
Loturile specializate 
- pe faze de execuție

Biblioteca Centrată

Rep'anală
Hunedoara-Deva

■ Prolelari Sin foaie firile, unițl-vă!

cmtsia
rincipalele obiecti
ve pe care le are 
de executat în
treprinderea de 
construcții nr. 4 
din Suceava sînt 
concentrate pe

două șantiere : cvartalul „Ana 
Ipătescu" — unde trebuie con
struite 1 257 de apartamente — 
și spitalul, care va avea o ca
pacitate de 600 de paturi. Pen
tru acest an, constructorii 
cvartalului „A. Ipătescu" au 
ca sarcină predarea a 600 de 
apartamente, iar la clădirea 
spitalului trebuie terminată 
construcția Ia roșu.

Cu toate condițiile nefavo
rabile ale unei ierni grele șî 
îndelungate în această parte a 
țării, planul semestrial a fost 
îndeplinit cu 9 zile înainte de 
termen. La 30 iunie planul de 
producție al întreprinderii era 
realizat în proporție de 115,7 
Ia sută. Și în luna Iulie planul 
a fost îndeplinit pe ambele 
șantiere.

Caracteristic este faptul că 
aici, într-un timp scurt, au 
fost lichidate rămînerile în 
urmă provocate de lamă, a 
fost asigurată o calitate bună 
a lucrărilor (toate apartamen
tele recepționate au primit ca
lificativele „bine" și „foarte 
bine"), realizîndu-se pe pri
mele 6 luni o creștere a pro
ductivității muncii de aproxi
mativ 1,2 la sută.

L-am rugat pe tovarășul in
giner Aurel Moldovanu, di
rectorul întreprinderii, să ne 
vorbească despre căile folosite 
pentru obținerea acestor rezul
tate.

— Nu este o noutate afir
mația că una din cheile succe
sului o constituie organizarea 
lucrului — ne-a răspuns tov. 
Moldovanu. Mă voi referi mai 
îritîi la șantierul de locuințe. 
Aici, organizarea lucrărilor s-a 
făcut inițial pe baza metodelor 
tradiționale folosite Ia con- 
structia de locuințe : fiecare

bloc a constituit un punct de 
lucru independent, cu o con
ducere unică — șeful de Iot 
— care trebuia să asigure or
ganizarea echipelor, aprovizio
narea tehnlco-materială și su
pravegherea lucrărilor, de la 
fundație pînă la acoperiș.

Timpul de lucru, scurtat 
foarte mult de condițiile at
mosferice grele din iarnă, ne-a 
pus în fața perspectivei de a 
nu ne putea îndeplini sarcini
le. Metoda folosită de noi nu 
mai corespundea cerințelor. La

litatea să recuperăm râmineri- 
le în urmă, să realizăm lu
crări de calitate, să sporim 
productivitatea muncii.

Au fost organizate astfel 4 
loturi : lotul care execută lu
crări pînă la cota zero, adică 
săpături, betoane în fundații și 
elevații, umpluturi, canale ter
mice, pardoseli, trotuare și izo
lații ; lotul care execută lu
crări la roșu ; zidării, planșee, 
montarea tîmplăriei, parapete 
la balcoane, izolarea teraselor ; 
lotul care execută toate lucră-

Interviul nostru 
cu tovarâțul inginer Aurel Moldovanu, 

directorul întreprinderii de construcții nr. 4 
din Suceava, despre avantajele noii metode 

în construcții
același bloc lucrau multe echi
pe de diverse meserii. Asisten
ța tehnică era în acest fel în
greunată, materialele pentru 
același punct de lucru erau 
foarte variate — conducînd la 
aglomerarea spațiului destul 
de restrîns. Apăreau, implicit, 
greutăți în aprovizionare și 
neconcnrdanțe între fazele de 
lucru, blocarea unor utilaje 
care nu puteau fi folosite, 
stînd imobilizate timp înde
lungat etc. Trebuia găsită o 
nouă metodă care să asigure 
un ritm sporit și o calitate su
perioară a lucrărilor. în con
dițiile în care toate blocurile 
au aceeași structură de rezis
tență și finisaje asemănătoare, 
cel mal eficace sistem de lucru 
constă în execuția lucrărilor de 
către loturi specializate pe 
faze. Noua metodă, dat fiind 
faptul că permite folosirea 
unui număr mic de formații de 
lucru, dirijarea ușoară a ma
terialelor, a efectivelor de 
muncă, a mijloacelor de trans
port și utilajelor, cit șî un 
control al execuției mult mai 
eficient — ne-a creat posibi-

rile de instalații, paralel cu 
cele de roșu ; lotul care execu
tă lucrările de tencuieli, gle- 
turi, pardoseli, finisajele la 
tîmplărie, zugrăvirea și vop
sirea la interior și exterior.

Chiar de la începutul lucră
rilor cu noua metodă, la blocul 
E 2, cu toate greutățile ineren
te începutului, s-au conturat 
clar avantajele acestei metode.

Datorită faptului că munci
torii execută în permanență a- 
celeași lucrări, ei s-au specia
lizat și au căutat să găsească 
cele mai bune soluții pentru 
rezolvarea sarcinilor imediate. 
Aceasta a dus la o creștere 
considerabilă a productivității 
muncii și se oglindește în ciști- 
gurile realizate de muncitori. 
Bunăoară, dulgherii care lu
crează în lotul de cotă zero, 
conduși de tînărul inginer Vir
gil Momanu, și-au sporit cîști- 
gul mediu cu 300 de lei lunar.

In afara avantajelor enume
rate, prin noua metodă se ob
ține și un grad înalt de fo'.o- 
sire a materialului lemnos. 
Astfel, cu numai lb m c de 
lemn și 600 de panouri tego

s-au executat toate lucrările 
de cofraje și sprijiniri la 
blocurile E 2, B 1, B 2, H 3 
etc. Degradările și pierderile 
fiind foarte mici, aceste ma
teriale pot fi folosite timp în
delungat Metoda mai prezin
tă însă și alt mare avantaj. 
Lucrările se predau acum de 
la o fază la alta în baza unei 
recepții foarte riguroase. Acest 
fapt asigură tocmai calitatea 
superioară la fiecare fază de 
execuție.

Vreau să mă opresc puțin la 
lucrările de finisaj. Acest lot 
este condus de un arhitect în 
vîrstă de 25 de ani, Florea 
Popa. înainte el era peste tot, 
la toate blocurile. Acum su
praveghează munca oamenilor 
la un singur punct de lucru. 
Acest fapt i-a dat posibilita
tea să studieze atent poziția 
fiecărui apartament, împăr
țirea lui, să supravegheze lu
crările de finisaj, să găsească 
cele mai bune soluții. A cres
cut astfel calitatea finisajelor 
realizîndu-se și o creștere a 
indicelui productivității mun
cii.

Ing. ARTHUR IOAN

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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Economii prin apl'carea metodelor avansate
Muncitorii sectorului de foraj 

Liliești, aplicînd forajul cu tur
bina și inițiativa „Cu fiecare 
instalație să forăm mai mult, 
mai bine și mai ieftin" au 
reușit de fiecare dată să predea 
sondele încredințate pentru fo
raj înainte dc termenul planifi
cat. Din acest sector cele mai 
bune rezultate le-au obținut bri
găzile de foraj conduse de Ion 
Vlaicu și Ion Moise care de fie
care dală reușesc să predea son
dele cu cîte 14 ti 17 zile înainte

de termenul planificat. Pină în 
prezent aceste două brigăzi au 
realizat șî economii în valoare de 
I 119 349 Iei. Brigăzile de re
parații ca pi Laie de Ia schela 
Băicoi efectuează zilnic numai 
reparații de bună calitate. Ele au 
reușit de la începutul anului și 
pină în prezent să efectueze re
parații capitale la un număr de 
24 sonde în loc de 12 sonde cîte 
prevedea planul.

RADU JILĂVEANU 
controlor tehnic

O nouă instalație
la laminorul de la Hunedoara

La marele laminor bluming 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, în cadrul măsuri
lor de introducere a tehnicii 
noi s-a dat recent în funcție 
un transfercar care asigură 
aprovizionarea ritmică a ca- 
jei principale de laminare cu 
lingouri calde de oțel.

Noua instalație, unică în a- 
cest fel în industria siderur
gică a țării, a fost proiectată 
și executată de specialiști ro- 
mîni și cu utilaje fabricate în 
țară. Cu ajutorul ei, lingourile 
încălzite ajung la caja de la
minare la intervale de numai 
55 do secunde. Cărucioarele și 
celelalte instalații ale trans- 
fercarulul sînt acționate prin 
intermediul unul echipament

electronic, fabricat, de aseme
nea, în țară.

Tot pe linia îmbunătățirilor 
tehnice, în acest an au fost 
construite și date în exploa
tare două celule pentru pre- 
încălzirea lenta înainte de la
minare a oțelului de calitate, 
în special a celui destinat fa
bricării șinelor de cale ferată.

Prin îmbunătățirile și per
fecționările tehnice, capacita
tea de producție a blumingu- 
lui a crescut continuu fiind a- 
cttm cu 70 la sută mai mare 
decît cea prevăzută în proiect. 
Aici se laminează în prezent 
în 80—90 de zile o cantitate 
de metal egală 
de oțel a țării 
anul 1938.

cu producția 
din întreg

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Problemele producției 
oglindite în programele 

brigăzii de agitație
Alături de echipa de dansa

tori, de orchestra de muzică 
ușoară sau de formația corală, 
la Fabrica de țevi din Roman 
s-a luat inițiativa, cu citeva 
luni in urmă, de a se înființa 
in fiecare secție cite o briga
dă artistică de agitație.

Cuprinzînd pe cei mai talen- 
tați muncitori, maiștri, tehni
cieni și ingineri, noile formații 
au prezentat programe axate 
pe problemele locale cu exem
ple concrete de la locurile de 
producție. Membrii brigăzi 
artistice de agitație de la sec\ 
ția control tehnic de calitate 
au prezentat un „raid“ pe Ip- 
nia fluxului tehnologic, urmă
rind nivelul calitativ la care 
se realizează produsele. Cu a- 
cest prilej, brigada a oferit 
celor evidențiați, alături de 
buchete de flori, și melodii 
preferate.

Bogate în conținut și varia
te sint și programele celorlal
te brigăzi de agitație din sec
țiile fabricii. Membrii brigă
zii popularizează operativ suc
cesele obținute de laminoriști, 
dar in același timp satirizează 
neajunsurile care se ivesc.

(Agerpres)

Muncitor

Marți 6 august 1963

CONTRIBUIM
CU TOATE FORȚELE 

LA ÎNSILOZAREA
NUTREȚURILOR

(Continuare tn pag. a III-a)

Faza regională a concursului artiștilor amatori

Discuție asupra „Cărții strungarului la biblioteca tehnică a Uzinei „Rulmentul"
Brașov Foto-. S. VIOREL

Timp de trei zile, la SATU 
MARE s-a desfășurat faza 
regională a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor de ar
tiști amatori din orașele și 
raioanele Satu Mare, Cărei și 
Oaș. La aceste întreceri artis
tice au participat 10 coruri, 14 
formații de dansuri, 13 brigăzi 
artistice de agitație, douâ 
fanfare și 8 orchestre,

s-au remarcat în etapele an
terioare ale concursului.

Artiștii amatori au evoluat 
pe scenă cu programe reflec- 
tînd preocupările actuale ale 
oamenilor muncii din Indus
tria și agricultura regiunii, 
bogăția și frumusețea cînte- 
culul și jocului maramure- 
tran.

în actuala 
cursului, în 
mureș s-au 
1 200 formații 
tori, număr cu aproape 50 la 
sută mai mare decît în ediția 
trecută, iar programele au 
fost urmărite de peste 100 000 
de spectatori.

(Agerpres)

ediție a 
regiunea 
întrecut 

de artiști ama-

Mara-
peste

a noi, nutrețurile 
însilozale constituie 
hrana de bază a 
animalelor. Anul <- 
ceata, pentru cele 
15 000 bovine, 6 277 
porci ți 26 000 oi, 

pe lînga unele cantități de lucer
na, borceag și finuri naturale, se 
vor însiloza, într-o primă etapă, 
aproape 30 000 de tone de po
rumb—siloz în amestec cu mohor, 
frunze ți floarea-aoarelui ți sfe
clă, iar mai tîrziu, recolta de pe 
terenurile cultivate cu porumb- 
■iloz din soiuri mai tardive ie 
va însiloza în amestec cu vrejuri 
de la hoslunoase, de la grădinile 
de zarzavat ți din culturile in
tercalate.

Porumbul-siloz, elementul prin
cipal al nutrețulni însilozat, o- 
cupă suprafețe întinse care tota
lizează pe raion peste 2 000 de 
hectare. In condițiile de climă 
secetoasă ale raionului Slatina, 
faza optimă de recoltare e foarte 
scurtă (6—8 zile). Anul acesta 
porumbul ajunge la stadiu] de 
Iapte-cearu — perioadă de vîrf 
a lucrărilor de însilozare — în
tre 10 ți 18 august. Deci, calita
tea nutrețului însilozat depinde 
d0 operativitatea cu care vor fi 
mobilizați și organizați colecti
viștii Ia această lucrare care cere 
multe brațe de muncă.

