătură, din școlile elementare, 
medii și profesionale au plecat la 
Predeal, Zizin, Homorod și Sulina.

StupărKul pastoral
Stațiunea experimentală agricolă 

Suceava dispunea la începutul anu
lui de 100 familii albine. Pentru a 
se obține cantități din ce în ce mai 
mari de miere, acestea au fost düse 
pe terenuri bogate în plante melife- 
re. La sfîrșitul lunii iunie, albinele 
au fost transportate în comuna Sa
dova, Ia locul numit Holohoșca, unde 
se află 400 ha de smeură și zbură
toare. Pînă la sfîrșitul lunii iulie 
s-au realizat 1 840 kg miere. Totoda
tă, numărul familiilor de albine a 
crescut la 124. (De la ing. Boris Ro
taru, coresp. voluntar).

Propunerile muncitorilor 
sînt larg aplicate în producție
Comitetul sindicatului de 

la fabrica de postav din 
Buhuși a dobîndit o bună 
experiență în stimularea ini
țiativei muncitorilor. în ur
ma fiecărei consfătuiri de 
producție, organizatorii gru
pelor sindicale centralizea
ză propunerile făcute cu a- 
cest prilej și le discută o- 
perativ cu comitetul sindical 
de secție și conducerea sec
ției, hotărîndu-se termenul 
de rezolvare a fiecărei pro
puneri și cine răspunde pen
tru aceasta.

în perioada care a trecut 
de la începutul anului, la a- 
ceastă întreprindere au fost 
făcute peste 100 de propu
neri. Rezolvarea diferitelor 
propuneri făcute de munci
tori în consfătuirile de pro
ducție a avut ca efect îm
bunătățirea muncii la ope
rațiile de spălat și piuat, la 
uscătoare, la apretura usca
tă și la boiangerie, contri
buind la realizarea peste 
plan în primul semestru a 
21264 mp de țesături de 
lină și bumbac și a unei e- 
conomii de 114 000 lei.

Se extinde rețeaua comerciala la sate
In comuna Vișina, raionul 

Găești, a fost creat un com
plex comercial modern, cu 
magazine pentru desfacerea 
confecțiilor, încălțămintei, țe
săturilor, produselor alimen
tare, articolelor metalo-chi- 
mice și cosmetice, precum și 
secții de cismărie, croitorie 
etc. Un complex asemănă
tor a fost ridicat și în comu
na Leordeni, alte unități ale

cooperației de consum fiind 
în construcție în localitățile 
Drăgănești-Olt, Horezu, Băi- 
culești, Călinești etc.

în prezent, rețeaua comer
cială a cooperației de con
sum din regiunea Argeș cu
prinde peste 1950 de uni
tăți, din care peste 200 au 
fost construite în ultimii 
3 ani.

(Agerpres)

Acolo unde bate „inima“ navei
Nava, cu trupul ei alb și 

zvelt, stă acum ancorată la 
dana portului. O lege de mult 
statornicită cere ca după 600 
ore de funcționare să se facă 
ceea ce în limbajul marină
resc curent se numește profi
lactica a Il-a. Timp de trei 
zile, mecanicii revizuiesc mo
toarele, pompele, instalațiile, 
într-un cuvînt se face toaleta 
generală a vasului în vederea 
noilor călătorii. Il căutăm pe 
mecanicul șef al vasului, Se
ver Cîrjoi, care conduce lu
crările de revizie a navei. 
De 12 ore n-a ieșit din sala 
mașinilor. Ascultînd cu aten
ție cum bate „inima“ vasului, 
ceva îl nemulțumea. „Hiba“ a 
fost rapid descoperită undeva 
la cuzineții bielei. Se lucra la 
înlăturarea ei. Pînă la sosirea 
lui Cîrjoi, comandantul vasu
lui, Hristea Bascu, ne invită 
pe puntea elegantă a navei. 
11 cunoaște de mult pe Sever 
Cîrjoi, care lucrează de 15 ani 
în flota noastră de pe Dunăre.

— Omul acesta răspîndește 
în jurul lui calm și siguranță 
— ne-a spus comandantul. 
Tot echipajul îl iubește. Orice 
sarcină și-0 îndeplinește exem
plar.

Stăm de vorbă în continuare 
în cabina de comandă despre 
preocupările echipajului. Nu
mele mecanicului șef este des 
reamintit. Anul acesta vasul a 
făcut numeroase curse în a- 
monte de Tr. Severin, remor- 
cînd șlepuri încărcate cu mii 
de tone de mărfuri pentru 
toate țările riverane. Răsfoind

jurnalul de bord, am remarcat 
repetîndu-se însemnarea: „Ma
șinile funcționează normal“. 
Citind aceste cuvinte, ne-am 
gîndit la cei ce urmăresc în 
fiecare clipă bătăile de mii de 
cai putere ale „inimii" navei.

Dar iată și alte fapte care 
se leagă de numele lui Cîrjoi. 
La începutul actualului sezon 
de navigație pe Dunăre, în 
luna martie, el și alți oameni

Din carnetul 
corespondentului

din echipaj au propus ca va
sul lor să capete permisiunea 
să remorcheze cîte 8 șlepuri 
în loc de 6, cît remorca în 
mod obișnuit. Propunerea a 
fost acceptată de către 
NAVROM, cu mențiunea : 
„Numai experimental". Profi- 
tînd de cotele ridicate ale 
apelor fluviului, prima încăr
cătură de acest fel, însumînd 
peste 400 de vagoane, a ajuns 
cu bine la destinație, la mii de 
kilometri. De atunci, încărcă
turile cu tonaj sporit au deve
nit o practică curentă. Planul 
de transport este cu regulari
tate depășit. Sever Cîrjoi s-a 
făcut cunoscut și prin calita
tea sa de bun gospodar. îngri
jind bine mașinile și folosind 
la micile reparații o serie de 
piese recondiționate, el a în
scris în carnetul de economii 
al navei, suma de 34 000 lei.

înalt, cu o înfățișare atle
tică, cu părul negru ca smoa
la, Cîrjoi are o fire reținută, 
pare sever. Povestește puțin 
despre el. In schimb vorbește 
cu pasiune despre munca e- 
chipajuluj, a oamenilor din 
sala mașinilor cu care lucrea
ză. S-a născut la Batoți, o co
mună de pe malul Dunării, 
nu departe de Tr. Severin. 
Rămas de mic orfan, a argățit 
ani de-a rîndul la cei avuți. 
Din primii ani ai copilăriei 
urmărea drumul navelor care 
treceau pe Dunăre. Dorința de 
a lucra pe vapor i s-a realizat. 
Poate tocmai amintirile din 
trecut îl apropie atît de mult 
de cei mai tineri membri ai 
echipajului. Un cuvînt bun, 
un sfat prietenesc, o încu
rajare într-un moment greu 
din viața tovarășului de mun
că sînt dăruite totdeauna la 
timp celor din jur. Și dacă 
unii tineri, băieți pînă mai 
ieri cam certați cu disciplina, 
sînt astăzi oameni de ispravă, 
este și meritul lui Sever Cîr
joi. El recomandă celor din 
jur să citească cărți de spe
cialitate, le demonstrează pe 
viu caracteristicile funcționale 
ale motoarelor și instalațiilor 
de pe navă. Cunoscîndu-i pe 
oamenii cu care lucrează în 
sala mașinilor, unde bate „ini
ma“ navei, pe care i-a ajutat 
să devină oameni de nădejde 
ai echipajului, vezi parcă la ei 
ceva din înfățișarea comunis
tului Sever Cîrjoi : modestie, 
hotărîre și încredere în forța 
colectivului pentru îndeplini
rea oricăror sarcini.

R. APOSTOL

Schimb de experiență
Constructorii de drumuri și poduri de pe șantierul Curtea 

de Argeș-Căpățîneni s-au întîlnit marți într-un schimb de 
experiență cu muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprin
derilor de construcții și utilaje în transporturi din București, 
Craiova, Timișoara, Cluj, Iași și Brașov.

Ei și-au împărtășit reciproc experiența căpătată pînă 
acum în folosirea grinzilor din beton armat cu elemente 
tronsonate, procedeu de lucru care s-a dovedit deosebit de 
eficient în construcția de poduri.

Utilizarea acestor prefabricate elimină transportul grinzi
lor mari care necesită mijloace speciale de transport. Da
torită faptului că se execută în hale, ele au forme și dimen
siuni exacte, iar durata de confecționare a lor este cu circa 
30 la sută mai redusă decît timpul necesar confecționării 
unei grinzi întregi. De asemenea, prin dotarea șantierelor 
cu schele metalice grele s-a eliminat complet consumul de 
material lemnos.

După prezentarea referatelor au urmat demonstrații prac
tice. Schimbul de experiență a contribuit la mai buna cu
noaștere a acestui procedeu modern de execuție a podurilor 
în vederea extinderii lui.

TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
— Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Vecini de apartament — 
(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). o.S.T.A. (Sala 
Palatului R. P. Romine) : Concert 
extraordinar dat de orchestra de Jazz a 
Radioteleviziunii din Belgrad — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : ta Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Gangsteri șl fi
lantropi ; rulează la cinematografele Re
publica (10; 12; 15; 17; 19; 21,15), Bucu
rești (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(9.45; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 21), G. Coșbuc 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 13 Sep
tembrie (20,15). Regina stației de benzi
nă : rulează la cinematografele Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (10; 
12; 14; 16; 18; 20,30 — grădină 20), Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Drumul 
spre înalta societate : rulează la cine
matograful V. Alecsandri (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Fortăreață pe Rin — ci
nemascop : rulează la cinematografele 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17, 19; 21 — gră
dină 20,30), Miorița (rulează în continu-

Fizica exercită astăzi o influență 
puternica asupra dezvoltării forțe
lor de producție ; datorită realizări
lor ei, tehnica actuală cunoaște pu
ternice transformări. Tocmai de a- 
ceea, după părerea mea, planurile și 
programele de învățămînt ar trebui 
să țină seama în mai mare măsură 
de necesitatea aprofundării de către 
absolvenții Facultății de fizică a 
noilor cuceriri ale acestei ramuri a 
științei.

