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VIITOAREA „CETATE DE METAL“
IN PLINĂ CONSTRUCȚIE

Documentele Congresului al IX-lea al partidului au scos in evidență însemnătatea deosebită pe care o are creșterea producției de metal pentru avîntul întregii economii naționale. Un aport hotărîtor în această direcție îl va da Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheoighiu-Dej" de la Galați, care se află în plină construcție. Pentru a face cunoscute cititorilor importanța acestui mare obiectiv industrial și stadiul lucrărilor, redactorul ziarului nostru, Gheorghe Radei, a avut o convorbire cu tovarășul ing. Mircea POPESCU, 
adjunct al ministrului industriei metalurgice.

acest corn-că producția un indicatorbine știut constituieal nivelului de dezvol-
— In ce domenii ale produc

ției industriale va fi utilizat 
metalul produs la 
binat?— Este de metal importanttare economică a țării. După cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, în anii viitorului cincinal siderurgia va cunoaște o puternică dezvoltare. în 1970 se va realiza o producție de 6,3 milioane tone de oțel. Cel mai mare aport la atingerea acestui nivel — circa două treimi din sporul producției de ojel — îl va da marele combinat siderurgic de la Galați.Trebuie arătat că realizarea a- cestui combinat, profilat pe producția de table și benzi, va asigura în măsură tot mai mare nevoile ’ de metal ale industriei constructoare de mașini și ale altor ramuri ale economiei. Pe această bază se vor dezvolta construcțiile navale, de vagoane și autocamioane, de re- cipienți, coloane și rezervoare pentru industria chimică, de combine, semănători și alte mașini pentru agricultură. Vor fi posibile totodată dezvoltarea construcțiilor industriale și in general a construcțiilor sudate din elemente din table și benzi, precum și lărgirea sortimentelor bunurilor de consum. Tablele și benzile vor fi folosite, de asemenea, în construcția altor utilaje și echipamente industriale — linii de ciment, ventilatoare, utilaje miniere și altele. Demn de relevat este faptul că, prin intrarea în funcțiune a combinatului, ponderea producției de table și benzi în producția totală de laminate a țării se va dubla în 1970.

— Care este stadiul lucrări
lor de construcții și montaj pe 
șantierele combinatului și cum 
se urmărește desfășurarea lor 
pentru asigurarea intrării în 
producție la termen a primelor 
capacități ?— înainte de a răspunde la a- ceastă întrebare, vreau să menționez concepția nouă care a stat la baza organizării și atacării lucrărilor de construcție a principalelor sectoare ale combinatului. Este vorba de realizarea la început a unei puternice baze de construcții pe teritoriul combinatului, de executarea cu prioritate a unor drumuri magistrale definitive, a principalelor rețele de canalizare, iluminat exterior și altele. în continuare. forțele au fost concentrate

asupra construirii sectorului întreținere a combinatului. Acest sector a intrat în funcțiune în anii 1963—1964, în prima etapă fiind profilat pentru fabricarea de construcții metalice și utilaje siderurgice. Șantierele sint aprovizionate acum chiar de pe amplasamentul combinatului cu aproximativ 20 000 tone de construcții și confecții metalice anual și, în colaborare cu alte uzine constructoare de mașini, cu subansamble de utilaj siderurgic.Aplicarea de soluții moderne pentru asigurarea bazei materiale a șantierelor a permis ca în fiecare an, începînd din 1962, întreprinderea de construcții și montaje siderurgice din Galați să realizeze volume de producție de constru,cții-montaj aproape duble de la un an la altul și să atingă capacitatea tehnică și organizatorică pentru realizarea în 1966 — primul an al cincinalului — a unui volum de aproximativLa primul binatului — groasă — o unde se vor monta 30 000 tone utilaje, peste 25 poduri rulante și a- proape 1500 km cabluri, lucrările sint în stadiu avansat. în ce privește stadiile fizice la acest obiectiv, menționez că partea de construcție este aproape terminată, sînt montate 12 000 tone utilaje, iar 15 poduri rulante se află în funcțiune. De importanță capitală pentru intrarea în funcțiune a laminorului sînt lucrările la sălile de mașini și la gospodăria de apă — secții principale ale laminorului. Pe lingă ritmul foarte susținut în care se desfășoară aici lucrările, trebuie reliefat faptul că există în permanență o supraveghere tehnică competentă pentru a se asigura acestora un înalt nivel calitativ.Sînt, de asemenea, începute lucrările la fabrica de aglomerare, la turnătoria mixtă și sectorul furnale. La fabrica de aglomerare a minereului, lucrările la diferitele secții se desfășoară intens. Astfel, la statia de primire construcția este ridicată, iar la secția de dozare se glisează al doilea tronson ; pentru corpul principal xecutat fundațiile și curs de confecționare construcțiile metalice ale acestuia. La sectorul furnale există o puternică concentrare de utilaje și forte care lucrează pe un front larg la executarea fundațiilor.