Birou] comitetului raional 
U.T.M., consultîndu-se din vreme 
cu specialiștii de la consiliul ■- 
gricol raional, 
este necesarul 
fiecare gospodărie în 
lucrări 
timpul 
(de 
rea cocenilor ți furajelor în cul
tură dubla), efectivul de oameni 
pentru aceste lucrări ți posibi
litățile ce le are fiecare gospo
dărie de a-ți asigura furajele tre
buincioase și de a-și crea rezerve. 
Am organizat apoi o ședință ru 
aecretariî organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile colective și din 
brigăzile zootehnice, cu care am 
discutat amănunțit despre con
tribuția pe care trebuie să o adu
că tineretul la asigurarea hazei 
furajere a animalelor ți îndeo
sebi la lucrările de însilozare. Cu 
această ocazie, planii] nostru de 
măsuri a foit completat cu ini
țiative fi propuneri interesante.

a aflat precia care 
de furaje pentru 

parte, ce 
trebuie făcute în tot 
campaniei da însilozari 

acum și pînă la recolta-

Pe baza angajamentelor 8-a 
itabilit că toți tinerii colectiviști 
vor participa, prin muncă patrio
tică, în «ceste zile, pînă la în
ceperea recoltării porumbului, ia 
pregătirea gropilor pentru siloz 
și la transportul nutrețurilor 
care vor fi însilozate în amestec 
cu porumbul-siloz.

Ca îarciuă imediată, secretarii 
U.T.M. din gospodării, cu spriji
nul consiliilor de conducere ți al 
inginerilor, au trecut la reparti
zarea tinerilor, în funcție de 
necesar, la fiecare lucrare ; că" 
ral, descărcat, alimentarea tocă
toarei, presat.

Pregătirile pentru însilozarea 
porumbului «înt aproape gata ți 
la ele a participat un număr mare 
<le tineri. în comunele Movileai, 
Curtișoara, Oporelu, care au 
multe vite, tinerii au ajutat la 
taluzat, lipit și văruit gropile 
pentru 2 000—3 000 de tone și 
ajută în continuare la construi
rea altora noi. La Bălteai, Scor- 
nicești șî Slătioara, gospodării 
situate pe prima terasă a Oltu
lui, din cauza permeabilității so
lului, multe silozuri nu mai sînt 
corespunzătoare și acum tinerii 
ajuta la săparea altora cn adînci- 
me mică (1,60 m), ai căror pe
reți se continuă la luprafață cu 
baloturi de paie,

în gospodăriile colective din 
comunele Teslui și Piatra-Sat 
s-au făcut primele silozuri cu 
porumb. Tinerii de aici au che
mat la întrecere toate organiza
țiile U.T.M, cu obiectivul : ,.Sa 
ajutăm ]a efectuarea îusilozăriior 
în timpul cel mai scurt”. Pen
tru deservirea continua și într-un 
ritm susținut a tocătoarelor, în 
aceste gospodării s-au repartizat 
cîte 30 de colectiviști îu cîte 
două schimburi, cei mai mulți 
dintre aceștia fiind tineri mobi
lizați de organizațiile de bază 
U.T.M. De asemenea, pentru ca 
tocătoarele să nu stea nici o cli
pă, au fost repartizate cîte 8—10 
atelaje deservite de cei mai ope
rativi tineri conductori. în felul 
acesta o tocătoare va asi| 
umplerea într-o sintrură zi a i 
siloz de 100—150 de tone.

Folosirea amestecurilor.

îgura
unui

în

GHEORGHE BACIU 
secretar al Comitetului raional 

Slatina al U.T.M.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

JOZEF CYRANKIEWICZ, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

WLADYSLAW GOMULKA, 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

ALEKSANDER ZAVVADZKI, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Polone
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I ISărbătorirea
După luminarea Steagului Roșa al CC. al XJ.TJW.

TIMIȘOARALA

pină

fete, 
Innot, 
2 ore 
jocuri

N. ARSENIE 
corespondentul 

^Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea

canoe băieți șl 
o întrecere de 
iar mai bine de 
«-au desfășurat 
marinărești.

După masă,
ceara, i-au orqanizat 
plimbări pe Beqa.

■ a;.-*? mj centra a 
p- " ' •z z ia frnmoa- 
sc'.' întreceri sportiva 
sau la tradiționalele 
jartri mar mAr ești. 
Dup A defilarea mat 
multor vase, a armat 
un concurs de caiac-

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

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

In numele poporului polonez și al nostru personal dorim feri
cire poporului romîn prieten și prosperitate Republicii Popu
lare Romîne.

Situată in preajma Capitalei și 
avînd condiții bune, gospodăria 
agricolă colectivă din comuna 
Ciolpani, raionul Răcarf, și-a 
creat un puternic sector legu
micol. Recoltarea legumelor și 
zarzavaturilor este în toi. Pînă 
acum, colectiviștii de aici au li
vrai peste 24 de vagoane de 
roșii, varză timpurie, vinele ele.

Foto: AGERPRES

(Continuare in naQi fi IlI-a)

FESTIVITĂȚI CU PRILEJUL 
„ZILEI MARINEI R.P. ROMÎNE 
Cu prilejul ,JZilel Marinei

R. P. Romîne' duminică 4 au
gust, la Constanța, pe litoral și 
în Dorturile dunărene, au avut 
loc festivități, demonstrații și 
concursuri marinărești.

Seara, la Palatul sporturilor 
din Constanța a fost prezentat 
un program de cintece și dan
suri romînești.

La spectacol au asistat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer. Alexan
dru Moghioroș. Alexandru 
Birlădeanu. Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an. Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Va- 
sile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea 
al P.M_R_, Petre Ionescu, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional

Dobrogea, și alte persoane ofi
ciale.

Au asistat, de asemenea, 
secretarul pentru agricultură 
al S.UA, Orville Freeman, 
cu soția, și persoanele care îl 
însoțesc, precum și William 
Crau-ford. ministrul S.U.A. în 
R. P. Romînă.

Și-au dat concursul forma
țiile artistice ale Ansamblului 
Ministerului Forțelor Armate, 
Orchestra populară ..Briulețul- 
și formația artistică ostășească 
„Albatrosul'.

Spectacolul la care au asis
tat peste 2 500 de spectatori, 
s-a bucurat de un frumos 
succes.

(Agerpres)

Zilei Marinei R. P. Romine
ea dinții duminică 
de august a prile
juit și în acest an 
o entuziastă săr
bătoare. în portu
rile romînești de 
la Marea Neagră 

și Dunăre au avut loc bogate 
manifestări închinate Zilei 
Marinei R. P. Romine. Ca 
semn de înaltă cinstire, navele 
au arborat în această zi mare
le pavoaz.

Mangalia a fost, ca de obicei, 
tocul principalelor manifestări 
consacrate Zilei Marinei. Aici, 
încă de dimineață faleza, mai 
ales digul de la intrarea por
tului, sint pline de lume. Mii 
de oameni ai muncii din regiu
ne, dintre cei aflați la odihnă 
au venit să participe la tradi
ționala sărbătoare a marinari
lor. Ancorate de-a lungul che- 
iurilor avanportului navele 
maritime militare, ca și digul 
de larg, sînt împodobite cu

lungi șiruri de stegulețe multi
colore.

La ora 9.GC iărbâtorirea în
cepe pnn festivitatea inmînă- 
rii Steagului Roșu, decernat 
de C.C. al U.T.M. unității care 
obține cele mai bene rezultate 
in pregătirea de luptă și poli
tică. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul tor. Anghel Paras- 
chiv, membru in biroul C.C. 
al U.T.M. Vorbitorul a arătat 
că pentru merite deosebite in 
pregătirea de luptă și politică, 
cu ocazia Zilei Marinei R. P. 
Romine. Biroul C.C. al U.TJW. 
a hotărit să decerneze Stea
gul Roșu al C.C. al U.T.M. uni
tății comandate de căpitan de 
rangul 3 Ion Mușat. De ase
menea, pentru rezultate bune 
obținute in muncă s-a acordat 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.TJf. unui număr de ofițeri, 
subofițeri și ostași in termen, 
care s-au distins în mod deo-

se bit în pregătirea de luptă 
și politică. Unui mare număr 
de marinari fruntași le-au fost 
acordate diplome ale Comite
tului regional U.T.M. Dobro
gea.

Generalul locoter-znt Ion 
lonițâ, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, și contraamiralul Gheor- 
ghe Sandu, comandantul ma
rinei militare, trec revistă 
navele militare aflate in aran- 
porL La bordul navei-coman- 
dant se aflau reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, generali și ofițeri su
periori ai forțelor tnjzstre ar
mate. precum și atașați mili
tari ai unor mirittni diploma
tice acreditați in R. P. Romină.

Se dă citire Ordî-tiltri mi
nistrului Forțelor Armate. In 
acordurile solemne ale Imnu
lui de Stat al R. P. Romine. 
in cir.*» ea sărbătoririi Zilei 
Marinei se trag 21 de salve de

tun. Marinarii din toate echi- 
pajele navelor izbucnesc in 
•ivzle. Ei iși exprimă incă o 
dată dragostea fierbinte față 
de patria noastră socialistă, 
țzțâ de partid și g-zrem, ho- 
tăsirea lor de neclintit de a 
înderaiiiti cu cinste miszanile 
iucredințaie.

Prima parte a
»/«?£&. Urmează 
d-.aâar.țt rațiile și 
jocuri marinărești.
pe o 
riția
Pe toate navele, c&ar. 
ti oaspcte4n venit sâ 

de curajul, irdrăznealc, 
priceperea, marinantor noșîr.- 
N-a -GrriiJ dezamăgii. Demon
strațiile de înot, sănî»ri tndi- 
7*S«fr2-e și in grup de Ux :ram- 

concursul de bărci 
rinărești, evoluția celor citeva 
zeci de ambarcațiuni cu rele, 
cobonrea scafandrilor grei ca

festivității ia 
concursurile, 

tvadiți^r.zlele 
Călătorind 

,balzw£~ iși face apa- 
zez: triării. 

re talu- 
țe con-

și îndeplinirea de către sca
fandrii ușori a unor minuni in 
cadrul ștafetei marinărești, au 
arătat cu prisosință curaj, for
ță, voință și măiestrie. Și toate 
aceste calități, rod al unei te
meinice și perseverente pregă
tiri, ostașii marinei militare 
le pun in slujba apărării pa
triei noastre dragi.

Formația artistică ostășească 
„Albatrosul- a oferit apoi un 
incintător spectacol pe apă. Pe 
două platforme plutitoare, 
cc-ml și fzmația de dar. rari

au prezentat cintece marină
rești și jocuri populare.

Sărbătorirea Zilei Marinei a 
continuat și după amiază. Atit 
la Mangalia cit și la Constan
ța, r-avele au aprins marele 
pavoaz electric iar pe apă s-au 
desfășurat carnavaluri ale băr
cilor, sub lumina multicoloră a 
jocurilor de artificii.

•
I
I 
I

- •--
Primirea

I 
I
I
I 
I
I

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a primit 
duminică 4 august pe secreta
rul pentru agricultură 
S.U.A., Orville Freeman, 
preună cu soția.

Oaspetele a fost însoțit 
ministrul S.U.A. în R. P. 
mină, William Crawford.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Alexandru 
Birlădeanu, Mihai Dalea. 
Gheorghe Gaston Marin, 
Bucur Șchiopu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, și Mircea Ma- 
Iița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

★
în seara aceleiași zile, vice

președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ale
xandru Moghioroș. a oferit în 
cinstea d-lui O. Freeman și a 
soției sale o masă pe terasa 
hotelului „Internațional' de la 
Mamaia.

Au participat Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Supe
rior ai Agriculturii, Nicoîae 
Giosan și Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședinți ai Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Gheorghe Rădoi, șeful Depar
tamentului construcțiilor de 
mașini din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
mașini, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Petre Ionescu, președinte 
al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Do
brogea, cercetători științifici 
în domeniul agriculturii din 
regiunea Dobrogea, ziariști ro- 
mînl și americani.

De asemenea, au participat 
ministrul S.U.A. în R. P. Ro
mînă, William Crawford, pre
cum și specialiști în agricul
tură care însoțesc pe secreta
rul pentru agricultură al 
S.U.A.

Masa s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

al 
îm-

de
Ro-

S.UA


In sprijinul studenților
veniți la practică

H îndrlel legitime de 
~ a munci intr-unui 

din centrele marii 
industrii socialiste, 
siderurgiștii hune- 
doreni îi asociază 
în zilele acestea 

hotărîrea de a participa direct, 
susținut, Ia pregătirea temeini
că și multilaterală a viitoarelor 
cadre cu înaltă calificare teh
nică.

Iată pentru ce am fntîlnit în 
toate secțiile Combinatului si
derurgic Hunedoara o intensă 
preocupare privind buna des
fășurare a stagiaturii de prac
tică efectuată aici de peste 300 
studenți din mai multe centre 
universitare: București. Brașov, 
Cluj și Iași.

Intenția de a face cunoscuta 
complexul de agregate și în
tregul flux tehnologic pe de o 
parte, iar pe de altă parte ne
cesitatea de a aplica șî coor
dona totalitatea programelor 
de practică (diferențiate intre 
ele după profilul facultăților si 
nivelul de cunoștințe al anilor 
respectivi) au solicitat din plin 
aportul inginerilor Si specialiș
tilor din întreprindere la buna 
organizare a practicii studenți
lor. După cum ne-au declares 
aceștia, la baza reușitei se află 
colaborarea strinsă, din timp 
realizată, cu reprezentanții ins
titutelor politehnice si experi
ența practicii studențești din 
verile trecute.