Fără îndoială, pentru absolvenți 
este absolut necesar să-și însușească 
în anii studenției o cultură generală 
în domeniul fizicii, dar numai atît 
nu ajunge ; la încheierea studiilor, 
cred că este necesar ca tinerii fizi
cieni să dispună și de o orientare 
clară într-una din ramurile de mare 
importanță ale fizicii actuale, în 
urma specializării după un profil 
bine definit. Fizicieni specializați îri- 
tr-o anumită ramură vor putea lu
cra cu succes în industrie, în institu
tele de cercetări, iar cei care vor 
activa în învățămînt vor avea, de 
asemenea, cunoștințe corespunză
toare pentru a face față diverselor 
aspecte ale muncii didactice din în
vățămîntul superior sau mediu. Con
sider că absolvenților care vor lucra 
în învățămînt, pregătirea în spe
cialitate le va oferi puntea de le
gătură între teorie și practică, atît 
de necesară în activitatea didactică. 
Ei vor putea da activității lor un 
conținut mai concret, legat direct de 
problemele economiei țării.

Cum trebuie să fie întocmit, după 
părerea mea, planul de învățămînt 
la fizică ? Predarea fizicii generale 
cred că ar putea fi realizată în de-

Acad. E. BADARAU

cursul a două-trei semestre, mărin- 
du-se numărul de ore afectat aces
tui scop. Amînarea și răsfirarea stu
diului fizicii experimentale gene
rale, pretextîndu-se necesitatea 
predării prealabile a matematicii, 
nu o consider justificată. Experiența 
facultăților noăstre a arătat că în 
primul semestru învățămîntul fizi
cii se poate desfășura paralel cu cel 
al matematicii, iar în ceea ce pri
vește capitolele de matematici spe
ciale, ele pot fi încadrate, de exem
plu, ca suplimente la cursurile de 
fizică teoretică, urmînd să înceapă 
încă din anul II de învățămînt.

în cadrul studiilor pe care le efec
tuează în continuare, studentul fizi
cian ar urma să aprofundeze capito
lele mai importante ale fizicii ac
tuale și să se specializeze într-unul 
din următoarele domehii i fizica nu
cleară, fizică corpului solid (cu di
versele éi capitole — semiconducto- 
rii, cristalele, magnetismul etc) ; 
spectroscopia teoretică și practică; 
fizica gazelor ionizate și a plasmei 
(un domeniu al fizicii de o deosebită 
însemnătate pentru energetică, elec
trotehnică, automatizare); radioteh- 
nică și electronică ; ultraacustica 
etc.

Propun, de asemenea, ca studiul 
de specializare să fie concentrat în 
jurul unor catedre, care să organi
zeze atît predarea aspectelor teore
tice cît și ä celor experimentale.

Sînt de părere că planul de învă
țămînt trebuie Să fie astfel elaborat,

îneît să asigure prezentarea multi
laterală a tuturor capitolelor din fi
zică necesare specializării, accentu- 
îndu-se totodată legătura cu prac
tica. Astfel, de exemplu, pentru 
specializare în domeniul fizicii plas
mei consider că planul de învăță
mînt ar putea cuprinde dezvoltarea 
Următoarei tematici : 1. ProceSe fun
damentale : ciocniri în volumul 
gazului între electroni, ioni, atomi, 
fotoni ; interacțiunea particulelor cu 
Suprafața solidă și diferite tipuri de 
emisii ; mișcarea electronilor și io- 
nilot prin gaze in cîmpuri electrice 
și magnetice. Proprietăți fundamen
tale ale plasmei. 2. Descărcări elec
trice în gaze și aplicațiile lor ; 
descărcări de Slabă intensitate pînă 
la descărcări de intensitate foarte 
märe (reacția tetmonucleară) ; dés- 
cărcăfi de joasă presiune, de pre
siune înaltă ; descărcări în cîmpul 
electric și magnetic încrucișate, 
descărcări de înaltă frecvență. Tot
odată, se vor prezenta și aplicații 
cutn sînt iluminatul modern ; tubu
rile cu catod rece (care sînt dispo
zitive de mare importanță pentru 
electronică, automatizare etc); lăm
pile cu descărcări în gaze ; izvoarele 
spectrale ; aplicațiile arcului elec
tric ; plasmatronul ; transformato
rul termoionic cu plasmă ; generato
rul magrietöhidrödinarhic ; reacții 
termonucleare; reacții chimice în 
descărcările electrice etc.

Necésltatea specializării absolven
ților facultăților de fizică cred că a 
devenit o problemă actuală. De a- 
céea, suputi și punctul meu de Ve
dere atenției pârticipanților la dis
cuție.

SUGESTIILE UNUI MEDIC
în urmă cu patru ani, după absolvirea 

Facultății de medicină generala a Insti
tutului medico-farmaceutic din Bucu
rești, am fost repartizat — asemenea 
colegilor mei — ca medic de circum
scripție sanitară rurală.

Multe din cele învățate la cursuri, se- 
minarii și în practica din spitale am 
început să le aplic imediat la locul meu 
ele muncă. In special cunoștințele din 
domeniile clinicii medicale, bolilor infec- 
țioase, chirurgiei, ginecologiei și obste
tricii etc. m-au ajutat să rezolv o seamă 
de cazuri care s-au ivit. Dar, după con
tactul mai îndelungat cu specificul 
muncii într-o circumscripție sanitară ru
rală, mi-am putut da seama că o parle 
a procesului de învățămînt, așa cum se 
desfășoară el astăzi, are un caracter 
prea general, răspunde în măsură insu
ficientă problemelor pe care le întîlnim 
în practica medicală după absolvirea in
stitutului. Un student în medicină ge
nerală învață peste 15 teorii asupra 
mecanismului de producere a ulcerului 
gastro-duodenăl, memorează în anul V 
fi VI numeroase date în legătură cu 
patologia generală și specială, atît a 
adultului cît și a copilului, parcurge în 
anul V sute de pagini de cursuri și lu
crări de neurologie, în schimb este mai 
puțin înarmat în privința multor proble
me prezente în practica zilnică a unei 
circumscripții rurale. Un medic al cir
cumscripției sanitare rurale, care are 
sau nu la dispoziție case de naș

tere, deseori trebuie să intervină în 
timpul nașterilor, este chemat să rezol
ve probleme practice din domeniul sto
matologiei (extracții, pansamente etc.), 
oftalmologiei (traumatisme, corpi străini 
ș. a.), și al micii chirurgii (panarițiu. 
flegmon, mastită), accidente de muncă 
specifice mediului rural (tăieturi, frac
turi, dermatite profesionale, arsuri), pro
bleme de igienă comunală, școlară și 
probleme de igienă alimentară, cărora 
în facultate din păcate li se acordă mai 
puțină importanță.

De aceea, cred că e bine ca în viitor 
programele și cursurile să fie axate 
mai mult pe problemele cărora trebuia 
Să le facă față un medic de rețea, iar 
tratarea lor să se facă într-un mod mult 
mai aplicativ. După părerea mea, stu
dentul — viitorul medic de circum
scripție — trebuie să aprofundeze mai a- 
les probleme de urgență medicală, ur
gență chirurgicală, urgențele de gine
cologie, obstetrică, de farmacodtnamie 
și prescripții medicale bazate pe medi
camentele industriei noastre farmaceuti
ce, probleme sanltaro-antiepidemice, de 
educație și organizare sanitară etc. Asi
milarea acestor cunoștințe la un înalt 
nivel teoretic și practic se poate realiza, 
între altele, prin programul de practică 
pe care studentul ar trebui să-l desfă
șoare nu numai în spitale și centre 
metodologice ca pînă acum, ci și în 
cadrul circumscripțiilor medicale, adică

la viitorul său loc de muncă. Aceasta 
pentru ca atît practica cît și viitoarea 
lui activitate să aibă o maximă eficiență 
chiar din primele zile.

In privința verificării pregătirii stu
denților, consider că accentul trebuie 
pus pe recunoașterea și tratarea prac
tică a problemelor de specialitate, pen
tru că în prezent, în cadrul examenelor 
de sfîrșit de an și mai ales la examenul 
de stat, controlul pregătirii medicului se 
face îndeosebi sub aspect teoretic. După 
părerea mea, la examenele de fine 
de an de la disciplinele clinice o 
greutate deosebită trebuie să aibă nota 
obținută la proba practică de examinare 
a unui bolnav. De asemenea, in veri
ficarea cunoștințelor din domeniul chi
rurgiei, obstetricii și altele, cred că la 
examenul de stat se poate introduce Și 
o probă practică, așa cum se procedează 
la medicina internă. In ceea ce privește 
lucrările de diplomă consider că, în 
cele mai frecvente cazuri, ele tratează 
subiecte dezvoltate pe larg in literatura 
de specialitate și nu oglindesc cercetarea 
practică efectuată de student. De aceea, 
propun ca absolvenților să li se ceară 
lucrări de diplomă alcătuite pe baza ca
zurilor tratate și cercetate în perioada 
de practică.