construcții-montaj de1 miliard lei.mare obiectiv al com- laminorul de tablă construcție imensă

(Continuare în pag. a IlI-a)

Expoziția-tîrg internațional 
de apiculturăSimbătă dimineață s-a deschis in pavilioanele noului Combinat apicol de la Băneasa prima Expozilie-tîrg international de apicultură, organizată cu prilejul celui de-al XX-Iea Congres international jubiliar al Apimon- diet.Expoziția a fost inaugurată de Gogu. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. După prezentarea făcută de prof. V. Harnaj, președinte le Asociației crescătorilor de albine din tara noastră, cei prezenti — miniștri, conducători ai unor institut!' centrale și organizații obștești, delegați Si invitat! la congres — au vizitat expozitia-tîrg. care va fi deschisă pentru publio pînă la 5 septembrie. (Agerpres)
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Exteriorul uneia din construcțiile combinatului

e-

în hala laminorului de tablă groasă
Foto : A. Cartojan

ÎNVĂȚĂMINTELE
RECOLTEI

Pe marginea consfătuirii griuluiîn ședința plenarei lărgite a Secției de cereale șl plante tehnice din Consiliul Superior al Agriculturii, care a avut loc in zilele de 13—14 august, au fost analizate rezultatele obținute la cultura griului în anul 1965. S-a subliniat faptul că, în condițiile unui an agricol favorabil, producția bună de grîu s-a datorat în primul rînd măsurilor tehnice șl organizatorice pe care le-au luat gospodăriile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, organele a- gricole, specialiștii din agricultură. în același timp, din experiența anului 1965 s-au tras concluziile necesare și s-au stabilit măsurile care să pună bazele unei recolte sporite de grîu în anul viitor.
Pentru ca grîul să poată
fi semănat la timpAmplasarea judicioasă a culturilor reprezintă una dintre marile rezerve pentru sporirea producției a- gricole.— Toți știm — a spus ing. loan 
Mateescu de la trustul Gostat Constanța — că leguminoasele sînt premergătoare foarte bune pentru grîu. Totuși, ele ocupă suprafețe limitate. De aceea am fost nevoiti să ne îndreptăm privirile spre alte culturi care eliberează terenul devreme. Rezultatele deosebit dé bune obținute de către gospodăriile de stat se datoresc în mare măsură faptului că amplasarea griului s-a făcut după premergătoare timpurii în procent de 78 la sută, din care grîu după grîu 67 Ia sută. Aceasta a permis să se execute toate arăturile pînă la 15 august, deci și efectuarea în timpul optim a semănatului.Acolo unde nu s-a procedat în acest mod, rezultatele n-au fost dintre cele mai bune. Așa cum a arătat tov. ing. Constantin Anderca, președintele Consiliului agricol regional Banat, în raionul Sînnicolau Mare, grîul cultivat după plante care părăsesc terenul devreme a dat o producție cu 400 kg la ha mai mare decît cel semănat după premergătoare tîrzii.— La noi — arăta ing. Gheorghe 
Hristea, președintele cooperativei agricole Bivolari, regiunea Iași, s-a realizat o producție medie de 2 610 kg la ha. Am avut tarlale unde arătura și semănatul s-au făcut cu întîrziere din cauză că s-a așteptat recoltatul porumbului. Pe aceste suprafețe recolta a fost de 2 123 kg la ha.Ce concluzii s-au desprins din consfătuire ? Anul acesta în unele regiuni, vegetația porumbului, a sfeclei de zahăr, cartofilor și florii- soarelui sînt întîrziate. în aceste condiții este necesar să se însămîn- țeze grîu după grîu și alte plante care părăsesc terenul mai devreme. Este important deci ca în cel mai 
scurt timp consiliile agricole și spe
cialiștii din unități să definitiveze 
amplasarea culturii griului finind 
seama de aceste experiențe, pentru 
a se putea trece cu toate forțele la 
executarea arăturilor și la fertili
zarea solului.