Pornind de la enunțarea pre- 
mizelor de mai sus, își spun 
cuv intui :

n-am reușit să fac eu- 
unora dintre asistenții

întreceri disputate

Spartachi&da de vară
studenților valorificarea ma
ximă a posibilităților și resur
selor oferite de combinat

Am realizat, în mare, două 
orientări : astfel, pentru stu
denții anului IV, practica în 
producție se axează pe specia
litate. în funcție de profilul fa
cultății respective, iar In cazul 
studenților din anii I și II a- 
cordâm sporită atenție practi
cii tehnologice de ansamblu Ei 
au primit indicația să observe 
și să asimileze principalele fa
ze ale întregului proces de 
producție, zăbovind cu precă
dere In secțiile unde sint co- 
tmgențe evidente cu viitoarea 
lor profesiune. De exemplu, 
studenții din anii I ai facultăți
lor de metalurgie urmăresc flu
xul tehnologic din secțiile fur
nale, oțeiăm. la- ,
m in oare cocse- 
ne. ag’oaaera- 
tor și laborator, 
în vreme ce 
studenții anr:’'o 
I ai fac^l'JUilor 
de mecanici a« 
trecute in pro
grame de pra
ctică doar pnssele trei sec 
rare se adaogă turnătoria ci 
forja.

Preluîad in chip creator ex
periența acumulată In anii pm- 
cedenți. am putut tuikiU eu 
toată s:g-j?4rta pe lmia lârg-.ri 
ornantului de mnacante <1 
S-J—Io pr=5rs=s fc 
practici a aaulnj I. FacxUaîea 
de mecanică Brașc c.
și secția laminoare, .r* w.e că 
nu figura ia plaanl inițial, sîa- 
borat de insritaL De coople- 
tări asemănătoare un baețzrat 
și studenții anulm I de la Fa
cultatea de mecanică <fcn Ou*. 
Trebme să prectrăm Insă că s> 
cele mai mlrnnte eu
fost operate numai aprr^w-
rea îndrumătorJor pe* Tru prac
tica studenților d “ partes •- 
htutelor.

O altă metodă pe care o ap.'- 
căm eu succes este renartzxarea 
studenților la locul de

proporțional cu anul respectiv. 
Accentul cade pe realizarea u- 
nor condiții optime pentru 
practica anilor mari Studenții 
din anul IV sint repartizați cîte 
doi, ori chiar individual pe lin
gă un inginer sau maistru. A- 
ceștia li vor antrena să rezolve 
împreună absolut toate proble
mele care Ie intră in compe
tență. Ilustrăm cele spuse cu 
exemplul studenților anului IV 
de la Facultatea de electrome
canică Iași, programați în nu
măr de 2 pini Ia 5 pe fiecare 
secție. Procedeul Ie va permite 
să participe in chip nemijlo
cit la toate fazele de producție. 
De asemenea. pentru partea a 
doua a practici, care începe Ia 
10 august au fost făcute din 
timp și la Bivehil secțiilor, fcn-

Citeva observații ale specialiștilor

— Lucrez într-o secție în care 
primul cuptor a fost construit 
în anul 1958, iar ultimul în fi
nul 1962. Noutății agregatelor 
și tehnicii înalte 1 se adaugă 
importanța deosebită pe care o 
reprezintă secția ca loc unde se 
plămădește oțelul. Dacă stu
denții primilor ani sint atrași, 
la venire, mai mult de cuptoa
rele impunătoare și spectacu
losul muncii, foarte repede li 
se trezfiște interesul pentru 
problemele mai complicate ale 
tehnologiei. Bineînțeles ca din 
partea noastră le acordăm to! 
sprijinul in înțelegerea și asi
milarea cunoștințelor. In acest 
scop, am socotit de primă ne
cesitate ca mai inair.te exar 
de ■ conduce fiecare grupă la 
locul de practică, să le vorbesc 

studenților des
pre o’.e’ăr.e si 
sa t invit la o 
incurie in arra 
căreia am venit 
c« amânur-:e 
îsmun'oare Oi 
sieasta am le- 
ceput de fapt r.-

practicii 
noștința 
ale căror grupe de studenți au 
trecut totuși prin secția mea. 
Unul dintre ei este, de pildă, 
îndrumătorul practicii studen
ților din anul II, Facultatea 
de metalurgie București. Lipsiți 
de îndrumare sint și studenții 
anului II din Facultatea de me
canică Cluj, care, datorită a- 
cestui fapt, s-au prezentat une
ori indisciplinați. aducînd ca- 
ieta de practică incomplete «1 
necontrolate

Din punctul de vedere al re
prezentării institutelor la prac
tica din întreprindere, la un 
nivel superior s-au prezentat 
lucrurile în anul trecut Ahind 
ne-am bucurat chiar de prezen
ța in combinat a unora dintra 
profesorii institutelor, cadre de 
prestigiu.

GHEORGHE TRI FT 
giner tehnolog, aecția taraă- 
torie :

— An fost muncitor Iu acest 
combinat și m-am reîntors ca 
inginer la vechiul loc de mun
că- Experiența pe caro su-au 
prilej ui t-o ami petrecxrți pe 
banala facultății se dovedes** 
a fi acum încă odată fo-c^p- 
toare. !» unele facultăți dese
nul tehnic se predă prea șoc
ant. Mă bucur ci pot veai ;& 
ajutorul studenților repartizați 
!a secția turnătorie In pr.mul 
rind prm inițierea lor la daad- 
frarea corectă a desenelor teb- 
Tace. Ele reprezintă acel kmbaj 
dintre proseciant sj executor 
fără da care cea sa: măruntă 
p esă ar fi ea nepatmtă da ra- 
abzat Odată ca reșsamzarM 
exm cretă pe echipe a studrut:- 
>ar. m recomandat bedrad 
maistru să te prezmte si dese
nele trhasee ala piaeeter ta e> 
xec^tto-

Obserr ra sausfacțje. 
pracnea acaarz: aa. comport 
rea C-saBtxa’J part: apare* 
aai artiT* te procaasj) (te pro- 
'fc^se r * torlră-

Campionii

La Homorod

Copiii petrec

orașului Onești

urmărită de sute de spectatori.

• m tem

S. SPIREA

PE SCURT

EMATOGRArcC I bl
pen- 
Pa-

(U.R.S.S.), care l-a 
pe Frey 

fiind 
în

fecții Cilarași, clasată pe primul 
loc la handbal in 7, ca ți tine
rele K«Xe*4filial« Jia comune 
Andrâțești. raional Slrioiu. care 

Ci șt. Hi jocn/Aa esuți-

TRAIAN GHEORGHIjA — 
inginer, șeful cabinetului teh
nic, responsabil din partea În
treprinderii cn practica stu
denților :

— Am socotit de datoria 
noastră să venim cu o contri
buție efectivă la traducerea în 
fapt a programelor de practici 
începutul l-am făcut prin adap
tarea acestora potrivit nivelu
lui întreprinderii. Sarcină deloc 
ușoară în ce ne privește, căci 
nutream dorința de a prilejui

, reytpneo Mnre?- 
i Autonomă Moghw- 
. ia. Așezată intre 

munți, pe o vale
adumbrită de cetina răcoroasa 
a brazilor, tabăra constituie ua 

i minunat loc de petrecere phi- 
Icufd ți activă a zilelor de va

cantă. Fiecare răsărit de soare 
dezvăluie ie/ele vesele, surîzâ- 
toare ale celor peste 700 de 
copii venifi aici din București. 
Cluj, Tg. Mureș. pentru a-si 
petrece o parte din vacanja de 

j vară. Programul de activități 
este pe cit de bogat ți variat, 
pe atit de interesant și atractiv.

Vizitele și drumețiile copiilor 
din tabără sint numeroase. Din 
toate pionierii și școlarii caută 
să tragă bogate învățăminte, 
cit mai multe cunoștinfe. Așa. 

! de pildă, din plimbările făcute 
zilnic prin pădure și poienițe, 

l micii naiuraliști au adunat pre
țioase colecții de planie. mici 
vietă/i. roci pentru activitatea 

! cercurilor de la casele pionie- 
i rilor și pentru muzeul școlii. Cu 

acestea ei vor organiza la îna
poierea din tabără o expoziție. 
Tofi copiii sint antrenați în 
învățarea cintecelor și poezii
lor patriotice, participă la
jocuri și întreceri sportive. 
Pionierii de ia cercul de dan
suri populare al Palatului pio
nierilor din București pregătesc

dansul Călușarii, iar cei da la 
Cluj ți Tg. Mures lnvafA moi 
clntece u damuri populare ro- 
minețti ți maghiare. Încă din 
primele tile ale taberei, pionie
rii si scalarii au început pregă
tirile pentru concursul gen 
„Drumeții veseli* pe tema 
..RJP.R. pe drumul desăvirțiru 
construirii socialismuluf cu e- 
lape pe detașamente |j pe uni
tăți — si pentru „carnavalul 
surprizelor'' ce va Încheia pe
rioada de ședere in labd/d-

Pentru pionieri se mai orga
nizează drumeții ți vizite pen
tru cunoașterea Împrejurimilor 
taberei, a raionului, jocuri de L MIHVȚ

In raionul

Vacanța elevilor maramureșeni

zi în etapa interraională
I ±

uminică, în 4 loca
lități din regiunea 
București au avut 

lac intr-un cadru 
festin întrecerile fi
nala din etapa in- 
ierraianali a Spar-

lucheedei de noră a tineretului, 
■■ narticiMt campioni

din localitate și din comunele 
raionului Slobozia. La întrecerile 
de volei, echipa masculină a 
muncitorilor de la Fabrica da 
fermentat tutun din Urziceni a 
cucerit primul loc și s-a califi
cat pentru faza regională- Un 
frumos succes a repurtat și echi
pa feminină a Fabricii de can-

T. \ ladimirescu

din Capitala

O djjffMitd pasionantă la tzîntă.

Campionatele republicane
de navomodele

ttl o^uam, v^a 
rețiMst ateapa încă da la 

priaaaie probe, la cursa de vite
ză — IM m — tinăra Tudor a 
Ssun, din raionul Fetești, a reu- 

dnpi • dispută pasionantă, 
»ă traară pri^a linia da loure. 
Tin&rtd Cinci, din
mcrJf' « stabilit apoi an
•am eoano^ raiaud ai 
dea. El a parcurs W - U 12 
■n unde. Rezultate frumoasa au 
abținut și utetnista I esilica Ilie, 
din rasaunl Urziceni, înnugitoa- 
r» ia cursa da BM m, ea ți (Mi
ni Mesei lac din Urzi
ceni, cure a sorit pesta ifacReta 
ridicată la siahiliaj un
*aa reeerd raianal.

In aceiași timp s-au desfășu
rat pe mai multe teresutri jocu
rile de calei, handbal în 7, fot
bal. oină, cssamnlt da gim- 
■mtieă. jwpăce. fir ttc., ■nuărifa 
m interes da numeroși spectatori

de paaaaaaata R
«■ /aal caiKsrskrile da c«- 

efif*, ce s-au desfășurat pe țo- 
seaua Amara—Slobozia. Tinăra 
muncitoare Florica Bragu, de la 
Fabrica de confecții din Călărași, 
a dominat cursa fetelor, fiind 
urmată de colectivista Aurica 
Di acu, din comuna Radu Negru. 
Ele an participat pentru prima 
oari a competiție sportivă de 
tnploare. La băieți, pe primele 
laeaurî i-»u datai Ion Popescu, 
cemuu Sf. Gheorghe, raionul 
Ursiceai, ji Ion Șerban, din Că
lărași.

Asemenea concursuri sportive 
au avut loc duminica și la ba
zele sportive din Giurgiu, Ale
xandria și Răcori. Aceste între
ceri ale tinereții s-au bucurat 
de un frumos succes, constituind 
o adevărată sărbătoare a spor
tului de masă din orașele și sa
tele regiunii București.

Pe sriufionnl Re- 
publicn a-c duptetot 
darminied mechtl de 
fotbal dintre echi
pele A-SJf JJ. Satn 
Mare ți Știința Ga
lați din cadrul ba- 
rajidiu pentru ră
mânerea (n catego
ria B. Fotbaliștii 
din Satu Mart au

La Fayette — film 
tru ecran panoramic : 
tria (b-dul Magheru 12—14). 
Gangsteri și filantropi : ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2). 
București (b-du) 6 Mar
tie 6), Gh. Doja (cal. Gri- 
viței 80), G. Coșbuc (piața G. 
Coșțiuc 1), Grădina Progresul 
‘ ‘ ~ 1 J: 13

9).
(str. Ion Vidu 5). Grădina 
Septembrie (str. Doamnei 
Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru (b-dul Magheru 29). I. C. 
Frimu (sală și grădină — 
b-dul 6 Martie 16). Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare 
colț cu str. Lizeanu). Drumul 
spre înalta societate : rulează 
la cinematograful V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24). For
tăreață pe Rin — cinemascop: 
rulează la cinematografele 
filepa Pavel (sală și grădină 
— (b-dui 6 Martie 14), Miori
ța (cal. Moșilor 127), Libertă
ții (șajă ș> grădinș — str. 11 
Iupie 75). Bragoște și pălăvră
geli : tineretului (cal. Victo
riei 48), 1 Mai (b-dul 1 Mai 
322), Volga (șos. Ilie Pintilie 
61). Alerg djjpă o ste$ s Vic
toria (b-dul 6 Martie 7). O per
lă de mjjnă : Centra} (b-duj 6 
Martie 2), Qlga Bande (sala și 
grădină — opt 13 Septembrie 
190). Copiii minune : Luipina 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața ; 13 
Septembrie (șfcr. Doamnei 9). 
Ordinul Ana — djipă=amiază :
13 Septembrie (str. Doamnei

9). Program de filme daca- 
men tare : Timpuri Noi Co-dul 
6 Martie II Doctor m filaaa- 
fie : rulează la cinemaLo<rafei« 
Maxim Gorki (13 Decembrie 
5—7), Unirea l&ală p grădină 
- b-dul 1 Mai 143 Cetatea 
Hnrrimnmii — cinemascop - 
Giulești (caL GiulefU M). Fa
da! rapt — cmemaacop : În
frățirea intre popoare (b-dul 
Bucureștii-Noi), V. Roaită (sala 
și grădină — b-dul 1 Mai 57). 
Pompierul atomic : Cultural 
(piața Ilie Pintilie 2), Aurel

oVlaieu (șos. Cotroceni 9). 
moștenire cu bucluc: rulează 
la cinematograful Alex. Popov 
(cal. Griviței 137). Concertul 
mult visat : 8 Martig (str. Bu- 
zești 9). Floreasea (str. I. S. 
Bach 2). Pirații aerului — ci
nemascop : Qrivița (cal. Grivi
ței — Podul Basarab). Colegii : 
rulează la cinematograful C. 
David (cal. Crîngași 42). Viața 
fără chitară : rulează la cine
matografele Alex. Sahia (sală 
și grădină — cal. Văcărești 21), 
23 August (sală și gradină — 
b-dul Dimitrov 118). Cereopiu- 
șki : Flacăra (cal. Dudești 22). 
Moartea în insula de zahăr : 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (cal. Dudești 97).