Dr. GH. DUMITRAȘCU 
medic la circumscripția sanitară 

Oarja, reg. Argeș

Studenți în practică la uzinele „Vulcan" din Capitală (Foto i R. Costin)

are de la orele 9,30 la orele 14; 16,15; 
18,45; 21), Libertății (19; 12,15; 16; 18,15 — 
grădină 20,30). Dragoste șl pălăvrăgeli : 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 19,30;
20.30) , 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30).
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Alerg după 
o stea : victoria (10; 12; 14,15; 16,15; 18,30; 
20.45), Grădina V. Roaită (20; 21,45).
O perlă de mamă : Central (10,30; 12,30: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20,30). Copiii minu
ne ; rulează la cinematograful Lumina 
în continuare de la orele 9,30 la orele 
14; 16,15; 18,30; 20.45). Program pentru
copil ; 13 Septembrie (10). Ordinul Ana : 
13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
50.30) . Program de filme documentare : 
rulează în continuare de la orele 10 la 
orele 2! la cinematograful Timpuri Noi. 
Doctor in filozofie : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (16,15: 18,15; 20,15), 
Unirea (16: 18 — grădină 20,15). Cetatea 
Hurramzamln — cinemascop : Giulești 
(10; 12; 14| 16) 18,15; 20,30). Podul rupt -

cinemascop : înfrățirea între popoare 
(16; 18,15; 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18;
20) . Pompierul atomic : Cultural (10; 
12; 1«; 18; 20), Aurel Vlatcu (15; 17- 19;
21) . O moștenire cu bucluc : rulează în
continuare de la orele 9 la orele 21 la 
cinematograful Alex. POpov. Concertul 
mult visat : 8 Martie (16; 18,15), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Pirații acrului — 
cinemascop ; Grivița (10; 12; 16; 18.15; 
20,15). Colegii : rulează la cinemato
graful C. David (16; 18,15; 20,30). Viața 
fără chitară : rulează la cinematografele 
Alex. Sahia (10; 12; 16; 18,15 — grădină 
20,30), 23 August (10; 12; 16; 18,15; 20.30). 
Cereomușki : Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
Moartea în insula de zahăr : rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (15,30,- 
18; 20,30). Tu ești minunată : Munca (11; 
16: 18,15; 20,30). Rocco și frății săi - am
bele serii : Popular (16; 19,30). Mărul 
discordiei : Arta (16; 18; 20). Legea e
lege : Moșilor (15; lf; 19 — grădină 20,30). 
Noua prietenă a tatii : 16 Februarie

(18, 18; 20). Mamelucul : rulează la ci
nematograful M. Eminescu (16; 18.15; 
20,30). Clubul cavalerilor — cinemascop : 
rulează la cinematograful Iile Pintilie 
(16; 18; 20). Tăunul ; Luceafărul (15; 17,15) 
19,30 — grădină 20,30). Căpitanul Fra
casse — cinemascop : rulează la cine
matograful G Bacovia (15; 17; 19; 21). 
Dracul și cele 10 porunci — cinemascop: 
Drumul Serii (15; 17,30; 20). Meșter la
toate : 30 Decembrie (16; 18; 20). Cei doi 
care au furat luna — cinemascop : ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(16; 18; 20). Vikingii : Grădina Progresul 
(20).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 8. 9 

șl 10 august. In țară : Vremea se men
ține frumoasă cu cerul variabil mal 
mult senin în sudul și răsăritul țării. 
Averse izolate însoțite de descărcări 
electrice se vor semnala în nord-vestul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratură se menține ridicată. Minimele 
vor fi cuprinse între 10-20 grade, maxi
mele între 26-36 grade. In București șt 
pe litoral ; Vreme frumoasă cu cerul 
mai mult senin. Vînt moderat. Tempe
ratura se menține ridicată.
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Un sistem modem de montare 
a acoperișului la hale

Colectivul întreprinderii constiucții-montaj nr. 2 din Capitală a în
ceput de curînd construcția unei hale pentru I.T.B. cU anexe de spălare 
și Întreținere a tramvaielor. La construcția acestei hale a fost aplicat un 
nou sistem de execuție a acoperișului. Construit din -ferme cu o deschi
dere de aproape 24 m, acoperișul a fost asamblat jos, la sol (fotografia 
de sus). A fost apoi ridicat cu ajutorul preselor hidraulice, urmînd să se 
execute doar fixarea șl izolarea lui. Operația de ridicare s-a efectuat în 
12 ore, timp cu mult mai redus fată de alte metode. Noul sistem are o 
serie de avantaje : se elimină complet schelele pentru finisaj și montarea 
instalațiilor, macaralele necesare ridicării fermelor. Durata de execuție 
e mult măi redusă. Iată cum arătă hala după montarea acoperișului 
(fotografia din stingă).

C. MIERLESCU 
coresp. voluntar

La concursul internațional de la Ljubljana

Toate probele de vinuri romînești au primit medalii
Recent s-a Încheiat Concursul in

ternațional de vinuri de la Ljubljana 
la care au participat 17 țări, multe 
cu podgorii renumite, printre care 
Franță, Italia, Iugoslavia, Ungaria. 
Și în acest an vinurile romînești au 
ob(inut un remarcabil succes. Toate 
cele 30 de probe de vinuri albe și 
roșii seci, albe demised și albe 
dulci și aromate au fost distinse cu 
medalii — 19 vinuri au primit me
dalii de ăurt 9 de argint și 2 de 
bronz. Dintre cele 855 probe prezen
tate de țările participante la con
curs. vinul romînesc Traminer din 
producția anului 1958 a stațiunii ex-

perimentale Blaj a fost unanim apre
ciat de juriul internațional care i-a 
acordat nota cea mai mare. De ase
menea. au fost mult apreciate vinu
rile Sauvignon de Lechința și Aiud. 
Tămîioasa romînească de Pietroa
sele și Drăgășani și Muscatul Otto- 
nël de Tîrnave și Alba Iulia.

Toate vinurile romînești medalia
te Ia concursul de la Ljubljana sînt 
în prezent produse în cantități mari, 
iar în noile plantații ce se fac In 
tara noastră predomină soiurile din 
care se obțin aceste vinuri, precum 
și alte soiuri tot atît de valoroase.

Trenuri cu 
tona| sporit

Fotografiile me
canicilor Petre Pe- 
traru și Ion Popes
cu se află de 7 luni 
consecutiv pe pa
noul de onoare al 
depoului C.F.R. 
Pașcani. împreună 
cu fochiștii lor, cei 
doi mecanici re
morchează lunar a- 
proximativ 20 de 
trenuri cu tonaj 
sporit. Mecanicii și 
fochiștii depoului 
au transportat în 
plus în acest an o 
cantitate de mărfuri 
egală cu încărcă
tura a 103 trenuri 
cu tonaj normal, 
care ar circula pe 
distanta Pașcani— 
Iași

Pe scurt DIM TOATA ȚARA
MODERNIZĂRI DE 

DRUMURI. In prima 
jumătate a anului, în. 
regiunea Cluj au fost 
modernizați aproape 
30 km de drumuri re
gionale, precum și o 
serie de drumuri co
munale. La aceste lu
crări, colectivul 
ției de drumuri 
duri a sfatului 
Iar regional a
sit cu succes balastul 
bituminizaf la cald, 
care se aseamănă 
foarte mult cu asfal
tul. Astfel, prețul 
cost al unui km 
drum modernizat 
scăzut simțitor.

sec
ai po- 
popu- 

folo-

TELEGRAME EXTERNE
ÎN PARTIDELE FRĂȚEȘTI

Plenara C. C. 
al Partidului Comunist 

Bulgar
SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția

B. T.A. anunță că a avut loc o ple
nară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar.

Plenara a aprobat activitatea dele
gației C.C. al P.C.B. și a guvernului 
la Consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și a șefi
lor de guverne ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și la ședința Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

De asemenea, plenara a ascultat 
un raport despre unele probleme ale 
agriculturii și a aprobat Declarația
C. C. al P.C.B. în legătură eu Scri
soarea deschisă a C.C. al P.C.U.S. 
Au fost adoptate hotărîri pe margi
nea problemelor discutate.

Plenara lărgită a C.C« 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. anunță că a avut loc 
Plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

La plenară a fost ascultat și dis
cutat raportul prezentat de Jânos 
Kâdâr, prim-secrçtar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, despre problemele 
actuale ale politicii interne și ex
terne, despre vizita delegației de 
partid și guvernamentale ungare în 
U.R.S.S.. despre Consfătuirea la ni
vel înalt a reprezentanților partide
lor și guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. și despre ședința Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Comitetul Central a aprobat în 
unanimitate raportul prezentat.

„Apartheidul“ în dczhatcrca consiliului 
de Securitate

Întîlnire internaționala 
a scriitorilor europeni

Campionatele mondiale de ciclism
BRUXELLES 6 (Agerpres). — In 

ziua a 6-a a campionatelor mondiale 
de ciclism de la Liège, au fost cu- 
noscuți noii campioni ai lumii la vi
teză (amatori și profesioniști), urmă
rire (pe echipe și individual-femei) 
și semifond (amatori) cu antrena
ment mecanic. Un remarcabil succes 
a repurtat echipa de urmărire a 
U.R.S.S., alcătuită din Moskvin, Ko- 
lumbet, Terescenko și Belgart, care 
a intrat în posesia titlului mondial 
învingînd în finală echipa R. F. Ger
mane. Echipa sovietică a fost crono
metrată pe cei 4 000 m cu timpul de 
4’46”15/100, iar cea germană cu 
4’46”39/100. La jumătatea cursei, 
echipa R. F. Germane avea un avans 
de 5 m, însă Cu două ture înainte de 
sosire distanța s-a micșorat la 2 m. 
Rulînd excepțional pe ultimii 500 m, 
cicliștii sovietici au reușit să termine 
victorioși. In semifinale, echipa 
U.R.S.S. a eliminat echipa Danemar
cei, iar R. F. Germană a învins 
echipa Franței. In lupta pentru löcu-

rile 3—4, echipa Danemarcei a în
vins echipa Franței.

Ciclista engleză Beryl Burton a cu
cerit din nou titlul mondial în pro
ba individuală de urmărire. Ea a 
dispus în finală de Reynders (Bel
gia), realizînd pe 3 000 m timpul de 
4’07”39/100 (medie orară 43,671 km). 
Belgianul Sercu a cucerit titlul de 
campion al lumii (amatori) în proba 
de viteză. El l-a învins în finală, cu 
două manșe cîștigate contra una, pe 
italianul Bianchetto. în manșa deci
sivă Sercu a fost cronometrat pe ul
timii 200 m în ll”7/10. La profesio
niști, italianul Gaiardoni l-a depose
dat de titlu pe compatriotul său 
Maspes. Gaiardoni a cîștigat ambele 
manșe cu timpurile de 11”7/10 și res
pectiv 12”4/10. în sfîrșit, semifondul 
cu antrenament mecanic a fost cîș
tigat la amatori de Romain de Loof 
(Belgia), care a realizat o medie ora
ră de 70,229 km, întrecînd cu 150 m 
pe Karl Heinz Metthes (R.F.G.) și cu 
mai mult de un tur pe elvețianul 
Luginbuhl.

Despre înot și
sport de mase care,înotul este un sport de mase care, 

pe lingă acțiunea sa binefăcătoare a- 
supra organismului și caracterul său re
creativ, are și o deosebită utilitate. Apa
re deci firească preocuparea de a se 
lărgi continuu baza materială a natației. 
La condițiile naturale ale țării noastre 
(abundență dc rîuri, lacuri, litoralul mă
rii) s-au adăugat, în ultimii ani, bazi
nele de înot construite în diferite orașe. 
Bazinele acoperite de la București, Re
șița, Turda, Galați, Oradea, Cluj, precum 
și cele descoperite de la Tg. Mureș, 
Arad, Baia Mare etc. asigură condiții 
pentru practicarea largă a înotului, pen
tru dezvoltarea înotului de perfor
manță.