Ta ețti minmaată
90s. Minai Bravu 221. Kaeea p 

frații «ăî — ambeie seni : 
Popular (str. Militari 31). 
Mărul diseantiei : Arta (enL 
Călărași 153). Legea e lege : 
Moșilor (sală și grid mă — caL 
Moșilor 221). Naaa prieteaă a 
larii : 1® Februarie (b-dul 30 
Decembrie * Mamei acul :
rulează la cinematograful M. 
Emmescu (sir M. Emmescu 
127). CIqhal eavalerilar — ci
nemascop : rulează la cinema
tograful Hie Pintilie (șos. Co- 
lenuna 841. Tăunul : Luceafă
rul (sală și «..'âdină — caL Ra- 
bovei 118). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop : rulează la ci
nematograful G. Ba co vi a (șos. 
Giurgiului 3). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop : 
Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30). Meșter la toate : 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Cei doi care au furat luna — 
cinemascop : rulează la cine
matograful B DelavTEtficea 
(b-dul Libertății 70—72 — car
tierul Militari). Nopțile Cabi- 
riei : Grădina cinematografu
lui T. Vladimirescu (cal. Du
dești). Veneția, luna și tu : 
Stadionul Republicii, Haiducul 
de pe Ceremuș : Grădina cine
matografului Ilie Pintilie (șos. 
CQlentina 84). Acord final : 
Areneje Libertății (str. 11 Iu
nie). Caidul: Grădina cinema
tografului Arta (cal. Călărași 
152). Carmela — cinemascop : 
Grădina cinematografului 8
Martie (str. Buzești 9—11).

Pentru a 5-a oară 
alternativ, ciclișta 
sovietică Galina Er
molaeva a cîștigat 
titlul de campioană

Noua clădire a poștei din Brad inaugurată de curlnd
9o»i AGBRFRES

repurtat victoria eu 
scorul de 3—0 
(0—0) prin punctele 
realizate de Kuki 
(din 11 m), Sziloghi 
ți Tiron.

Joi, tot pe stadio
nul Republicii, are 
loc jocul Tractorul 
Brașov‘Știința Ga-

a lumii In proba de 
Viteză. Duminici, 
pe pista velodromu
lui din Liege ea a 
invins-o în finalâ, 
după 3 manșe 
(2—1), pe coechipi
era sa Kiricenko. 
Campioana mondi
ală de anul trecut, 
Savina (U.R.S.S.), 
s-a clasat pe locul 
trei, cîștigind două 
manșe (2—0) Ia bel
giana Smits. Cel 
mai bun timp — 
13"7;lfl 
în finale 
sportivei 
va.

Finalele 
de viteză 
și profesioniști) nu 
s-au putut desfășu
ra din cauza 
La 
și-1

înregistrat 
aparține 

Ermolae-

probei 
(amatori

amatori, 
disputa

ploii, 
titlul 

Sercu

Ieri la Constanța 
echipa de fotbal 
Farul a învins cu 
4—2 (1—0) echipa 
poloneză V.Z.K.S. 
Stal Rzeszow.

Echipa maghiară 
de fotbal Vasas Sze- 
kcsfehervar și^-a 
continuat turneul 
în țara noastră, ju- 
cînd duminică la 
Reșița cu echipa 
C.S.M. Meciul s-a 
încheiat cu un re
zultat de egalitate : 
0—0.

Bian-(Belgia]
chetto (Italia). Pri
ma manșă a finalei 
a revenit lui Sercu 
cu ll”7/10. Pentru 
locurile 3—4, Tren- 
tin (Franța) ]-a în
trecut pe Morelon 
(Franța). Italianul 
Antoni Maspfif, de
ținătorul titlului 
mondial la profe
sioniști, se va îqțîl- 
ni in finală cu co
echipierul său Ga- 
iardoni.

în finala probei 
de urmărire ama
tori (4000 m) se vor 
întîlni Moskvin

eliminat 
(Danemarca), 
cronometrat 
5 O9”3/10, și belgia
nul Walschaerts, 
învingătorul engle
zului Porter cu 
timpul de 5‘04’'2/10. 
Finala feminină de 
urmărire va aduce 
pe pistă pe Burton 
(Anglia) și Reyn- 
ders (Belgia), care 
în semifinale, susți
nute cu Rîbacenko 
și Dementieva, au 
realizat pe cei 3 000 
m timpurile de 
4’15’'2fl'100 și res
pectiv 4’15’,6/100.

Cluburile Ferenc- 
varos Budapesta și 
Ga lata Sarai Istan
bul au căzut de a- 
cord asupra date
lor meciurilor din 
primul tur al „Cu
pei campionilor eu
ropeni" la fotbal. 
Primul meci va a- 
vea loc la 18 sep
tembrie la Buda
pesta, iar ce) de-al 
doilea — la 
tombrie la 
bul.

25 sep- 
Istam-

Ieri a 
competiția 
de fond „Criteriul 
juniorilor'', 
etapă t 
de-a lungul a 60 
km a 
rului Gh. Radu (O- 
limpi#) cu timpul 
de lh35’27". AștQzl 
ne șos. Olteniei 

are loc o vrobă cte 
30 km ffpntrp-cro- 
nom^trului.

început 
ciclistă

Prima 
disputată

revenit tînă-

(Agerpres)



30 DE MINUTE

Plecarea secretarului 
pentru agricultură al S. U. A,.

■
 n foaia de parcurs,
| cind pleacă la 

drum, este trecut 
cu numele întreg ; 
Dumitru Căpîlnea- 
nu. Noi, colegii lui 
de muncă îi spu

nem, mai simplu și scurt — 
Mitică. H cunoaște aproape în
treg Depoul Brașov. Lucrează 
la noi ca ajutor mecanic L.D.E. 
O meserie frumoasă și de 
perspectivă. Pînă la cei 24 de 
ani ai luÂ, Dumitru Căpîlneanu 
a cunoscut multe bucurii și 
satisfacții, așa cum s-a lovit, 
nu o dată, și de greutăți. Nici
odată nu s-a simțit singur, a 
primit mereu un ajutor prețios 
din partea tovarășilor săi de 
muncă așa cum de altfel și el 
i-a ajutat pe alții. Nu-i vorbă, 
niciodată nu ne-a făcut de 
rușine, pe noi, colectivul său 
de muncă.

lntîmplarea ce vreau să v-o 
istorisesc s-a petrecut în miez 
de noapte. Șeful l-a chemat 
la el:

— Ai de făcut revizia loco
motivei pentru trenul accele
rat.

A plecat spre locomotivă și 
a început să lucreze.

Temperatura se ridicase la 
valoarea prescrisă. A lansat 
motorul șî a mai privit o dată 
spre blocul aparatelor. Ar fi 
trebuit să treacă apoi în cabi
na postului de conducere. A 
întârziat. De ce ? Trecînd pe 
lingă motorul lansat, urechea 
deprinsă să deslușească res
pirația mașinii a sesizat un 
zgomot. Ce să fie ? Mitică se 
pricepe prea bine in meserie ca 
să aibă multe îndoieli. Garni
tura turbosuflantei, numai ea 
poate fi cauza. Să-i dea dru
mul așa ? Nici pomeneală. Ce 
fel de accelerat ar fi acela 
tractat de o locomotivă care 
respiră greu, ca un om bolnav? 
Trenul accelerat, pentru care 
se pregătea locomotiva, ar fi 
întârziat multe minute. Echi
pajul ei ar fi avut de lucru, 
nu glumă, pînă la capătul 
cursei.

Ce era de făcut ? Altul, cu 
mai multă „milă14 de sine ar 
fi întocmit o foaie de comandă 
prin care s-ar fi specificat ne
cesitatea schimbării garniturii 
— și gata. Locomotiva ar fi 
fost retrasă, înlocuită și repa
rată mai tîrziu, pe Îndelete, la 
rece.

e sărbătorește pre- 
-iî:nzitani imrklini- 
rea a 1*0 de ani 
Te la nașterea lai 
Richard Wagner

I Pe drumul apro
pierii operei de a- 

devărul vieții, de realism, re
forma wagneriană a însemnat 
un colosal pas Înainte față de 
toți predecesorii și contempo
ranii compozitorului în tocu’ 
libretului absurd care, în ma
joritatea operelor clasice, Slu
jea doar ca pretext pentru ten
tezi a muzicală, Wagner pune 
creația dramatică închegată, de 
înaltă valoare poetică. Din 
contopirea organică a cuvtntu- 
lui și a sunetului, a poeziei 
șl a muzicii, rezultă unitatea 
artistică nouă, cu o mare bo
găție de sensuri

Reacționând față de tradițio
nala împărțire a operei în arii 
și recitative, care fărâmițau 
muzica, opreau acțiunea și 
sporeau convenționalul genu
lui, Wagner pune Ia baza lim
bajului său muzical așa-zisa 
„melodie infinită", adică un 
flux melodic naîutrcruDî care 
exprimă sentimentele eroilor

Căpîlneanu a privit spre 
ceasul din cabina de conduce
re. „30 de minute". Atita timp 
mai era pînă la ora ieșirii lo
comotivei din depou. 30 de 
minute grele. Motorul fierbin
te își trimitea suflarea de foc 
pe mîinile ce manevrau iscusit 
și repede sculele garniturii de 
intersecție. A fost o încăierare 
cu minutele și cu temperatura 
înaltă, bătălie din care tova
rășul nostru a ieșit învingător.

Atunci, în miez de noapte, 
acceleratul a plecat la timp 
din gară, iar cei doi de pe lo
comotivă au fost mulțumiți, la 
capătul cursei, de funcționarea 
mașinii. $ueratul ei puternic 
saluta cu voioșie munca plină 
de răspundere a tânărului 
meșter.

• 7 v*

Peștera
Fota -• prof- A- JPAJtON

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Polo
ne. Adam Rapacki, a trimis o 
telegramă ministrului afaceri
lor externe al Republicii 
Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, nrin care mulțumeș
te călduros pentru felicitările 
transmise cu prilejul sărbăto
rii naționale a renașterii Po
loniei

Contribuim 
cu toate tortele 

la însilozarea 
nutrețurilor

#at« 
ier-

(Urmare din pafl. I) 

condițiile riîonului noitru. 
limitat* în ceea ce prirefte 
bnrile. inși ■▼em posibil ițiți 
mari de a amesteca în ailoi re«- 
turi de li grădini. Pe lunci Oltu
lui grădinile irigate io întind 
pe o suprafață de aproape Q00 
de hectare, de unde «om folosi 
toate resturile «tactile, începând 
cu foile rămase de Ia fasonarea 
verzei timpurii, până la vrejii de 
roții, — lucrări pe care tinere
tul s-a angajat să le facă prin 
muncă patriotică.

Pentm ea participarea tinere
tului la această acțiune de mare 
importanță economică sa fie cît 
mai activă, comitetul raional 
U.T.M,, prîti activițtii săi, «a a- 
juta concret fiecare organizație 
de bază U.T.M. în munca desfă
șurată pentru înfăptuirea angaja
mentelor, ți îndeosebi pe cele 
din gospodăriile cu număr mare 
de animale, ca : Mărgineni, Mo- 
gogețti ți altele unde este nece
sar un mare volum de muncă ți 
unde în toamna trecută înailoza- 
râle n-au mers tocmii bine.

Inițiativele bune alo multor 
organizații de bază U-T.M. pe 
care acum Ie generalizam, pre
cum ți măiurile practice pe care 
le-am luat, vor asigura contri
buția masivă a tineretului la îu- 
silozarea furajelor, la asigurarea 
bazei furajere.

0 CURSĂ
PE UN TEREN DIFICIL
n lb

uoă ce a terminat 
cursurile Școlii 
profesionale din 
Buzău, Mănăilă 
Cursaru a fost re
partizat să lucreze 
ca montor de lo

comotive la Depoul C.F.R. 
Brașov. încă de la început s-a 
dovedit a fi un tinăr priceput, 
cu dragoste față de meseria a- 
leasă. Ca urmare a rezultate
lor deosebite obținute în pro
ducție, colectivul de conduce
re al depoului i-a încredințat 
la virsta de 26 de ani, condu
cerea unei echipe. Colectivul 
pe care l-a condus a obținut 
rezultate frumoase în produc
ție.

O altă echipă însă — a lll-a 
•— era mereu codașă. Din cau
za reparațiilor slabe se înre
gistraseră defectări de locomo
tive, incit, după recepție, dlți 
muncitori, din schimbul de 
noapte, trebuiau să remedieze 
defectele apărute. Ca urmare, 
creștea timpul de imobilizare 
a locomotivelor în depou și se 
iveau cazuri de indisciplină. 
Comunistul Cursaru Mănăilă a 
simțit de datoria lui să inter
vină.