Acum, în plină vară, în numeroase 
localități funcționează centre de învă
țare a înotului ne care le frecventează 
zeci de mii de copii. Antrenori și in
structori de specialitate asigură pregă
tirea acestora. La sfîrșitul cursurilor, 
micii înotători pot trece — în urma u- 
nui examen — la secțiile de perfor
manță ale cluburilor sportive. O acti
vitate susținută se desfășoară în majo
ritatea localităților unde există condiții 
de practicare a natației. Alte numeroa
se acțiuni — cum sînt concursurile de 
înot pentru pionieri și școlari, cele ale 
studenților, întrecerile din cadrul spar- 
tachiadelor și celelalte concursuri ofi
ciale — contribuie la progresul con
tinuu al natației. Continuitatea în pre
gătire, existența cadrelor de specialiști 
au permis îmbunătățirea recordurilor 
țării noastre, o serie de rezultate ale 
sportivilor romîni s-au situat pînă nu 
de mult la valoarea celoT de talie in
ternațională.

Din păcate însă, în ce privește spor
tul de performanță, natația — nu atît 
polo și săriturile, cît înotul — a rămas 
în urmă. Să examinăm, de exemplu, 
performanțele, record ale înotătorilor 
noștri fruntași De la bun început tre
buie arătat că la concursurile impor
tante din ultimii ani — la Jocurile 
Olimpice de la Roma, că și la „eu
ropenele" de anul trecut, de la Leipzig 
— înotătorii romîni n-au ocupat locuri 
fruntașe, n-au realizat performanțe deo
sebite. Anul trecut — an în care au fost

depășite recordurile Europei la nu mai 
puțin de 20 de probe — înotătorii ro
mîni au realizat rezultate slabe. Valoa
rea recordurilor noastre este încă scă
zută. Cu 6 ani în urmă, recordul euro
pean la 100 m liber bărbați, spre 
exemplu, era cu 2” 9/10 mai bun decît 
cea mai bună performantă romînească. 
Astăzi, diferența este de 3” 9/10. In a- 
cest sezon, nici unul dintre înotătorii 
noștri nu și-a îndeplinit încă norma 
olimpică.

De ce această situație ? Nu este greu 
de răspuns. Eà este pricinuită, în pri
mul rînd, de. activitatea necorespunză
toare a. UnOr specialiști din natație, a 
multor secții de înot din cadrul clubu
rilor sportive. Sînt frecvente cazu
rile cînd antrenorii nu muncesc perse
verent, sistematic. Continuă pregătirea 
tehnică superficială, aplicarea unor me
tode de antrenament bazate pe o expe
riența învechită.

Antrenorii de înot nu sînt întotdeauna 
preocupați să afle ce e nou în natația 
internațională, cum evoluează metodica 
antrenamentelor. Prea puțini consultă 
lucrări de specialitate, deși astfel de ma
teriale stau la îndemîna fiecărui antre
nor — fie prin buletinul tehnic al fe
derației, fie la biblioteca documentară 
a Consiliului General U.C.F.S.

Deseori se neglijează însușirea co
rectă a tehnicii, mai cu seamă în timpul 
antrenamentelor cu grupele de copii și 
juniori. Așa se explică de ce chiar și 
înotători fruntași nu stăpîneSC bine teh
nica stilurilor de înot în care sînt spe
cializați. Credem că, în legătură cu pre
gătirea și munca antrenorilor de natație, 
e necesar Să se revadă sistemul de acor
dare a carnetului de antrenor, să se veri
fice serios, sistematic, la anumite 
perioade de timp, cunoștințele acesto
ra, competenta tehnică și pedagogică.

O răspundere mare revine sporti
vilor înșiȘi. Cum și cît muncesc a- 
ceștia ? Care sînt preocupările lor pen
tru perfecționarea măiestriei sportive ? 
Faptele (desfășurarea antrenamentelor, 
rezultatele obținute la diferite con
cursuri) arată că în rîndul înotătorilor —

lingă cooperativele de 
consum din raionul 
Năsăud s-au .. deschis, 
20 secții de pres
tări de servicii. Co
lectiviștii pot repa
ra și confecționa aici 
diferite obiecte de uz 
casnic. Asemenea sec
ții există aproape în 
fiecare 
lumul 
servicii 
la an
la Valentin 
economist).

de 
de

a

PRIME PENTRU 
MARINARI. Recent, 
numeroși marinari și 
alți muncitori din 
portul Constanța au 
primit prime excep
ționale pentru activi
tatea deosebită desfă
șurată în trimestrul II 
al anului. Printre cei 
premiați se numără 
Constantin Comănes- 
cu, șef 
pe nava 
Gheorghe 
lectrician 
„Galați", 
ghirescu, 
pe nava 
și alții.

de echipaj 
„Moldova", 
Cornuș, e- 
pe vasul 

Nicolaë Ar- 
șef mecanic 
„București",

PRESTÄRI DE SER
VICII LA SATE. Pe

înotători
ca și al unor poloiști — sînt numeroși 
cei ce nu acordă atenția cuvenită pre
gătirii lor, nu respectă orele de an 
trenament și vin la bazin ca la un ștrand 
oarecare. La adăpostul indulgenței an
trenorilor, chiar și unii înotători fruntași 
își întrerup timp îndelungat pregătirea, 
fără motive întemeiate, sau participă la 
antrenamente numai sporadic.

Activitatea federației de specialitate, 
a secțiilor de natație necesită de ase
menea o analiză măi atentă. Lipsurile 
arătate mai sus sînt mai vechi, ele au 
mai fost arătate. Cu 
ducerile cluburilor, 
ale U.C.F.S. nu 
lichidarea lipsurilor, nu privesc cu exi
gență munca de perspectivă. In multe 
locuri există condiții optime pentru a 
se putea desfășura o bogată activitate. 
Dar cu ce înotători de valoare s-ar pu
tea mîndri, spre exemplu, cluburile și 
organele U.C.F.S. din Cluj, Oradea, 
Arad, Galați, Timișoara ?

Federația de natație n-a reușit să a- 
jungă la o concluzie în ce privește o- 
rientarea metodico-tehnică a antrena
mentelor înotătorilor fruntași, iar mun
ca de îndrumare și 
sporadic. Colegiul de

LENINGRAD 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, la 
5 august, la Clubul scriitorilor din 
Leningrad s-a deschis sesiunea Con
siliului de conducere ai Comunității 
europene a scriitorilor, consacrată 
problemelor romanului contempo
ran. La sesiune participă romancieri 
de seamă din U.R.S.S., Italia, Unga
ria, Franța, Anglia, R.D.G., Polonia 
și din alte țări. Din partea R. P. 
Romîne la sesiune participă acad. 
Mihai Beniuc, Titus Popovici și Ov. 
S. Crohmălniceanu. Lucrările sesiu
nii vor continua pînă la 8 august la 
Leningrad, iar în continuare discu
țiile se vor desfășura la Moscova.

Sesiunea a fost deschisă de Giu
seppe Ungaretti, președintele comu
nității.

Participanții la ședință au fost sa
lutați de Mihail Șolohov. El a de
clarat că sarcina care stă în fața li- 
teraților este de a găsi un limbaj 
comun pentru „a sluji omenirea și 
cauza păcii“

Vorbitorii care au luat cuvîntul la 
ședința de dimineață au aprobat cu 
căldură încheierea Tratatului tri
partit cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

Giancarlo Vigorélli, secretarul ge
neral al comunității, și-a consacrat 
cuvîntarea noilor sarcini ale comuni
tății care decurg din statutul ei. Vi- 
gorelli s-a pronunțat pentru o largă 
dèzvoltare a contactelor Comunității 
europene a scriitorilor cu organiza
țiile scriitorilor de pe celelalte con
tinente.

Lucrările sesiunii continuă.

genție, atrag atenția asupra faptului 
că guvernul actual al Rhodesiei de 
sud, alcătuit exclusiv din reprezen
tanții minorității albe, încearcă să 
obțină „independența“ coloniei pen
tru a aplica nestînjenit politica lor 
de discriminare rasială.

NEW YORK 6 (Agerpres). - In 
seara zilei de 5 august au continuat 
lucrările Consiliului de Securitate 
în problema politicii de discriminare 
și de represiune rasială a guvernu
lui Republicii Sud-Africane. Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor, re
prezentantul Filipinelor, Oriyado Ji
menez, a subliniat că Filipinele cer 
aplicarea unor „măsuri ferme și e- 
ficace" împotrivă guvernului rasist 
sud-african, în primul rînd suspen
darea totală a oricăror livrări de 
arme și material militar către gu
vernul Republicii Sud-Africane.

Reprezentantul Marocului, Sicii 
Baba, a atras atenția asupra 
răspunderii ce revine unor puteri 
occidentale care continuă să vîndă 
arme guvernului sud-african. El a 
arătat că în momentul de față 
situația creată de guvernul Republi
cii Sud-Africane în teritoriile pe care 
le controlează constituie o adevăra
tă amenințare la adresa păcii inter
naționale, șj deci nu mai reprezintă 
o „chestitine strict internă“, cum în
cearcă să o prezinte guvernul sud- 
african

Dezbaterile în Consiliul de Securi
tate în această problemă continuă.

NEW YORK 6 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de, presă anunță 
că Republica Arabă Unită, Ghana, 
Guineea și Marocul au cerut în mod 
oficial Consiliului de Securitate să 
ia în discuție, după ce va termina 
dezbaterile în problema politicii de 
discriminare rasială din Republica 
Sud-Africană, problema situației e- 
xistente în colonia britanică Rhode
sia dé sud. Agenția Reuter sublinia
ză că această măsură întîmpină însă 
opoziția „unor puteri occidentale“ 
— printre care agenția citează în 
primul rînd Marea Britanie. Statele 
africane însă, subliniază aceeași a-

de la Dakar
decolonizării, politica de apartheid 
și de discriminare rasială dusă de 
unele țări africane, stabilirea pozi
ției pe care țările africane urmează 
s-o adopte la viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a OJM.U.