— Vă rog sd-mi repartizați 
mie echipa a lll-a. 
aceasta să ajungă 
pe depou.

La început a stat 
cu fiecare lAcâtuș fn parte, li 
ar&ta ce este bun și ce este 
rău in activitatea sa zilnică. A 
știut să formeze spiritul de 
echipă. Cind un lăcătuș din 
brigada a lll-a greșea, întârzia 
de la serviciu sau făcea lucru 
necorespunzător, întreaga bri- 
gadă îl ajuta, arătîndu-i ce ara 
de făcut. * I

Vreau ca 
fmntflț a

de vorbă

— Dacă o locomotivă rămî- 
ne pe linie din cauza repara
țiilor necorespunzătoare execu
tate în atelier, aceasta este o 
pată rușinoasă pentru noi toți, 
pentr-u întregul colectiv de 
munci — le spunea M&năilă.

Au trecut zile, săptămîni. 
Brigada a lll-a obținea acum 
succese importante. Locomoti
vele pe care le avea de repa
rat ieșeau din depou la terme
nele planificate, timpul de 
imobilizare se aewrta mereu.

Cind s-au analizat rezultate
le obținute in primul trimestru 
al anului, brigada a lll-a pre
luată de comunistul Cursaru 
s-a clasat pe locul I pe depou, 
în prezent această brigadă se 
menține printre cele mai bune 
din depou.

Dar aceasta încă nu e totul. 
Mîna bunului gospodar și-a 
făcut loc printre lăcătușii lui 
Mănăilă. As început să recon
diționeze bucșele de bronz, să 
folosească mai judicios sculele 
de mină, să organizeze mai 
bine locul de muncă. Ca ur
mare, de la începutul anului ei 
au obținut o economie de 
70 000 lei.

Dacă privești frt urmd fi 
cezi s-a ajuns, poți com
para intervenția comunistului 
Mănăilă Cursaru la condu
cerea brigăzii a IIl-a cu ata
șarea unei locomotive de mare 
putere in fruntea unei garni
turi grele pe un traseu dificil, 
în pantă. Rezultatul e cit se 
poate de vizibil: in timp util 
cursa este efectuată în între
gime.

DUMETRU CONSTANTIN 
ajutor mecanic L.D.E.

Depoul Brașov

RICH A R D
W A G N

le opune în mod Izbi-fără a
tar acțiuni. Din acompania
toare. orchestra devine princi
palul purtător a] acțiunii dra- 
tx»î ci' : W ■— pune în sluj
ba ooerei toate cuceririle pe 
care simfonismul Ie câștigase 
prin dezvoltarea sa indepen
dentă. îmbogățit în elemente 
cromatice, limbajul armonic al 
iui Wagner capătă o tensiune 
neobișnuit de puternică ce ac
centuează forța dramatică a 
muzicii sale. Nu putem ex
pune aici amănunțit aspectele 
reformei wagneriene, dar apa
re neîndoielnic că toate stră
daniile compozitorului au fost 
inspirate de ideea înlăturării 
convenționalului, da năzuința 
spre concentrarea dramatică 
șl expresia veridică. Grltlcile 
aduse concepției Iul Wagner 
erau și sînt de obicei făcute 
de pe poziția opere! Iul Verdi 
(în a cărui muzică aria ajun
sese la e atît de minunată în
fiorare) pierzîndu-se însă din 
vedere că însuși Verdi în ul
timii ani de viață, prin cele 
două opere — „Otbello** și 
-Filstafi” 3 evoluat îd sensul 
draraej muzicale. Această evo-

La G.A.S, Tîmna, regiunea Oltenia, se lucrează intens la strîngerea șl depozitarea nutre
țurilor Foto : AGERPRES

Loturile specializate pe faze de execuție
(Urmare din pag. 1)

Prin folosirea materialeilor 
noi (mină curentă la balustra
de din PVC, tuburi electrice 
și țevi de instalație sanitară 
din PVC, terasit — la fațade, 
vinacet și alhidal — pentru 
lucrări de vopsire) si datorită 
faptuhd că în zilele de iarnă 
au fost executate, la propune
rea lui Ion Bogdan — șeful 
unei echipe de mozaicari, cîte- 
va mii de trepte prefabricate 
din beton armat (într-o varia
tă paletă coâoristică) am reu
șit să reducem numărul de 
ore pe apartament. La blocu
rile D, A 4, A 5, de pildă, 
timpul consumat reprezintă 
93,7 la sută față de normativ.

— Evident, metoda de lu
cru pe loturi specializate, mult 
mai productivă decît cea obiș
nuită, dă rezultate bune în 
condițiile amintite mai îna
inte — ne distanțe foarte mari 
și la lucrări de mică amploare. 
Am observat totuși că la lu
crările de la spital este^prac- 
ticat un sistem asemănător 
de lucru. Care sînt avanta
jele ?

— într-adevăr, la spital — 
de la cota zero în sus — mun
ca a fost organizată de șeful 
șantierului, inginerul VI a d 
Roșea, pe operații. în momen
tul de față aici se execută 
scheletul de rezistență și lu
crările de zidărie. Clădirea 
fiind foarte mare (partea cen
trală măsoară 140 de metri 
lungime și 13 m lățime), a 
fost împărțită în 5 corpuri din 
care 3 Ia clădirea centrală. 
Operațiile principale (armare, 
executarea cofrajelor, turna
rea betoanelor și lucrările de 
zidărie) se desfășoară eșalo
nat. Datorită decalajului nor
mal de timp în execuția lucră
rilor, după primul nivel, ope
rațiile de zidărie, de turnare a 
betoanelor și de armare-co- 
frare se desfășoară astfel : zi
dăria — corpul A, etajul I, 
turnarea betoanelor — corpul
B, etajul II, armarea și exe
cutarea cofrajului — corpul
C, etajul HL în «cest fel se 
ajunge la o situație similară 
cu aceea de la loturile pe faze 
Metoda aceasta, valabilă nu
mai la clădiri mari, este foar
te productivă.

— Cum ați rezolvat «ici 
problema lucrului în fundații, 
avînd în vedere amploarea lu
crării pa radier general și 
structura meeropancă a tera- 
Buhd T

— Pentm a îndeplini pres
cripțiile referitoare la lucrări 
în asemenea structuri și pen
tru a obține indici taalți d«

Gata pentru deschiderea noului an școlar
Tu regixuea Ba

nat, pregătirile pen- 
tri -rnl an de in- 
od'dmmt ie desfă
șoară din plin. Din 
fondurile alocate de 
stat, anul acesta, la 
Reșița. Arad, Oțelul 
Roșu fi fn alte lo

hiție era mai puțin urmare a 
influenței wagneriene, cit ex
presia unei necesități interioa
ra a dezvoltării genului. în- 
tr-adevăr, paralel cu Wagner, 
Mussorgskl concepea prototi
pul rusesc al dramei muzica
le avînd la bază aceleași prin
cipii ale adevărului dramatic,

Aniversările 
Consiliului 

Mondial al Păcii

acțiunii neîntrerupte, ftodirii 
simfonice etc.

Din punct de vedere al rea
lismului, Wagner a fost un 
mare inovator, un deschizător 
de drumuri, iar criticile care i 
se aduceau își aveau originea 
nu în principiile realismului, ci 
în pozițiile conservatoare, de
pășite ale vechii concepții 
despre operă.

Wagner era conștient că prin 
noutatea pe care o aduce re
forma sa np poate întruni eu- 

productivitate, la turnarea be
toanelor în fundații am exclus 
fabricarea acestora în stație 
centralizată. Au fost modifi
cate două betoniere — montîn- 
du-le pe roți de vagonet — și, 
pe o cale de rulare de-a lungul 
gropii de fundație, au fost 
plimbate de la un capăt la al
tul al șantierului, betonul pre
parat turnîndu-se direct în 
jghiaburi. Acest procedeu a 
dus la un cîștig de timp — 
pot spune hotărâtor.

Acestea sînt eîteva din căi
le care ne-au asigurat succe
sul în îndeplinirea sarcinilor 
noastre. Firește, au existat și 
alte resurse, unele folosite din 
plin și avînd o eficacitate 
deosebită, — adtele folosite 
mai puțin și spre care trebuie 
să ne îndreptăm foarte serios 
atenția, cum ar fi. de pildă, 
mai buna folosire a utilajelor 
grele.

Nu ne lăudăm dacă facem 
afirmația că pe șantierele în
treprinderii noastre lucrează 
muncitori bine pregătiți. în
drumată de organizația de 
partid, conducerea întreprin
derii a organizat cursuri de 
calificare pentru zidari (la 
care participă 80 de muncitori 
necalificați) și cursuri de ridi
care a calificării pentru 250 de 
meseriași: zidari, zugravi, par- 
chetari. mozaicari, calorife- 
riști, instalatori sanitari și 
electricieni. Le asigurăm ace
stora săli, materiale didactice 
etc. în programele analitice 
sînt prevăzute teme concrete, 
care le fac cunoscute cele mai 
importante procedee tehnioe 
pe care să le folosească în 
producție. La cursuri partici
pă foarte mulți tineri. Lecto
rii — în proporție de 90 la 
sută — sînt tineri ingineri și 
maiștri. Biroul organizației de 
bază P.M.R., conducerea între
prinderii apreciază munca ti
nerilor Gheorghe Armeanca 
(șeful celei mai bune brigăzi 
de fierari betoniști), Gheorghe 
Butnaru — zidar (cel mad tî- 
năr șef de echipă), Emil Satco 
— mozaicar și Constantin Tei- 
șanu — parchet ar, ambii șefi 
de echipe, Iacob Popa — zidar. 
Apreciem foarte mult șl mun
ca depusă de tinerii ingineri 
Sebastian Mihalcea, Porfir 
Moraru și loan Cîrâinoiu (se
cretarul biroului organizației 
de bază U.T.M. de pe șantie
rul spitalului). Prin eforturile 
depusa de ei, prin atenția pe 
care au dat-o și unii și alții 
cursurilor de calificare și de 
ridicare a calificării, au con
tribuit nemijlocit Ia creșterea 
productivității muncii li bn- 
bunitlțîrea calitățiL Am dori

fragjul unanim al ascultători
lor și că, dimpotrivă, va dez- 
lănțui o uriașă împotrivire 
conservatoare. Drama perso
nală a compoeitorului constă 
Jn aceea că iubind adine oa
menii ți dorind sincer să scrie 
pentru el el nu putea. In ace
lași timp, să compună în ma
niera tradițională care i-ar fi 
putut asigura cu ușurință 
popularitatea. A făcut-o la în
ceput în „Rienzi" iar urme ale 
respectului cu care se simțea 
obligat față de tiparele tradi
ționale se resimt 
„Lohengrin" (1845), 
cu „Tetralogia" și 
tan" eă s-a dăruit 
idealului realist pe____ _
mărea. In ciuda ostilității cu 
care mulți îl priveau (inclusiv 
renumitul muzicolog Hanslick) 
al compune mai departe, însu
flețit de convingerea că oa
menii vor prețui cîndva înfăp
tuirea pe care i-a inspirat-o 
numai și numai dorința de a 
fi credincios adevărului. „O- 
pera de artă a viitorului’' își 
intitula Wagner una din prin
cipalele lucrări teoretice în 
care exprima această convin
gere.

Cu adevărat discutabilă ni 
se pare perspectiva din care 
Wagner își trata unele su
biecte. Cufundarea în neantul 
morții, renunțarea la cele lu
mești, îi apăreau uneori lui 
Wagner ca soluții ale proble
melor umane pe care le punea 
în operele sale. întreaga dra
goste dintre Tilstau $i Isolde 

pînă în 
dar o dată 
cu „Tras

eu totul 
care-1 ur-

însă ceva mai mult sprijin din 
partea comitetului organiza
ției de bază U.T.M. (secretar, 
loan Harasim). Nu totdeauna 
acesta a fost prezent la rezol
varea problemelor care ne-au 
stat în față, și unde a fost ne
voie de o masivă mobilizare a 
tinerilor. Considerăm că orga
nizația U.T.M. poate face mult 
mai mult. Spun aceasta, pen
tru ca m-am convins că tine
rii noștri pot face lucruri 
bune, dar că nu trebuie să le 
lipsească totuși sprijinul co
mitetului U.T.M.

Angajamentul nostru este 
de a da în folosință cele 600 
de apartamente cu mult îna
inte de termen, de a termina 
lucrările prevăzute la spital, 
în primul semestru au fost 
date în folosință 176 de apar
tamente, iar în luna iulie încă 
134. Sîntem hotărî ți ca, In 
cinstea zilei de 23 August, să 
sporim eforturile pentru a da 
oamenilor muncii nod aparta
mente trainice și frumoase.
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Pentru noul an de mvălă- 
mînt, întreprinderea de ma
terial didactic din Capitală 
pregdiește peste 30 de noi 
aparate cu care vor fi în
zestrate școlile. In fotogra
fie: un aspect din laborato
rul de științele naturii 

Întreprinderii.
al

este străbătută, încă din clipa 
dezlănțuirii el de fiorul dorin
ței de a muri, eroii văzind în 
moarte unica posibilitate a de
plinei lor contopiri Astfel de 
elemente de gîndire, tributare 
într-o măsură filozofiei idea
liste au apărut în creația lui 
Wagner după revoluția din 
1848 (pe ale cărei baricade 
Wagner luptase de altfel cu 
înflăcărare). In te ți rea reacțiu- 
nii a înăbușit treptat flacăra 
revoluționară din sufletul ar
tistului și totodată l-a deter
minat să se împace cu stările 
de lucruri existente, nădăj
duind într-o fericire transcen
dentală. Compozitorul exilat 
la 1848, datorită ideilor sale 
primejdioase pentru oficialita
te, ți-a sfîrșit viața prosternîn- 
du-se cu pioșenie în fața ace
leiași oficialități.

Preludiul la „Tristan" sau Ia 
„ParsifaJ**, moartea Isoldei și 
nu numai ele, vor răscoli tot
deauna inimile oamenilor, de
oarece intensitatea umană a 
sentimentului exprimat e mult 
mal vastă și mai puternică de
cât strâmta sa viziune. în mu
zica lui Wagner artistul e mai 
cuprinzător, mai profund decât 
filozoful. Este edificatoare, în 
acest sens, „Moartea Isoldei** 
din a cărei muzică iradiază o 
impresionantă, vehementă do
rință da a trăi. Chiar cînd vrea 
să înalțe un imn merții, Wag
ner rămâne eîntărețul înfocat 
al vieții.

G. BA LAN

Luni la amiază a părăsit 
tara, îndreptîndu-se spre So
fia, secretarul pentru agricul
tură al Statelor Unite ale A- 
mericii, Orville Freeman, și 
persoanele ce I-au însoțit, 
care, la invitația vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne. Alexandru Mo- 
ghioroș. a făcut o vizită în 
R. P. Romînă.

în cursul dimineții, Ia reșe
dința rezervată oaspetelui la 
Mamaia, O- Freeman s-a în- 
tîlnit cu Alexandru Moghio- 
ro$, vicepreședinte al Consi

Interviul acordat de secretarul pentru agricultură 
al S.U.A., Orville Freeman, reprezentanților 

radio-televiziunii romine și Agenției romîne 
de presă „Agerpres**

Luni dimineața, înaintea ple
cării din România, secretarul 
pentru agriculturi al Statelor 
Unite al® Americii, Orville Fre
eman, a acordat un interviu re
prezentanților Radioteleviziunii 
romîne, Eugen Preda, ți Agenției 
romîne de presă Agerpres** 
Mircea Moarciț.

împirtițîndu-ți eîteva din im
presiile culele în cursul vizitelor. 
Orville Freeman a declarat J 
înainte de toate doresc să-mi 
exprim aprecierea și mulțumirile 
pentru guvernul țării dv. ți po
porul ei, care ne-au primit cu 
atita căldură ți ospitalitate. Am 
petrecut un timp foarte plăcut, 
poporul ți peisajul țării dv. 
ne-au încintat. Am vizitat centre 
de cercetări agricole, viticole, 
gospodării colective și gospodă
rii de stat. Am remarcat că avefi 
instituții bine administrate, a că
ror productivitate este în per
manentă creștere. Ne-ați pregă
tit un program variat și foarte 
atent întocmit.

Răspunzând la o întrebare pri
vind schimburile tehuico-țtiinți- 
fice romîno-americane în dome
niul agriculturii, precum 51 în 
alte domenii, cum ar fi econo
mia, țtiința, cultura, oaspetele

*
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Informații
• Duminică a părăsit Capitala, 

tndreptîndu-se spre Kiev, o 
delegația a UA.SJL, pentru a 
participa la cursurile interna
ționale studențești de vară 
organizate de Consiliul Stu
dențesc din U-R.SJS. Delegația 
este condusă de tov. Fejes Iu- 
liu, vicepreședinte al UA-S.R. 

T-------- » o » tata »<♦>»»»•

6RUPUL ȘCOLAR U C E C 0 M — BUCUREȘTI
Școala tehnică de muncitori calificați

ir egi teși e in anul școlar 1963/1964 muncitori în specialitatea : 
„electronist aparate radio și televiziune"

Durata de școlarizare : 3 ani.
Se primesc in această școală tineri in virstă de 18—25 ani, 

absolvenți ai școlii medii, cu stagiul militar satisfăcut și cu 
domiciliul stabil în orașele unde se află cooperativele meș
teșugărești de specialitate.

Pe durata școlarizării se asigură elevilor burse transportul 
în vacanțe și la practică. După absolvirea școlii șe asigură 
încadrarea în producție in unitățile cooperației meșteșugă
rești.

înscrierile se fac Ia cooperativele meșteșugărești din fie
care localitate, cu secții de reparații pentru aparate de radio 
și televiziune.

Examenul de admitere se va ține între 25—30 septembrie 
*.c.

Informații suplimentare la telefoanele 15.82.28 și 16.21.40, ♦ 
interior 108 sau 154.

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI AUTO BUCU

REȘTI, cu sediul în strada Olteniei nr. 1, raion 16 Fehrua- 
rie, tramvai 2—11, stația Pasteur, telefon 18.03.68, primește 
înscrieri de candidați din orașul București pentru meseriile :

— MECANICI AUTO
— MECANICI COMBUSTIE INTERNA (AVIAȚIE) 
înscrierile se fac pînă la data de 30 august, zilnic între 

orele 10—14.
Se primesc absolvenți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 

14—16 ani. Se acordă dispensă de vîrstă pînă la maximum 
6 luni în plus *

La înscriere
— certificat
— certificat
— certificat 

pulmonară)
— cerere de
— buletin de identitate
Indicații suplimentare se primesc la secretariatul școli!.
Examenul de admitere se va ține între 1—10 septembrie și 

constă în următoarele probe :
— limba romînă — scris gi oral
*• matematică — scris și oral.
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sau în minus de directorul școlii, 
candida ții vor prezenta următoarele acte : 
de 7 clase — original 
de naștere — copie
de sănătate (analiza sîngelui și radioscopia

înscriere

liului de Miniștri, Mihai Da
les, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Ni
col ae Giosan și Bucur Șchio- 
pu, prim-vicepreședinți ai 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Gheorghe Rădoi, șe
ful departamentului construc
țiilor de mașini din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini și alte persoane o- 
ficiale.

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

a spus : între popoarele ameri
can și romîn există un sentiment 
profund de prietenie ți o dorință 
comună pentru pace. Cred ca 
schimburile dintre popoare în 
domeniul culturii, științei și in
tre oameni în general sînt foarte 
importante. Am știut acest lucru 
ți înainte de a fi plecat în a- 
ceastă călătorie. Acum mi-am 
întărit această convingere. între 
S.U.A. ți Romînia au existat 
schimburi de informații ; din a- 
ceste schimburi au beneficiat 
ambele popoare ți sînt încre
dințat că ele se vor extinde. 
Președintele Kennedy sprijină 
lărgirea acestor schimburi ca și 
distinsul dv. președinte. Domnia 
sa mi-a vorbit despre sprijinul 
guvernului țării dv. în această 
privință. Astfel se întrezărește o 
perspectivă îmbucurătoare.

în încheiere, Orville Freeman, 
a declarat : Aveți un popor foar
te entuziast, a cărui ospitalitate 
a fost minunata, o țara foarte 
bogată și productivă, cu resurse 
mari, de o rară frumusețe. Po
porul este harnic și dîrz in mun
că, dezvoltă in mod continuu a- 
ceste resurse. Părăsesc Romînia 
cu sentimente de prietenie ți 
stimă.

• După ce a dat concerte la Sibiu 
fi Brașov, Ansamblul coral al co
loniei romine din Austria a susți
nut luni seara. In sala Dalles din 
Capitală, un concert de cînlece 
folclorice romlnești și austriece.

A fost de față ministrul Austriei 
In R. P. Romînă, dr. Paul Wetzler.

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

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
La 5 august, ora 16,34 (ora 
Moscovei], în sala Ekaterina a 
Palatului Mare al Kremlinu
lui. s-a semnat, într-un cadru 
solemn. Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic si sub apă, încheiat în
tre Uniunea Sovietică. Statele 
Unite ale Americii si Marea 
Britanie.

După semnarea Tratatului a 
fost dat publicității următorul 
comunicat :

La 5 august, la Moscova, in 
Palatul Mare al Kremlinului, 
A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
dl. Rusk, secretarul de Stat al 
Statelor Unite ale Americii, și 
lordul Home, ministrul aface
rilor externe al Majestății Sale 
Britanice, au semnat Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Cuvîntarea 
lui A. A. Gromîko

Tovarăși 1
Domnilor 1
Semnînd. din împuternicirea 

guvernului sovietic Tratatul 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
șl sub apă, permiteți-mi să-mi 
exprim satisfacția în legătură 
Cu încheierea acestui tratat.

Uniunea Sovietică se pro
nunță de mulți ani pentru în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară. In prezent această 
problemă a fost rezolvată în 
ce privește interzicerea expe
riențelor nucleare în trei me
dii : în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. Guvernul 
sovietic consideră acest lucru 
drept un succes al politicii ex
terne de pace a Uniunii So
vietice. un succes al tuturor 
statelor care se pronunță pen
tru preîntîmpinarea primejdiei 
unui nou război, pentru men
ținerea si consolidarea păcii.

încheierea Tratatului privi
tor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară poate 
deschide calea spre rezolvarea 
altor probleme internaționale 
importante neiezolvate încă,

Cuvîntarea 
lui Dean Rusk

Domnule președinte, dom
nilor,

Cele trei guverne ale noas
tre au făcut astăzi ceea ce, 
după cum nădăjduiește în
treaga omenire, va constitui 
un prim pas pe calea spre a- 
sigurarea securității și păcii 
in întreaga lume. Tratatul pe 
care l-am semnat astăzi con
stituie un prim pas bun, un 
pas spre care Statele Unite au 
năzuit de atîta vreme și atît 
de sincer; dar acesta nu este 
decît un prim pas. El nu înlă
tură pericolul unui război 
nuclear. El nu duce la redu
cerea stocurilor nucleare. El 
nu pune capăt producției de 
arme nucleare. El nu limitează 
folosirea acestor arme în con
dițiile războiului.

De aceea nu sîntem încă în 
stare astăzi să spunem cu fer
mitate care va fi însemnăta
tea acestui act. Istoria va con
semna odată cum rezolvăm noi 
problema asigurării păcii, care 
continuă să fie încă o acțiune 
neterminată. Dar fiecare din
tre guvernele noastre poate 
avea și va avea un rol impor
tant în stabilirea a ceea ce 
vor scrie istoricii viitorului.

Intr-adevăr, de politica, de 
poziția și de acțiunile fiecăruia 
dintre noi depinde ca acest pas 
în domeniul controlului asu
pra înarmărilor să fie primul 
și unicul sau primul din mulți

Cuvîntarea 
lordului Home

Domnule președinte al Con
siliului de Miniștri,

Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Este o mare plăcere pentru 

mine, ca reprezentant al gu
vernului britanic, să mă alătur 
ministrului de externe al Uni
unii Sovietice. Gromîko, și 
secretarului de stat al State
lor Unite, Rusk, la semnarea 
Tratatului de interzicere a ex
periențelor nucleare.

Acesta este, cred, un mare 
eveniment pentru noi toți — 
pentru poporul englez, pentru 
poporul sovietic și pentru po
porul american, și, așa cum o 
dovedește prezența printre noi 
astăzi a secretarului general 
al O.N.U. — pentru popoarele 
întregii lumi.

De ce este acesta un eveni
ment atît de important ?

In primul rînd, pentru că 
de acum încolo fiecare fami
lie va putea trăi fără teama 
că sănătatea Copiilor încă ne- 
născuți este primejduită de 
infectarea aerului de către cm 
însuși.

în al doilea rînd, pentru că, 
deși acest Tratat nu reprezin
tă în sine o acțiune de dezar
mare, el constituie într-adevăr 
o frîna în cursa înarmărilor 
în domeniul nuclear, cursă în 
care următoarea etapă ar fi

La semnarea Tratatului a a- 
sistat secretarul general al 
O.N.U., U Thant, invitat de 
cele trei guverne semnatare 
ale Tratatului.

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste au 
participat N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R-S^.. to
varășii A. P. Kirilenko, N. V. 
Podgornîi, L. N. Efremov, V. P. 
Mjavanadze, I. V. Andropov, 
L. F. Iliciov, B, N. Ponomariov, 
V. N. Titov, A. N. Selepin ;
D. F. Ustinov, P. F. Lomako, 
I. T. Novikov și K. N. Rudnev, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; M. P. 
Gheorgadze, secretar al Prezi
diului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., A. M. Petrosianț și
V. E. Semiciastnii, președinți 
de Comitete de stat ale
U. R.S.S. ; V. V. Kuznețov și
V. A. Zorin, locțiitori ai mini
strului afacerilor externe al 

inclusiv a problemei dezar
mării. în ceea ce îl privește, 
izuvernul sovietic va depune 
si pe viitor eforturi și va face 
tot ceea ce depinde de el pen
tru rezolvarea cît mai grab
nică a Droblemelor internațio
nale actuale, inclusiv a proble
melor referitoare la securita
tea europeană.

Permiteți-mi ca aici. In pre
zenta șefului guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov. și a ce
lorlalți conducători de stat ai 
Uniunii Sovietice, să feiicit 
pentru încheierea Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor Cu arma nucleară Pe 
secretarul de stat al S.U.A., 
domnul Dean Rusk, și pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, lordul Home, 
care au semnat acest tratat în 
numele guvernelor lor. Per- 
miteti-mi. de asemenea, să-1 
felicit pe secretarial general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
domnul U Thant, ale cărui 
eforturi, în lupta pentru des
tinderea încordării internațio
nale. sint bine cunoscute.

In încheiere, vreau să pro
pun un toast pentru pace ș’ 
prietenie între popoare.

alții. Dacă împreună cu alte 
țări vom aplica o linie îndrep
tată spre asigurarea sprijinirii 
prin pași noi a forței de pro
pulsie, generată de acest acord, 
atunci căutările îndelungate și 
pline de speranțe ale omului 
spre pace vor înceta să fie 
doar un vis și vor începe să se 
întruchipeze în realitate.