DAKAR 6 (Agerpres). — Comite
tul pentru eliberarea popoarelor 
africane, organism din care fac 
parte reprezentanți ai nouă țări din 
Africa, a hotărît alocarea unor fon
duri importante din bugetul Orga
nizației pentru sprijinirea mișcării 
de eliberare națională din țările 
africane care nu și-au cucerit inc., 
independența.

în raportul comitetului se subli
niază că țările africane vor sprijini 
prin toate mijloacele mișcarea de 
eliberare națională și autodetermi
nare din țările acestui continent 
care se află încă sub dominație 
străină. Comitetul pentru eliberarea 
popoarelor africane a hotărît, de 
asemenea, să introducă pe ordinea 
de zi a lucrărilor conferințelor 
viitoare ale statelor africane proble
me cum ar fi : colaborarea dintre 
țările africane și Organizația Națiu
nilor Unite, condamnarea politicii 
de discriminare rasială și repre
siune practicată în Republica Sud- 
Africană și în coloniile portugheze 
din Africa.

Conferința
DAKAR 6 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 5 august la ședința ple
nară a Conferinței miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane, 
(O.U.A.) ale cărei lucrări s-au des
chis la 2 august la Dakar, primul 
ministru al Algeriei, Ben Bella, a 
subliniat că puterile occidentale tre
buie să aleagă între politica rasistă 
a Republicii Sud-Africane și regimul 
fascist din Portugalia, pe de o par
te, și cei 200 de milioane de africani, 
pe de altă parte.

Ben Bella a propus conferinței să 
recomande tuturor șefilor statelor 
africane să meargă la viitoarea sesi
une a Adunării Generale a O.N.U. 
pèntru a pune cu toată ascuțimea 
problemele africane.

După ședința plenară, la Dakar a 
început prima ședință de lucru a 
miniștrilor afacerilor externe în ca
drul căreia a fost aprobată ordinea 
de zi a conferinței. Printre proble
mele care urmează să fie discutate 
sînt : problema grupărilor regionale, 
a dezarmării și a experiențelor nu
cleare, stabilirea datei și locului 
viitoarei conferințe a șefilor de stat 
și a miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane, măsuri în vederea aplică
rii hotărîrilor Conferinței de la Ad- 
dis-Abeba îndeosebi în problema

comună. Vo- 
prestărilor de 

crește de 
an. (De 
Gălățan,

la

RASPÎN-
Re-

PENTRU
DIREA CĂRȚII, 
cent. în comuna Daneș, 
raionul Sighișoara, s-a 

. deschis. o librărie unde 
locuitorii comunei gă
sesc diferite cărți poli
tice, agricole, de litera
tură 
cum și articole de pape- 
tărie, rechizite școla
re etc.

beletristică, pre-

PE MALUL LACU
LUI BRATEȘ. De cu
rînd, a fost dată în fo
losința, constructorilor 
Combinatului siderur
gic din Galați o plajă 
nouă pe malul lacului 
Brateș, pe o suprafață 
de circa 2 000 m p. Aici 
au fost amenajate 
corturi, umbrele, ves
tiare și un bufet. Iu
bitorii de. sporturi 
nautice au la dispozi
ție numeroase bărci.

altfel ți catedra de specialitate a 
I.Ç.F., nu și-a adus contribuția la cla
rificarea unor probleme de ordin teh
nic. Experiență natației din alte țări 
— cunoscută în urma deplasării unor 
antrenori în străinătate — a rămas în 
dosarele colegiului. Revista „Cultură 
fizică și sport“ — orgăn ăl U.C.F.S. — 
ar trebui să aibă un rol mai activ în 
elucidarea metodicii antrenamentelor de 
îhot, să-i țină lă curent pé cititori (în 
majoritate antrenori și profesori de edu
cație fizică) cu noutățile științifice din 
domeniul natației.

Natația, în special înotul, reprezintă 
un sport de mare importanță în miș
carea dé cultură fizică din țara noas
tră! Aceasta face cu atît mâi necesară 
o atîtüdiné mai hotărîtă din parted 
UiCTES., à Consiliului ei General, în ce 
privește controlul și îndrumarea perma
nentă a muncii federației de speciali- 
taté, a Institutului de cultură fizică, a 
cadrelor Sale de specialiști. Atenția or
ganelor sportive locale trebuie îndrep
tată spre rezolvarea problemelor esen
țiale ale dezvoltării înotului — proble
ma antrenorilor, a măririi numărului de 
specialiști și a perfecționării lor conti
nue, creșterea bâzei de mâsă a înotului 
prin înființarea și organizarea temeinică 
a centrelor de copii și tineret, dezvol
tarea răspunderii sportivilor fruntași 

, , față de“ nivelul performanțelor.
control s-a făcut
antrenori, ca de I. DUMITRIU

toate acestea, con- 
comisiile locale 

se preocupă de

In eîteva rânduri
Sîmbătă, amatorii de fotbal din Capita

lă vor putea urmări pe stadionul Republi
cii un interesant program in nocturnă. 
De la ora 18.15 se desfășoară meciul Ra- 
pid-Petrolul Ploiești, iar în continuare 
jocul Dinamo București-Steaua. In des 
chidere, la ora 16,45, are Ioc o întîlnire 
între 
nlorf

două selecționate ale taberei de ju
de la Rm. Vîlcea.

*
pista stadionului Dinamo va avea loc 

de la ora 10 un interesant con-
Pe 

duminică 
curs internațional de motocicllsm (dirct- 
track) cu participarea celor mai buni aler
gători din R.P. Romînă si R.P. Bulgaria

*
în zilele de 9 șl 10 august se vor des 

fășura la Snagov campionatele republi
cane de canotaj academic pentru juniori. 
La startul diferitelor probe vor fi prezenți 
cei mai valoroși juniori din București,

Arad, Timișoara, Cluj, Tg. Mureș, Galați, 
Constanța și alte orașe.

■ ★
Campionatul ciclist de mare fond aț ju

niorilor a continuat marți cu desfășurarea 
unei probe de 30 km contra-cronometru- 
lui individual. Victoria a revenit ciclis
tului bucilreșteah I Ghiteâ (Olimpia), 
care a înregistrat timpul de 44’52”. Au 
urmat in Clasament Gh. Mpldoveanu 
(Voința Ploiești) — 45'04” și Gh. SuciU 

. (Torpedo Brașov) — 45’08”.
După două etape in clasamentul ge

neral Individual conduce I. Ghitea (Olim
pii) lirmat Ia 2” de Gh. Radu (Olimpia) 
și lă 12” dé Gh, Moldoveanti (Voința 
Ploiești).

Astăzi are loc etapa a 3-a care va 
consta dintr-o probă de 100 km cu ple
carea !n bloc Ce se va desfășura pe șos. 
Giurgiului.

(Agerpres)

DE P R E T U T I N E> E N B
POEME PENTRU GRIMAU

Revista franceză „Promesse“ a 
publicat un șir de poeme consacra
te memoriei lui Julian Grimau, re
unite într-o broșură. Aceasta cu
prinde atît poezii anonime cît și 
opere semnate de mari poeți spa
nioli, ca Rafael Alberti și Blas de 
Otero, de„ scriitori francezi ca 
Pierre Davhăngeat, Luc Berimont. 
Max-Paul Fauchet, J. Rousselot. In 
prefața broșurii, Jean Cassou scrie 
că „poezia este limbajul memoriei 
care nu uită“.

SCUFUNDATE ACUM 350 DE ANI

în apropiere de Biarritz (Fran
ța) — relatează ziarul „New York 
Herald Tribune“ — scafandrii au 
descoperit 13 vase spaniole cu pîn- 
ze, scufundate în urmă cu 350 de 
ani.

Este vorba de o flotă spaniolă 
formată din 14 vase, care a fost 
surprinsă de francezi în apropiere 
de portul Guéthary. Unul singur 
din aceste vase a izbutit să se re
tragă.

Scoaterea la suprafață a acestor 
rămășițe este mult îngreunată de 
stratul gros de mîl cu care sînt 
coperite.

CURSA SPRE... ADÎNCIME

a-

aO echipă de speologi belgieni 
părăsit miercurea trecută platoul 
Sornin din masivul Vercors 
(Franța) după ce a atins profunzi
mea de mai puțin de 1122 m re
cord mondial stabilit în 1956 de 
un locuitor din Grenoble, Berger, 
după al cărui nume a fost boteza
tă peștera studiată de cercetătorii 
belgieni. Aceștia au declarat că 
vor încerca în anul viitor să de
pășească cota la care au ajuns zi
lele trecute.

Echipei belgiene i-au urmat de 
îndată colegii englezi. îndată du
pă sosire, aceștia au început ope
rațiile de explorare, negii jind de 
altfel instalarea unei baze la su
prafață, ceea ce, după părerea 
specialiștilor, ar putea să consti
tuie o gravă imprudență. Cerce
tătorii englezi urmăresc același 
scop : să depășească recordul din 
1956. Avînd la dispoziție un echi- 
pament-scafandru, ei speră să 
poată învinge dificultățile care i-au 
blocat pe belgieni.

CRITICI ASPRE LA ADRESA
FILMULUI „CLEOPATRA"

Nici Elisabeth Taylor, nici Ri
chard Burton, principalii eroi ai fil
mului „Cleopatra“, realizat in stti-

diourile americane, n-au asistat la 
premiera de gală la care a fost pre
zentat zilele trecute la Londra a- 
cest film.

Se pare că această absență se 
datorește criticilor severe apărute 
în presa engleză în ce privește atît 
calitatea filmului, cît și interpreta
rea. Ziarul „Times“ a scris că fil
mul este „pur și simplu dezgustă
tor" și câ niciodată un munte n-a 
zămislit un atît de mic șoarece. 
In timp ce „Daily Mail“ a deplîns 
risipa de timp, de bani și de ta
lent, „Daily Herald" a scris : „Eli
sabeth Taylor se comportă mai ales 
ca o new-yorkeză de la periferie", 
subliniind că ansamblul operei de
gajă un dezgust supercolosal. Fil
mul „Cleopatra“, o „superproducție" 
americană, a constituit o încercare 
a Hollywood-ului de a depăși criza 
care îl bîntuie, pe calea unei mon
tări grandioase, cu un fast deose
bit. Este cel mai costisitor film pro
dus vreodată de studiourile ameri
cane.

BILANȚ

Revista „L’Express“ a întocmit un 
bilanț al urmărilor unor astfel de ca
lamități naturale cum sînt cutremu
rele de pămînt.

Pornind de la începutul secolului 
și pînă astăzi, scrie revista, pe supra
fața globului s-au înregistrat 17 cu

tremure cu caractei catastrofal, în 
care au pierit în total aproape 500 000 
de oameni

Pe tabelul catastrofelor seismice 
figurează cutremurele de la San 
Francisco (1906), Mesina (1908), Sa
rajevo (1915), Tokio (1923), Agadii 
(1960), Skoplje (1963). Cutremurul 
cu cea mai marc intensitate a fost cel 
din Chile de la 22 mai 1960, care a 
nimicit întreaga regiune Valdivia 
părți întregi din litoralul continentu
lui sud-american au dispărut atunci 
în oceanul Pacific. Acesta a fost cel 
mai puternic cutremm cunoscut pînă 
în zilele noastre și toate seismografele 
planetei au înregistrat zguduirile fără 
precedent.

O PROPUNERE

Pentru a se face față penuriei de 
profesori de științe în Anglia, pu
blicația „New Scientist“ a propus 
instituirea unui .serviciu civil o- 
bligatöriii“ de un an pentru toți cei 
ce posedă diplome în diferite disci
pline științifice și tehnice

Deși propunerea a fost vntîmpi- 
nată cu proteste mai mulți specia
liști au luat-o în considerație 1n 
prezent lipsesc 10 000 profesori de 
științe și, chiar dacă numărul loi 
actual o’ putea fi dublat deficitul 
n-ar putea fi completat înainte de 
anul 1970.

Aflîndu-se la 
mai mulji metri 
sub apă în drep
tul stațiunii bal
neare Quimiac, 
pe coasta Atlan
ticului, un cetă
țean a zărit un 
pește ce înota 
liniștit. încer- 
cînd să-l atingă 
cu o săgeată, 
peștele a făcut o 
săritură formi
dabilă trăgîn- 
du-l în adine pe 
pescarul amator. 
Reușind să iasă 
Ia suprafață, a- 
cesta s-a scu
fundat din nou 
și a avut o nouă 
„întîlnire“ cu 
peștele. Prada 
s-a dovedit ex
cepțională : 1,70 
metri și peste 40 
leg. Vînătorul 
Subacvatic a pu
tut istorisi prie
tenilor o poves
te adevărată...
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Opinia publică mondială salută semnarea Tratatului tripartit

aderă la Tratat

manifestat optimism în
Gromîko a declarat că 
încheiat la Moscova con- 
important factor al vieții

W MMM POZITIV 4/ VITJII IIIMII Cosmos 19“ - un nou satelit 
artificial al Pămintului 

lansat în U.R.S.S.

Noi și noi țări
GENEVA. — Corespondentul a- 

genției U. P. I., transmite : Sem
narea la Moscova a Tratatului 
pentru o interzicere parțială a 
experiențelor nucleare a fost saluta
tă luni la Geneva. Cele opt delegații 
neutre la conferința pentru dezar
mare au 
sensul că se vor putea realiza noi 
acorduri între Est și Vest.

Un purtător de cuvînt al delegați- 
lor neutri a declarat că Tratatul de 
la Moscova „a spart gheața" războ
iului rece.

Cei opt neutri reprezentați la 
Geneva și-au anunțat intenția de a 
adera la Tratatul de la Moscova.

Experți în problema dezarmării 
speră că întrevederile de la Moscova, 
după semnarea tratatului, vor ne
tezi calea pentru negocieri la Ge
neva și asupra altor probleme.

ROMA 6 (Agerpres). — La propu
nerea primului ministru Leone, la 
ședința Consiliului de Miniștri din 
6 august a fost hotărită aderarea 
Italiei la Tratatul de la Moscova 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță, refe- 
rindu-se la un comunicat oficial al 
Ministerului de Externe belgian, că 
în urma unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri, care a avut loc la 5 
august, la Bruxelles, Belgia a ho
tărît să adere la Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.

OSLO 6 (Agerpres). — A.F.P. 
nunță că, în urma unei reuniuni a 
Consiliului de Miniștri norvegian, 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe a precizat că Norve
gia va semna la 9 august Tratatul 
de la Moscova.

a-

MONROVIA 6 (Agerpres). - Pre
ședintele Liberiei, William Tubman, 
a anunțat că Liberia va semna Tra
tatul de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în cosmos și sub apă. 
Președintele a calificat Tratatul „ca 
document istoric și și-a exprimat 
speranța că vor fi întreprinse noi 
inițiative care să ducă la dezarmare 
și la pace universală".

AMMAN 6 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press transmite că gu
vernul Iordaniei și-a făcut cunos
cută dorința de a adera la tratatul 
semnat luni la Moscova. Regele 
Hussein a numit Tratatul „un nou 
pas spre întărirea păcii în lume“.

TOKIO 6 (Agerpres). — Agenția 
U.P.I. anunță că ministrul de exter
ne al Japoniei a făcut publică ho- 
tărîrea guvernului de a semna la 
sfîrșitul acestei luni sau la începu
tul lunii septembrie Tratatul de Ia

Interviuri ale miniștrilor de externe 
ai U.R.S.S., S.U.A. și AnglieiMoscova cu privire la interzicerea 

experiențelor nucleare.

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — 
în legătură cu semnarea Tratatului 
de la Moscova între cele trei mari 
puteri, guvernul Republicii Popu
lare Mongole a dat publicității la 5 
august o declarație.

„Guvernul R. P. Mongole — se a- 
rată în declarație — conștient de 
uriașa importanță a interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară, de
clară că este hotărît să se alăture 
imediat acestui tratat.

ANKARA 6. Agenția France 
Presse transmite că guvernul turc 
a hotărît să semneze Tratatul de la 
Moscova, după cum a anunțat marți 
seara O. Beketa, ministrul de In
terne și purtătorul de cuvînt al gu
vernului, după ședința 
de miniștri.

NAȚIUNILE UNITE 
într-o notă adresată 
general al O.N.U., reprezentantul 
adjunct al Mexicului la O.N.U. a a- 
nunțat intenția guvernului mexican 
de a adera, din momentul cînd 
începe semnarea, la Tratatul de 
Moscova.

Consiliului

6. (A.F.P.). 
secretarului

va 
la

MOSCOVA. 6. (A.F.P.). Circa 
de țări au și făcut cunoscut că ade
ră la Tratatul semnat luni la Mos
cova.

90

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 6 
august Andrei Gromîko, Dean Rusk 
și lordul Home au acordat următoa
rele interviuri unor corespondenți ai 
TASS:

Andrei 
„Tratatul 
stituie un 
internaționale. După cum a subliniat 
în repetate rînduri N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, tratatul 
creează o atmosferă mai favorabilă 
pentru efectuarea unor alte măsuri 
de comun acord, pentru destinderea 
încordării internaționale"

Printre aceste măsuri, A. Gromîko 
a amintit problema dezarmării gene
rale și totale, încheierea unui pact 
de neagresiune între statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 
țările membre ale N.A.T.O., încheie
rea tratatului de pace german și re
zolvarea pe această bază a proble
mei Berlinului occidental.

Andrei Gromîko a subliniat că 
C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic 
fac și vor face totul pentru soluțio
narea acestor probleme, pentru a 
contribui la destinderea continuă a 
încordării internaționale.

Dean Rusk a declarat : „Sînt con
vins că oamenii din ambele noastre 
țări doresc pacea". Secretarul De
partamentului de Stat a subliniat că 
a fost făcut un pas foarte important,

primul pas, ce va trebui să fie urmat 
de alții. „Cred că atît poporul ame
rican, cît și poporul sovietic înțeleg 
aceasta“.

El a relevat, de asemenea, reacția 
călduroasă a oamenilor sovietici la 
semnarea Tratatului.

„Semnarea Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară este un eveniment foarte 
important, a declarat lordul Home.

Lordul Home a spus că a avut 
convorbiri foarte utile cu Andrei 
Gromîko și Dean Rusk. „Poate, a sub
liniat el, consultările și examinarea 
diferitelor posibilități cu aiiații noș
tri vor dura cîteva săptămîni sau 
cîteva luni. Scopul nostru va fi dis
cutarea posibilităților de îmbunătă
țire continuă a relațiilor dintre Oc
cident și Uniunea Sovietică“.

★

MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 
cum anunță TASS, la 6 august An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a avut o întîl- 
nire cu Dean Rusk, secretarul de 
stat al S.U.A., și lordul Home, mi
nistrul afacerilor externe al Mării 
Britanii.

în cadrul întîlnirii, la care au 
participat consilieri și experți, au 
fost discutate probleme care prezintă 
un interes comun.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La ß 
august 1963 în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntulul „Cosmos-19".

La bordul satelitului a fost insta
lat aparataj științific destinat conți" 
nuării cercetărilor asupra spațiului 
cosmic în cadrul programului anun
țat de agenția TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită ou 
următorii parametri:

— perioada inițială de revoluție 
— 92,2 minute;.

— distanța maximă de suprafața 
Pămintului (la apogeu) — 519 km;

— distanța minimă (la perigeu) — 
270 km;

— unghiul de înclinare a orbitei
față de planul ecuatorului — 49
grade.

în afara aparatajuiui științific, la 
bordul satelitului s-au montat:

— un emițător radio care funcțio
nează pe frecvența de 90,022 MHz ;

— un sistem radiotehnic pentru 
măsurarea precisă a elementelor 
orbitei; r '

— un sistem radlotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a datelor 
referitoare la functionarea dispozi
tivelor și aparatajuiui științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal, iar 
centrul de coordonate și calcul i 
efectuează prelucrarea informațiilor 
recepționate.

Revoltați de arestarea cunoscutului poet spaniol Carlos Alvarez Cruz de 
către poliția franchistă, reprezentanți ai opiniei publice din Stockholm s-au 
prezentat pentru a protesta Ia ambasada Spaniei din capitala Suediei. Un 
membru al ambasadei se grăbește să tragă zăvoarele, baricadînd clădirea.