Prin urmare, președintele 
Statelor Unite mi-a încredințat 
sarcina de a semna astăzi a- 
cest tratat, ceea ce am și făcut 
cu mare satisfacție înainte ca 
el să fie prezentat Senatului 
nostru în conformitate cu sis
temul nostru constituțional.

Intr-un sens mai larg, sem
narea acestui tratat oglindește 
hotărîrea Statelor Unite de a 
se asocia celorlalți doi partici
pant! inițiali la tratat, precum 
și altqr țări în eforturi perma
nente, îndreptate spre un țel 
bine definit pentru găsirea 
mjiloacelor practice prin care 
se va putea reduce încordarea 
și va putea fi ridicată de pe 
umerii popoarelor noastre po
vara cursei înarmărilor.

De aceea pentru noi este o 
plăcere deosebită că secretarul 
general U Thant a acceptat in
vitația noastră de a fi prezent 
aici cu prilejul evenimentului 
de astăzi.

Sprijinim cu multă bucurie 
toastul pentru pace al dom
nului Gromîko.

produs o risipă uriașă de re
surse materiale și de talente 
umane. Ni s-a oferit acum po
sibilitatea de a folosi marile 
noastre resurse astfel incit 
omul să poată trăi într-o mai 
mare prosperitate.

în al treilea rînd. dacă po
poarele și guvernele noastre 
iși vor concentra eforturile 
asupra realizării acestor sco
puri, acest tratat poate deveni 
un mare pas înainte în rela
țiile dintre țările noastre, pas 
pe care întreaga lume îl aș
teaptă de atîția ani.

Ați putea întreba de ce, cînd 
ieri domnea dezamăgirea și a- 
proape disperarea, trebuie să 
existe astăzi temeiuri pentru 
optimism și speranță ?

Unul din motivele principale 
este acela că toți conducătorii 
de răspundere, atît din Uniu
nea Sovietică cît și din Occi
dent, sint convinși că un război 
de mari proporții este de ne- 
conceput în epoca nucleară și 
că, prin urmare, a amenința 
cu forța sau a folosi forța este 
o greșeală.

Aș vrea să cred, domnule 
președinte, că această conclu
zie decurge din faptul că ome
nirea a renunțat la vechile ei 
obișnuințe de gîndire.

Cu timpul poate că vom ac
ționa în felul acesta. Pentru 

U JLS-S. ; S. K. Țarapkm, 
rrw^mhm *1 Colegiului Ministe
rului Afacerilor Externe al 
UJLS.S. ; A. F. Dobrinin. am
basadorul Uniunii Sovietice în 
Statele Unite ale Americii, 
A. A. Soldatov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Marea 
Britanie, M. N. Smirnovski, 
G. L Tunkin, L. M. Zameatîn, 
F. F. Molocikov, șefi de secții 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.KSS., și Z. V. Mi
ronova, șef ad-interim al sec
ției a Il-a europene a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
U KKS.

Din partea Statelor Unite ale 
Americii au participat onora
bilul Adlai Stevenson — repre
zentantul S.U.A la O.N.U. ; 
onorabilii senatori George Ai
ken, James W. Fulbright, Le
verett Saltonstall, John J. 
Sparkman, Hubert H. Humph
rey, John O. Pastore ; Wil
liam Ch. Foster, directorul A- 
genției pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor.

moment, mi se pare că s-a a- 
juns Ia aceasta deoarece bom
ba nucleară ne-a impus disci
plina pe care ar fi trebuit să 
ne-o impunem singuri prin 
autodisciplină.

Oricum ar fi, fie ca țările 
din întreaga lume, care recu
nosc în prezent că războiul a 
devenit anacronic, să năzuiască 
cu cea mai mare perseverență 
spre găsirea mijloacelor de a 
transforma vechiul și sterilul 
război rece, bazat pe raționa
mentele învechite despre ine
vitabilitatea unui conflict, în- 
tr-o pace adevărată bazată pe 
adevărul simplu că toți oame
nii sint frați.

Pentru a obține această pace 
este nevoie de o muncă grea 
și de timp. Nu vor exista căi 
scurte și rezultate rapide. Dar 
aceasta nu trebuie să ne in

Cuvîntarea
lui U

Excelențe, domnilor,
Profitind de acest prilej fe

ricit, aș dori să mulțumesc 
Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite ale Americii și Regatu
lui Unit al Marii Britanii pen
tru că m-au invitat și mi-au 
dat prilejul de a asista la a- 
ceastă ceremonie istorică. Pri
vesc această invitație în pri
mul rînd ca o expresie a în
crederii profunde manifestată 
de șefii celor trei guverne față 
de Organizația Națiunilor Uni
te și față de întreaga ei acti
vitate

în atmosfera în care trăiește 
astăzi omenirea, în condițiile 
cursei mereu cresc în de a înar
mărilor și suspiciunii și neîn
crederii reciproce care nu se 
micșorează în mod substanțial, 
orice acord între principalele 
puteri constituie un eveniment 
remarcabil. Faptul că astăzi 
sîntem pentru prima oară mar
torii unui pas important îna
inte în tratativele prelungite 
care păreau uneori sterile, 
duse de mulți ani in domeniul 
dezarmării, face ca clipa de 
față să fie cu adevărat Istorică. 
Acest acord a devenit cu pu
tință datorită înțelepciunii de 
stat și îndrăznelii de care au 
dat dovadă conducătorii celor 
trei puteri și, în egală măsură, 
datorită eforturilor neobosite 
și perseverente ale tuturor 
participanților la actualele tra
tative. Le exprim tuturor mul
țumiri sincere și cordiale. 
Nădăjduiesc în mod sincer că 
în același spirit de înțelegere 
reciprocă care a caracterizat 
tratativele încheiate, vor fi 
depuse toate eforturile pentru 
realizarea unui acord cu pri
vire la încetarea pentru tot
deauna a oricăror experiențe 
cu arma nucleară. Acest lucru 
este menționat în mod limpede 
în preambulul la tratat și este 
exact ceea ce speră fierbinte 
și cer în rugăciunile lor po
poarele întregii lumi.

Acordul care s-a semnat as
tăzi nu înlătură pericolul se 
război. Numai dezarmarea ge
nerală și totală, precum și in
stituirea unui mecanism inter
național corespunzător și efi
cient pentru menținerea păcii 
vor duce la realizarea acestui 
țel. Nu încape îndoială că *- 
ceste considerente au sugerat 
părților semnatare ale acordu
lui ideea de a proclama i?. 
preambulul trata tui u. că țelul 
lor principal este realizarea cit 
mai grabnic cu putință a unu; 
acord cu privire la dezarmam 
generală si totală sub un 
strict control internațional in 
conformitate cu țelurile și 
sarcinile ONU. : totușu după 
cum se arată, pe bună drep
tate, in comunicatul celor trei 
□uteri in această probleraa. 
Drezentul acord constituie un 
□rim nas important ne calea 
spre micșorarea încordării in
ternaționale si consolidarea 
păcii.

Deși Drob Ierna interzicerii 
experiențelor cu arma nucle
ară a monopolizat ac coane 
ordinea de zi a tuturor sesi
unilor Adunării Generale a 
O.N.U.. au fost mereu prezen
tate spre examinare și alte 
propuneri tot atit de impor
tante. îndreptate spre slăbirea 
încordării in terna ti on al e.

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

Glenn Th. Seaborg, președin
tele Comisiei pentru energia 
atomică, Llewellyn Thompson, 
ambasador cu însărcinări spe
ciale, Arthur Dean, consultant 
al Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamen
telor, Foy D. Kohler, ambasa
dorul S.U-A în U.R-S-S.

Din partea Regatului Unit 
au participat onorabilul Ed
ward Heath, lordul sigiliului 
privat, dl. Peter Thomas, mi
nistru de stat, sir Harold 
Caccia, locțiitor permanent al 
ministrului afacerilor externe, 
sir Humphrey Trevelyan, am
basadorul Majestății Sale Bri
tanice la Moscova.

Tratatul, în trei exemplare 
originale și identice, a fost 
semnat simultan in limbile 
rusă și engleză de A. A Gro
mîko, dL Rusk și lordul Home. 
Semnatarii Tratatului și secre
tarul general al O-N.U. au 
rostit scurte cuvîntări care se 
publică separat

Cele trei guverne semnatare 

dispună. îmi permit să amin
tesc străvechea fabulă despre 
întrecerea dintre iepure și 
broasca țestoasă. Broasca țes
toasă, după cum vă amintiți, a 
cîștigat în cele din urmă de
oarece, deși era înceată, știa 
încotro se îndreaptă și nu se 
lăsa abătută de la țelul ei.

După cum a spus domnul 
Rusk, Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor nu
cleare este un început, și 
numai un început Așa că să 
ne amintim, de asemenea, de 
cuvintele unui mare explorator 
britanic : rNu în începutul ori
cărei mari străduințe, ci în 
continuare și realizarea ei pini 
la capăt stă adevărata glorie-.

In acest spirit am semnat 
în numele guvernului meu, 
pentru această cauză pe care 
am început-o.

Thant
în nrimul rînd este proble

ma răspîndirii mai largi a ar
mei nucleare. Adunarea Ge
nerală a O-N-U. a arătat în re
petate rînduri primejdia răs- 
□îndirii mai largi a acestei 
arme, și a chemat toate guver
nele să facă tot posibilul pen
tru realizarea unui acord in
ternațional nermanent care să 
prevadă inspecția și controlul, 
în vederea Dreintfmpirtirii u- 
nei răspîndiri mai largi a a- 
cestei arme de exterminare In 
masă. Este semnificativ că in 
timp ce rezchjUije Adunării 
Generale a OJî.U. atribuie o 
răspundere deosebită oatmtor 
care posedă arma nucleară, 
chemîndu-le să se abțină de a 
transmite controlul asupra a- 
cestei arme unor țări care nu 
o posedă, ele recunosc in ace
lași timo că țările care nu po
seda arma nucleară, sint, de 
asemenea, interesate în aceas
tă problemă Și pot avea un 
rol important in rezolvarea ei. 
ren un tind la fabricarea aces
tei arme sau la alte mijloace 
de a o dooindi al de aseme
nea. refuz in d să primească a- 
semenea arme pe teritoriile 
lor.

Tot atit de imnortantă este 
problema mijloacelor de trans
portare a armei nucleare. S-au 
făcut oropuneri de a se redu-

Recepția oferită
de guvernul sovietic

MOSCOVA 5 (Aperprej). — 
După cam TASX, cu
prilejul semsăru TroteJtebti 
pririlor U interzicerea erpe- 
nențeior cu arau «ocleari, 
gn evreul sorietie a ofenx la 
5 cagoM o rrerpta ia 
Ghtorphi dia Petecă. Mart al 
Krewhaahci.

La recepție ax ixi parte se
cretând de stat ci S.L’-A, De«< 
Razi, mi^Lrtrel afacerilor ex- 
teree al Mcru iprdsl
Home, secre^srei pewral al 
QA’t\ V. Tha»:. preeaoi șa 
șrii ai rrprezecax^uîr diplo- 

acred::sn ia Moscoro.
IX* partes sonexică ax par- 

Nik'.za Hreșoac. preșe- 
diotei? CouxhJu de Monștri 
Cs L'JSLSN, Leonid Brejaet, 
p-rjccicclc Prezidudai Sone- 
t&Âi Saprem a£ L'.R.JLS . și 
xlb exjndacăiori ai partid alai 
eomanzri p oi gxrereaisi.

La2«d raria^aâ. A. S. Hruș- 
Câoe a deciarcx ca Trazaral pri- 

ss icrmceres arpenen- 
prior eu arma uriezri este 
sa dâONRee; de mare iasem- 
nâtate laiersanpraM. Semna
rea rs; reprernză aa nare 
rxerr.' al îaT^ror ocxewiior de 
bxsd-cred; ațe.

Aa dori să ren-.ooșîem și 
menriu gure-T'-rior Statelor 
L’aiîe ale Awienciî și Marii 
Bfilsku care aa arătat că sint 
gang să cădi de acord ca pri
vi rr la :a tem cerea experien
țelor ca arma nucleară și au 
accepta: propunerea formitla:â 
de gwrernal sovietic, a subli
niat președintele Coasilislai 
de Miniștri al U.RSS. El și-a 
exprimat speranța rf Tratatul 
va exercita o influență pozi
tivă asupra climatalai interna
țional, asupra relațiilor dintre 
state.

Arâtînd cd încetarea expe
riențelor nucleare nu înseam
nă dezarmare, N. S. Hrușciov 
a spus: In consecință, acest 

ale Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosfera, 
in spațiul cosmic și sub apă au 
fost de acord că acest Tratat 
constituie un important pas 
inițial în direcția destinderii 
încordării internaționale și 
consolidării păcii și și-au ex
primat speranța că se va reali
za un progres continuu in a- 
ceastă direcție.

Cele trei guverne și-au ex- 
pr.mat speranța că și alte sta
te vor adera la Tratat. în ceea 
ce le privește, ele vor lua mă
surile necesare pentru ratifi
carea cit mai rapidă a Trata
tului. potrivit procedurilor lor 
constituționale.

S-a căzut de acord ca Tra
tatul să rămină deschis pentru 
semnare în toate cele trei ca
pitale, începînd de la data de 
I august.