-Guardian’:

„Piața comună 
nuare în impas"

Oameni de stat de pe toate continentele iși exprimă

DELHI 6 (Agerpres). — „Fiecare 
om căruia îi este scumpă pacea 
trebuie să salute semnarea la Mos
cova a Tratatului privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare, a 
declarat primul ministru al Indiei, 
J. Nehru. Deși acesta nu este decît 
un acord parțial și prin el însuși nu 
ne duce departe pe calea spre de
zarmare, a spus Nehru, totuși el 
este de o imensă importanță. Acea
sta înseamnă că a fost spartă ghea
ța războiului rece. De aceea Trata
tul are o foarte mare însemnătate 
și avem toate motivele să sperăm 
că va fi urmat de alte măsuri care 
ne vor duce la dezarmare și la asi
gurarea păcii. Țările care au semnat 
Tratatul pot fi felicitate cu prilejul 
acestei acțiuni importante".

în continuare, el a declarat: 
buie să salutăm semnarea 
pacte de neagresiune acolo 
sînt posibile, întrucît ele ar
primejdia de război și ar contribui 
la crearea unei atmosfere pașnice.

Am mai spus că India este hotărî- 
tă să semneze Tratatul. Nădăjduim 
că acest lucru se va realiza într-un 
viitor cît mai apropiat".

NEW YORK 6 Agerpres). — Mu- 
hamed Zafrulla-Khan, președintele 
celei de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a adresat oame
nilor de stat ai celor trei mari puteri 
care au semnat la Moscova Tratatul 
privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară o telegramă în 
care îi felicită călduros și le urează 
noi succese în năzuința spre o pace 
echitabilă și trainică. El își exprimă 
speranța că Tratatul care a fost sem
nat va constitui un prim pas pe ca
lea creării 
războaie

unei lumi fără arme și

„Tre- 
unor 
unde 
slăbi

DAKAR. 
ța plenară 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației unității africane, 
primul ministru al Algeriei, Ben 
Bella, a salutat Tratatul încheiat la 
Moscova și a declarat că acesta este 
„plin de speranțe".

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — După cum anunță agenția 
France Presse, într-o declarație fă
cută presei la 6 august, Manuel 
Tello, ministrul afacerilor externe al

Luînd cuvîntul la ședin- 
a Conferinței miniștrilor

Comentariile presei internationale
NEW YORK 6 (Agerpres). —
Subliniind importanța acestui e- 

veniment, ziarul „NEW YORK 
TIMES“ scrie : „în secolul nostru 
chinuit de războaie, acest Tratat, 
fie chiar parțial, ne oferă temeiuri 
de satisfacție... Repurtînd această 
mică dar prețioasă victorie, ome
nirea speră la ceva mai mult“.

La rîndul său, ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE", rele- 
vînd faptul că Tratatul constituie 
un moment important al perioadei 
postbelice, scrie că există mari șan
se ca Senatul american să-1 ratifi
ce, dar că mai sînt unii oameni po
litici care nu văd cu ochi buni acest 
Tratat.

într-un articol redacțional, ziarul 
„NEW YORK POST" subliniază 
hotărîrea participanților la Tratat de 
a examina și alte probleme inter
naționale. Ziarul „WASHINGTON 
POST" relevă că „semnarea Trata
tului de la Moscova deschide calea 
unor noi tratative".

GENEVA 6 (Agerpres). — „Tra
tatul de la Moscova a stîrnit entu
ziasmul întregului popor elvețian", 
subliniază ziarul elvețian „La 
Suisse“.

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 
— Ziarul „Diario de Noticias" sub
liniază că realizarea acordului .este 
de mare însemnătate și se bucură 
de sprijinul majorității țărilor lu
mii.

Acesta, relevă „Jornal de Bra
sil“, este un prim pas pe calea îm
bunătățirii relațiilor internaționale.

Tratatul, scrie ziarul „Ultima 
Hora", este o manifestare de bună
voință. El va insufla noi forțe ad
versarilor războiului rece.

BUENOS AIRES 6 (Agerpres).— 
Tratatul semnat la Moscova,

serie „Noticias Graficas", deschide 
calea realizării unor noi acorduri, 
printre care cel mai important ar 
fi un acord privitor la dezarmarea 
generală și totală.

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Semnarea Tratatului, scrie ziarul 
„Ny Dag", caracterizează un nou as
pect pozitiv al evoluției care, con
form părerii ferme și așteptării 
popoarelor, trebuie să ducă la in
terzicerea totală a armei nucleare 
și la dezarmare.

Semnarea Tratatului are un ecou 
pozitiv în țările din nordul Euro
pei. Guvernele țărilor nordice, scrie 
„S'venska Dagbladet", au stabilit 
între ele contactul în vederea sem
nării simultane a Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor.

Mexicului, și-a exprimat speranța 
că semnarea Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă va fi urmată 
de încheierea unui tratat mai amplu, 
care să interzică și experiențele 
atomice subterane. .$

Ministrul afacerilor externe ăl 
Mexicului a menționat, de asemenea, 
că: „etapa următoare ar putea fi în
cheierea unor acorduri mai precise 
în vederea dezarmării totale, sub 
control internațional".

ISTAMBUL 6 (Agerpres). — „Inter
zicerea experiențelor nucleare, deși 
parțială, reprezintă totuși un pas 
important pe calea spre pace“, a 
declarat corespondentului ziarului 
„Cumhuryet“, Turan Feyzioglu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Turciei.

„Dorim, de asemenea, a subliniat 
el, realizarea interzicerii totale a 
experiențelor nucleare, un progres 
pe calea spre dezarmarea generală".

★
Un purtător de cuvînt al Vatica

nului — transmite agenția Reuter 
— a anunțat că Papa Paul al VI-lea 
a adresat președintelui Kennedy, 
Iul Harold Macmillan, lui Nikita 
Hrușciov și secretarului general al 
Națiunilor Unitei U Thant, mesaje 
identice de felicitări cu prilejul 
semnării tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare.

I

Glasul poporului japonez

„Piaja comună în continuare 
în impas*4

Se află în conti- 
... Intr-un editorial

cu acest titlu ziarul britanic „THE 
GUARDIAN“ scrie ' Nici ultima șe
dință a Consiliului ministerial al

Situația din Haiti
• Insurgenjil au ocupat orașele Port Limonade, Fort Liberty șl Tru

• Două coloane ale trupelor guvernamentale au capitulat • Haiti cere 
convocarea unei

PORT AU PRINCE 6 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează că la 5 
august un grup de exilați hâitieni 
înarmați, venind din Republica Do
minicană. au pătruns pe teritoriul 
Republicii Haiti.

Agenția United Press Internatio
nal anunță că Uniunea democratică 
națională a exilaților hâitieni din 
Republica Dominicană, condusă de 
Paul Verna (fost diplomat haitian), 
a adresat un apel prin care cneamă 
populația civilă din Haiti să ia arma 
în mînă și să se alăture insurgen
ților.

Din surse ale insurgenților se 
nunță că grupul de exilați este 
comandat de generalul Leon Cantav, 
fost șef al statülui major al arma
tei haitiene.

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres.) 
— Un purtător de cuvînt al exila
ților hâitieni din Republica Domini
cană a anunțat la 6 august că deta
șamentele care luptă împotriva 
regimului dictatorial al președintelui 
Duvalier a înaintat cu succes și au 
ocupat orașele Port Limonade, Fort 
Liberty și Tru. Purtătorul de cuvînt 
a arătat, de asemenea, că două co
loane de trupe guvernamentale au 
capitulat în apropiere de Câp Haï
tien, cel de-al doilea oraș al țării.

reuniuni a O.S.A.

într-o telegramă 
liului Organizației 
cane, ministrul de 
Rene 
Dominicană de „agresiune" 
convocarea imediată a 
niuni a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.).

adresată Consi- 
Statelor Ameri- 
externe haitian, 

Chalmers, acuză Republica 
și cere 

unei reu-

Un „secret“ care
3-

„De cîtva timp — relatează cores
pondentul din capitala R.F.G. al zia. 
rului „COMBAT" — Bonnul adaugă 
pe lista exporturilor sale spre țările 
Airicii un nou articol : ajutorul mili
tar. Un secret atît de bine păzit a 
înconjurat acest ajutor militar, îneît 
pînă și unii membri ai guvernului — 
printre care și ministrul „ajutorului“ 
pentru țări pe cale de dezvoltare — 
nu știau nimic despre 
rațiune pînă în luna 
devenit cunoscut.

Bonnul are adesea 
trateze chestiunile de armament cu 
o discreție nu lipsită de gafe... — 
setie corespondentul. Vălul discre
ției asupra acestui gen de activități 
pare să fi fost aruncat mat ales de

această ope- 
iulie. cînd a

tendința sä

Pieței comune, 
tămîna trecută 
reușit să înregistreze vreun progres 
pe calea dezvoltării sau măcar a 
continuării activității diferitelor or
ganisme ale Pieței comune. Ziarul 
amintește că „programul de ac
țiune" pe 1963 nici măcar nu a fost 
întocmit și cu atît mal puțin reali
zat. „Există un conflict acut de in
terese între cele șase țări membre 
și mai ales există lipsa încrederii 
necesare pentru a se încerca rezol
varea acestui conflict"... Celor șase 
guverne le vine tot mai greu si îm
pace interesele agricultorilor din ță
rile respective — agricultorii con
stituie o forță politică de care tre
buie să se țină seama în fiecare din 
aceste țări — cu cerințele unei așa- 
numite economii vest-europene inte
grate...“.

care a avut loc săp- 
la Bruxelles, nu a

a stîrnit neliniște
către ministrul de război și de cel 
de externe. Pentru ajutorul mili
tar, în 1962 a fost alocată o sumă în 
valoare de 25 milioane mărci, în 
timp ce în 1963 vor fi utilizate în 
același scop 38,5 milioane.

Acest gen de ajutor este acordat 
mai multor țări africane, constînd 
mai ales în organizate și instrucție 
și cuprinzînd atît armament cît și 
poliție. Lucruri menite să stabileas
că stăpînirea Germaniei occidentale 
în aceste regiuni și pentru multă 
vreme — subliniază corespondentul. 
Secretul de care s-a înconjurat aju
torul militar al Germaniei occiden
tale a creat. în toate cazurile date, 
neliniște".

PARIS 6 (Agerpres). Presa france
ză critică intenția guvernului francez 
de a nu adera la acest Tratat, ceea ce 
îl va situa într-o poziție de izolare. 
Ziarul „Combat" arată că „refuzul 
guvernului francez provoacă con
sternare în întreaga lume și acea
sta aduce mari prejudicii Franței". 
Ziarul „Témoignage Chretien" scrie 
într-un comentariu semnat de 
Claude Gault: „Acum, Tratatul este 
efectiv semnat de cei trei. Franța nu 
a subscris la el. Aceasta constituie o 
manifestare de dispreț față de 
imensa mișcare psihologică care a 
precedat semnarea Tratatului“. In 
același timp, ziarul „L'Aurore“ își 
exprimă părerea că Franța nu va 
putea rămîne pentru totdeauna în 
izolare diplomatică.

Ziarul „Le Monde" a publicat 
luni seara un editorial în care se 
spune că, în urma încheierii Trata
tului de la Moscova, John Kennedy 
și N. S. Hrușciov par hotărîți să 
meargă mai departe cu eforturile 
lor pentru realizarea unui acord cu 
privire la coexistența pașnică. Zia
rul scrie că, „fără îndoială, el sînt 
convinși că această politică este în
țeleasă șl va fi tot mai mult spriji
nită de majoritatea celor care con
sideră că timpurile s-au schimbat și 
că a sosit momentul să se pună te
meliile unei lumi eliberate de peri
colul nuclear".

TOKIO 6 (Agerpres) TASS Po
porul japonez a primit cu mare bu
curie știrea din Moscova cu privire 
la semnarea de către cele trei mari 
puteri — Uniunea Sovietică, S.U.A. 
și Anglia — a Tratatului.

în pofida orei înaintate (22,40 ora 
orașului Tokio), corespondentul a- 
genției TASS a avut prilejul să stea 
de vorbă cu reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, cu oameni de 
știință și cu primarul orașului Naga
saki, Tutomu Tagawa. Salutînd în 
numele locuitorilor orașului Trata
tul de la Moscova, Tagawa și-a ex
primat speranța că măsurile între
prinse de marile puteri vor constitui 
începutul unei epoci de pace, fără 
bombe nucleare, fără arme.

Tomiuki Takada, secretarul gene
ral al Federației naționale a unlu-

nilor țărănești din Japonia, a acor
dat o înaltă prețuire eforturilor de
puse de guvernele țărilor care au 
semnat la 5 august Tratatul de la 
Moscova. în numele tuturor mem
brilor acestei organizații de masă, el 
a exprimat bucuria în legătură cu 
realizarea acestui prim succes în o- 
pera de traducere în viață a visului 
întregii omeniri, spre lichidarea pri
mejdiei unui război nuclear.

Noi, oamenii de știință, a spus Si- 
nitiro Tomonaga, președintele Con
siliului 
tăm cu 
cova.

Prof.
stitutului de cercetări pentru ener
gia atomică de pe lingă Universita
tea din Tokio, a scos în evidență 
marea însemnătate a Tratatului de 
la Moscova pentru menținerea păcii.

Ollenhauer critică 
poziția Bonn-ului

BONN (A.F.P.). — Erich Ollen
hauer, președintele partidului so
cial-democrat german, a criticat luni 
cu violență poziția guvernului fede
ral față de acordul semnat la Mos
cova pentru o încetare limitată a ex
periențelor nucleare.

Ollenhauer a considerat că lipsa 
de hotărîre de care dă dovadă gu
vernul este în detrimentul poziției 
germane. Liderul social-democrat 
a declarat în încheiere că guvernul 
federal riscă să se găsească izolat.

BONN (A.F.P.). — Serviciul de 
presă al partidului social-democrat 
a anunțat luni că Tratatul asupra in
terzicerii parțiale a experiențelor 
nucleare, care a fost semnat la Mos
cova, este pozitiv.

Acordul pune capăt contaminării 
atmosferei. El este necesar dacă 
face să renască speranța unei dezar
mări generale și controlate.

Sala din Roma unde s-a ținut zilele trecute congresul neofasciștilor italieni 
semăna cu un cîmp de luptă : mese și scaune distruse, bețele drapelelor servind 
drept săgeți. Acesta a fost rezultatul „contactului" dintre congresiști a căror 
reuniune s-a desfășurat sub deviza s „Unitate în primul rind". Bătaia dintre 
diferitele tabere a continuat și în stradă (fotografia de sus), unii dintre con
gresiști au nimerit la spătal.

științific din Japonia, salu- 
căldură Tratatul de la Mos-

Itaro Nonaka, directorul In-

Conferința de la Hiroșima
TOKIO 6 (Agerpres). — La 3 au- Consiliului din Hiroșima pentru În

gust, în parcul Păcii din Hiroșima terzicerea armei atomice și cu hi- 
s-a deschis cea de-a 9-a conferință drogen, care a subliniat importanța 
internațională pentru , interzicerea Tratatului cu privire la încetarea 

experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, semnat la Moscova, arătînd că 
acesta deschide o etapă nouă în 
lupta pentru menținerea păcii și in. 
terzicerea totală a armei nucleare.

armei atomice și cu hidrogen. La 
conferință participă 14 000 de dele
gați din partea diferitelor organiza
ții, orașe și prefecturi din Japonia, 
precum și invitați din alte țări-

Raportul la conferință a fost pre
zentat de Moritaki, președintele

După tratativ ele 
de la Manila

NEW YORK 6 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că mi
niștrii afacerilor externe ai Malayei, 
Indoneziei și Filipinelor au adresat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, un mesaj prin care arată 
că cele trei țări au hotărît să încre
dințeze Organizației Națiunilor Uni
te sarcina de a verifica „printr-o 
nouă examinare" dacă rezultatele a- 
legerilor care au avut loc în Borneo 
de nord și în Sarawak exprimă cu 
adevărat voința locuitorilor acestor 
regiuni. După cum se știe, rezultatul 
alegerilor efectuate în aceste terito
rii aflate sub control britanic arăta 
că populația respectivă ar dori să 
participe la Federația Malayei a că
rei constituire se discută în momen
tul de față. La Conferința șefilor 
celor trei state — Malaya, Indonezia 
și Filipinele — reprezentanții Indo
neziei au susținut că aceste teritorii 
fac parte de fapt din Indonezia și că 
există temeiuri de a se crede că re
zultatul alegerilor nu exprimă în 
mod real voința populațiilor respec
tive.

NICOSIA. Președintele Republicii 
Cipru, Makarios, a făcut o declarație 
în care se pronunță în favoarea re
vizuirii neîntîrziate a constituției 
țării. Makarios a criticat în special 
prevederile constituționale referitoare 
la separarea curților de justiție, la

ai organizațiilor studențești din 60 de 
țări, printre care R. P. Pomină, a 
avut loc o discuție generală pe tema : 
„Universitatea și societatea contempo
rană“,'

__ __r___  _ r__ _ ,____ HELSINKI. Primul ministru britanic
regimul orașelor cu populații de limbi Macmillan a sosit la 6 august în Fin- 
diferite etc. El a arătat, de asemenea, 
eă intenționează să denunțe așa-numi- 
tul „tratat de garanție“ care dă drep
tul Angliei, Greciei și Turciei să in
tervină în treburile interne ale Cipru
lui dacă consideră aceasta necesar.

BELGRAD. Ansamblul folcloric 
„Perinița", care se află în turneu în 
R. S.F. Iugoslavia, a prezentat în lo
calitatea Pancevo un spectacol care 
s-a bucurat de succes. In continuarea 
turneului, ansamblul va prezenta 
spectacole la Novisad fi Belgrad, 
după care va pleca în Elveția.

La 5 august, ansamblul a prezentat 
la Novisad un alt spectacol în afara 
programului stabilit. Fondurile reali-

landa pentru o vizită oficială de trei 
zile.-

WASHINGTON. Robert McNama
ra, ministrul de război al S.U.A., s-a 
întors în seara zilei de 5 august la 
Washington, după o călătorie în Ger
mania occidentală, Agențiile de 
presă relatează că în timpul vizitei 
sale în Germania occidentală, minis
trul de război al S.U.A. a semnat îm
preună cu ministrul de război al 
R.F.G. un acord potrivit căruia Gér

LISABONA. în pofida condamnă
rii de către Consiliul de Securitate a 
politicii de represiune din coloniile 
portugheze, guvernul Portugaliei con
tinuă operațiile militare împotriva 
populației africane din Angola și din 

programului staDint. ronaurue reali- celelalte A„C0J°n^ fi^-°îxU® 
zate au fost destinate sinistraților din . Agenda ofimală portugheză
gk0 jje Lusitania a anunțat că saptamma tre

cută au avut loc lupte grele între bra
Skoplje.

KIEV. In prima zi a cursurilor stu- pels portugheze și^partizanii africani 
dențești, la care participă 120 delegați în regiunea de nord a Angolei.

mania occidentală urmează să cumpere 
din S.U.A., în următorii doi ani, ar
mament și echipament militar în va
loare de 1 300 000 000 dolari.

CAP CANAVERAL. Agenția U.P.I. 
relatează că o rachetă Minuteman, 
care a fost lansată la 5 august de la 
Cap Canaveral, a căzut în ocean pu
țin după lansare. Agenția subliniază 
că această rachetă este de același tip 
cu racheta care a explodat luna tre
cută deasupra rampei de lansare.

BUENOS AIRES. într-un discurs 
pronunțat cu prilejul unei recepții o- 
ferite de către Asociația presei stră
ine, Arturo Illia, noul președinte al 
Argentinei, a declarat că guvernul ar
gentinian va face „tot ce-i stă în 
putință pentru a favoriza intrarea în 
țară a capitalurilor străine“, și de a 
menține relațiile cu Fondul monetar 
internațional „în măsura în care acest 
organism nu va încerca să-i dicteze 
politica economică și financiară“. In 
ceea ce privește politica internă, pre
ședintele Illia a declarat că speră să 
consolideze în Argentina o „demo
crație organică și eficace".

DAMASC. După cum anunță 
A.F.P., în dimineața zilei de 6 august, 
o delegație alcătuită din membri ai 
Consiliului național al comandamen
tului revoluției din Siria, condusă de 
primul ministru, Salah Bitar, a pără
sit Damascul îndreptîndu-se spre 
Bagdad. Agenția relatează că vizita 
ar fi fost stabilită, după cum preci
zează cercurile bine informate, în 
urma unor convorbiri telefonice care 
au avut loo între conducătorii sirieni 
și irakieni.
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