La semnarea Tratatului au 
asistat numeroși reprezentanți 
ai presei, radiodifuziunii și te
leviziunii sovietice și străine.

ce DroducUa sistemelor de 
transportare a acestor arme și 
de a se distruge toate stocu
rile în afara unei cantități sta
bilite pentru prima etapă a 
unui program de dezarmare 
generală întocmit de comun 
acord. SDer sincer că această 
problemă importantă va fi 
examinată în continuare de 
toate Dărțile interesate, în ve
derea găsirii unei soluții sa
tisfăcătoare.

Si Droblema unui atac prin 
surprindere a fost supusă în 
trecut spre examinare Organi
zației Națiunilor Unite. Pro
punerile prezentate în ultime
le săptămîni ar putea duce ia 
reluarea tratativelor în pro
blema unui atac prin surprin
dere. întrerupte în decembrie 
1958.

As dori, de asemenea, să 
sper că propunerea prezentată 
pentru prima oară In toamna 
anului 1961, în vederea cotivo-
cării unei conferințe speciale 
pentru semnarea unui acord 
cu privire la interzicerea folo
sirii armei nucleare și termo
nucleare în scopuri militare 
se va bucura în prezent de un 
sprijin mai larg.

In sfîrșit, țin să menționez 
problema creării unor zone de- 
nuclearizate în diferite regi
uni geografice ale lumii. Din 
îimn în timD s-au prezentat 
diverse DroDuneri în această 
problemă. în mod evident ini
țiativa trebuie să vină din 
partea tăriicr din regiunile 
respective auca cum a fost ca
zul In legături cu Africa P 
A mm ca lanaă. Este țafiâ ab
solut Sxnmede că propunerile 
trebuie sâ se bucure de sim
patia si sprijinul puterilor de
ținătoare de arme atomice. Aș 
dori să sper în mod sincer că 
se va acorda un asemenea 
sprijin.

Excelențe, am abordat nu
mai rfteva din măsurile cele 
mai importante îndreptate 
spre slăbirea continuă a în
cordării existente. Sint fericit 
să relev năzuința celor trei 
(taverne participante la recen
tele tratative de a nu-si slabi 
eforturile în tratativele avind 
ca scoo căutarea unor noi căi 
Si mijloace pentx-u menținerea 
păcii si securității internațio
nale. AS vrea să închei prin a 
ura tuturor succes în efortu
rile lor consacrate păcii.

Tratat «a tacturi peneelal 
aca&i răzbea Carmoasrioar. 
crest pment ca ptasa osapre 
omrecru clUa ttmp csl co«U-
«M caras tadreaănJăr. HFari aa 
țel de traU&a șa acoră&n tafre 
riale «a pot is^tare eemtre- 

fa Wm ra la Ir dtatre 
cea dnad suirme sociale. Da»
M. acorau sorafticx aa 
naațăm e> fma«MXa et 
Nratete aaewie. da etaaC
Mrmate oreadatau wifdil psîltv 
<e Mfirraa să fte reaaicaje *a 
pe calao răzbat iriqr latre 
etăte. ci 4e către fw-
cdres >ire răni asrl aa «wj- 
tec dza fa rea di ța’r ae-

Dapi părerea M N S Ifres» 
<W*. pasat arwdter trebuia 
•4-: rearisrx^ lucheteres aaus 
pert de aaagrrareae latre sta
tele rneteore ale XJL.T0. M 
riateir partoipeate la Tretatal 
de ia VarparM. faedruree anat

ordia tataree popoarelor «d 
statete cele mai patrreier 
Panel dr redare muua* șt ia 
prtmn: riad p^enle aaciea" 
«a reoAat: na acord in icispol 
raâdrtt rdtboăaiM termoa» 
ctoar. Expremiod «asufariis 
•rncrri a purerwaiai aocWtte 
(a eu semnarea Tre-
uubk șeful aurerealui so- 
rwtte a tpaa Aorvta este an 
lacre orii pratre întreaga

Demonstrație 
antiguvernamentală 

la Caracas
CARACAS. — Agenția 

Prensa Latina anunță că uni
tăți ale poliției și armatei ve- 
nezueiiene au deschis focul 
asupra unei manîfretațîî 
populare de protest împotriva 
regimului de teroare din țară. 
Manifestația a avut loc In 
orașul Barcelona de pe coasta 
de răsărit a Venezuela.

Potrivit agenției, partici- 
panții la manifestație au răs
puns atacului poliției cu pie
tre. în timpul manifestației, 
au fost difuzate mii de mani
feste care condamnă politica 
guvernului Iui Romulo Be
tancourt

Situația din Siria
| DAMASC. — Agențiile de 

presă relatează că la 5 august 
Salah Bitar, primul ministru 

| al Siriei, a prezentat demisia 
I cabinetului său. Consiliul Na

țional al Comandamentului 
revoluției din Siria a acceptat 
demisia primului ministru în- 
sărcinîndu-1 apoi cu formarea 
unui nou guvern.

După cum relatează agenția 
M.E.N.. reluînd o știre trans
misă de postul de radio Da
masc, în noul guvern, format 
din 13 membri, Salah Bitar 
deține funcțiile de prim-mi- 
nistru și ministru al afaceri
lor externe. Referindu-se la 
componența noului guvern al 
Siriei, agenția France Presse 
menționează că, cu excepția a 
trei „tehnicieni" care ocupă 
posturile de miniștrii de fi
nanțe, al economiei și agri
culturii, marea majoritate a 
miniștrilor în noul cabinet si
rian sint membri ai partidu
lui Baas.

încheierea Conferinței de la Manila
MANILA. — Potrivit relată

rilor agențiilor de presă, Con
ferința la nivel înalt de la Ma
nila, cu participarea președin
telui Sukarno al Indoneziei, 
președintelui Macapagal al Fi- 
lipinelor și primului ministru 
Tongku Abdul Rahman al Ma
lay ei, care s-a desfășurat între 
30 iulie —■ 5 august, a luat 
sfîrșit prin realizarea unui 
acord deplin asupra proble
melor discutate.

Participanții la conferința 
aa samaat «a atimdr da trei 
docvwreia : acordai de ia Ma- 
■£<. i eomntear^: coteț; fi 
Darireatre de la Msmla.

Ajcardal de Ls Mmlz repre
zintă recomaaddrîJa mtatșîr»- 
lor de externe ai celor trei sta
ta cu pririre la problema 
creării Federației malayeze, 
care a constituit principalul 
punct de discuții pe ordinea 
de zi, comunicatul comun pre
cizează modali^țile de apli
care a acestor recomandări, 
ar Declarația de la Manila

SAJGO-V. — PoiiiM djemirid reprimind cu brutali Late o 'demonstrație de protest a popu- 
htiei budiste. Demonstranții si nt tirîți în camioane și duși în închisori

PE SCURTI U ! J! t j
3 AN — rBIUMl lrKB.U 

• • cA 17 «f ptfhrr vor
hm mk pestrn txiU«ec-

țidk. care a (ost dizolvat ia 
1*1

Vor avea loc aleperi In Întrea
ga [C- atît pentrn MedjJis (Ca- 
■wi Inftt oarl] cit m pentru 
Seoal (CaoMCTa SuperioarA)

Femeilor li se acoral. pentru 
pr^a oarA. dreptul sA voteze >1 
sA careLdeze in alegeri.

KHA1TUM. — După cam «nm- 
tl agre*Ja Renter, la 4 august, 
min^pru de finanțe ai țărilor afr:* 
one participanți la conferința de 
la Khartum au temnat u® acord 
cu privire la înființarea Băncii de 
dezvoltare a Africii. Banca de dez
voltare a Africii, cu nn capital de 
250 000 000 dolari, I$l va începe 
activitatea la 19 iulie 1965.

Mitingul de la Hiroșima
HIROȘIMA La 4 august 

la Hiroșima au sosit cele 4 
coloane de participanți la 
marșurile păcii, pornite spre 
acest oraș din cele patru 
puncte cardinale. La aceste 
marșuri au participat în total 
12 milioane de oameni care au 
străbătut pe drumurile Japo
niei aproximativ 24 mii km.

Cu acest prilej în Parcul Pă
cii din oraș, In fața monumen
tului victimelor bombarda
mentului atomic, a avut loc un 
mare miting la care au parti
cipat cîteva mii de oameni, 
reprezentanți ai diferitelor or
ganizații democratice din mul
te orașe și prefecturi din țară.

La miting au luat cuvîntul 
Moritaki, președintele Consi
liului de la Hiroșima pentru

Oameni de afaceri britanici 
cer extinderea comerțului est-vest

LONDRA. După cum rela
tează săptămînalul britanic 
„Tribune", oamenii de afaceri 
britanici devin tot mai con- 
știenți de necesitatea intensifi
cării comerțului cu Răsăritul.

Acum un grup de 20 de oa
meni de afaceri de frunte, 
președinții sau directorii unor 
societăți ca Asquith Machine 
Tool Corporation, George Co
hen, Coventry Gauge and Tool, 
Rubery Owen și Guest Keen 
au editat o interesantă broșu
ră purtînd titlul „Expansiunea 
comerțului est-vest". Conținu
tul broșurii se ocupă de expe
riența pe care acesta societăți 
au dobîndit-o în relațiile lor 
comerciale cu țările socialiste.

trasează principiile de consti
tuire a unei confederații între 
cele trei state, confederație 
care urmează să fie cunoscută 
sub numele de Maphilindo.

Punctul patru, considerat a 
fi cel mai important al comu
nicatului comun, solicită pe 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, sau pe un reprezen
tant al acestuia, să procedeze, 
înainte de crearea Federației 
malayeze (din componența că
reia urmează să facă parte, 
după cum se știe, MaLaya, Sin
gapore, precum și teritoriile 
Borneo de nord și Sarawak din 
Ka’imanurnMi de nord), la o 
ancheck pentru a stabili dacă 
ioewitorii din Borneo de nord. 
șt Sarawak doresc cu adevărat 
sd se alăture Federației.

Agențiile de presă interpre
tează aceasta ca o victorie a 
punctului de vedere al pre
ședintelui Sukamo, care s-a 
opus constituirii federației așa 
cum a fost stabilita la Lon

NEW YORK. — După cum 
transmite corespondentul din 
Beirut al ziarului ,.New York 
Times", unitățile de sub co
manda lui Mustafa Barzani, 
conducătorul insurgenților 
kurzi din Irak, înaintează spre 
vest pentru a dejuca încercă
rile armatei irakiene de a tăia 
In două regiunea kurdă prin 
atingerea frontierei cu Iranul.

Potrivit unor informații pri
mite din surse demne de în
credere, pînă în momentul de 
față trupele lui Barzani au 
ținut piept ofensivei trupelor 
irakiene în Kurdistanul de 
vest Partizanii au oprit ofen
siva armatei irakiene asupra 
satului Barzan, locul natal a 
lui Barzani, și au nimicit un 
batalion al armatei irakiene 
în apropiere de Dohuk. 

interzicerea armei nucleare, 
Ha mai, primarul orașului, 
prof. Kaoru Yasui, președin
tele Consiliului japonez pentru 
interzicerea armei nucleare, 
participanți la marșurile pă
cii, precum și delegați străini, 

în cuvîntarea sa, Dziuta 
Tadzima, unul din participan- 
ții la marșurile păcii, a subli
niat că numeroșii oameni cu 
care s-a întîlnit în drum spre 
Hiroșima și-au exprimat sa
tisfacția față de acordul în
cheiat la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma atomică, arătînd că 
acesta constituie într-adevăr 
primul pas pe calea spre li
chidarea completă a armei 
nucleare.

Autorii atrag atenția asupra 
faptului că țările socialiste do
resc să importe tocmai bunuri 
pe care Marea Britanie le poa
te furniza — mașini, mașini u- 
nelte, instalații industriale și 
nave maritime. In broșură se 
apreciază că față de actualul 
ritm al exporturilor în țările 
socialiste valoarea volumului 
acestor exporturi ar putea fi 
sporită cu circa 225 000 000 lire 
sterline anual. Bine înțeles, 
adaugă broșura, că aceasta de
pinde și de îmbunătățirea con
dițiilor de credite oferite de 
exportatorii britanici, cît și de 
„achiziționarea de către noi a 
unui mai mare volum de măr
furi din Europa răsăriteană".

dra, arătînd că ea constituie o 
formație de tip neocolonialist, 

în comunicatul comun se 
arată, de asemenea, că „bazele 
militare străine, stabilite in 
mod temporar, nu trebuie să 
fie folosite pentru subminarea 
în med direct sau indirect a 
independenței naționale a ori
cărora din cele trei țăriu (ase
menea baze sint deținute de 
Marea Britanie în Malaya, 
Singapore și Borneo și de 
S.U.A. în Filipine — n. r.). A- 
genția U.P.I. consideră că ex
presia „in mod temporar" re
flectă dorința celor trei țări 
de a vedea desființate aceste 
baze.

în declarația de la Manila 
se arată că, ținîndu-se seama 
de legăturile străvechi care 
unesc cele trei țări, precum și 
în vederea întăririi stabilită
ții și securității în Asia de 
sud-est, părțile au hotărît lua
rea de măsuri concrete în ve
derea creării unei confedera
tă :

Corespondentul scrie în în
cheiere că, după părerea unor 
persoane competente, luptele 
din nordul Irakului vor fi de 
lungă durată.

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press anunță că în seara 
zilei de duminică satelitul pentru 
telecomunicații „Syncom-2‘‘, lansat 
recent de S.U.A., a cărui viteză 
de rotire in jurul globului este 
egală cu aceea a mișcării de ro
tație a Pămîntului, a transmis 
prima emisiune de fotografii intre 
un post terestru din S.U.A. și Ni
geria. Transmisiunea prin interme
diul satelitului s-a efectuat în du
blu sens între Lakcnhurst (New 
Jersey) și Lagos (Nigeria). Potrivit 
agenției, imaginile primite au fpst 
bune.
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