întreprinse în cele mai variate condiții pedoclimatice din țara noastră, ing. Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, a arătat că adîncimea 
optimă de executare a arăturilor 
de vară este de 20 cm, urmărin- 
du-se să nu se scoată bolovani. Numai pe solurile sărăturoase, a- rătura poate fi adîncită prin folosirea scormonitorilor de subsol.Apreciind orientarea anterioară către arăturile adinei, ing. Pe
tre Tomoroagă, directorul Stațiunii experimentale agricole Do- brogea, a precizat că în perioada imediat următoare încheierii cooperativizării, arăturile mai adinei de 20 cm s-au justificat înțrutotul. Acum sînt alte condiții, deci și a- rătura poate fi mai puțin adîncă.Directorul trustului G.A.S. Alexandria, ing. Leonida Romanescu, a arătat că gospodăriile din acest trust au executat arături de foarte bună calitate, fără bolovani, după premergătoarele timpurii pînă la 14 august, iar prin eliberarea rapidă a terenului și după premergătoarele tîrzii s-au realizat arături de calitate, ceea ce a permis pregătirea în bune condiții a patului germinativ și însămînțarea întregii suprafețe de grîu între 1—20 octombrie.Dar, cu toată însemnătatea deosebită a executării arăturilor de vară, în unele raioane și unități acestea sînt rămase în urmă. în prezent lucrările së desfășoară în ritm nesatisfăcător. De ce acest lucru cind exemplele concludente a- rată că întîrzierea înseamnă pagubă ?Consiliile agricole trebuie să sprijine unitățile agricole pentru a termina cit mai repede arăturile pe toate terenurile unde, în toamna acestui an, se va însămînța grîu.
Folosirea eficientă
a îngrășămintelor

Cum pregătim terenulNumeroși vorbitori au subliniat că, învățînd din experiența acestui an agricol, au asigurat o pregătire corespunzătoare a terenurilor care urmează a fi însămînțate cu grîu de toamnă.în anul trecut — arăta ing. Mir
cea Samoilă, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Galați — pe 74 000 ha unde grîul a fost în- sămînțat după plante premergătoare timpurii, cooperativele agricole de producție au obținut o recoltă cu 300 kg la ha mai mare de- cît pe terenurile unde grîul a urmat după premergătoare tîrzii. învățînd din experiența bună a anului trecut, noi am luat toate măsurile ca și în acest an să executăm arături de vară pe suprafețe cît mai mari. în prezent, în regiunea Galați această lucrare s-a realizat pe 112 000 ha, adică pe aproape întreaga suprafață ce se va în- sămînța cu grîu după grîu.O problemă importantă la a cărei rezolvare au contribuit în mare măsură oamenii de știință este stabilirea adîncimii la care trebuie să se facă arăturile de vară. Pe baza unui număr mare de experiențe

Discuții ample au fost purtate în legătură cu modul de utilizare a îngrășămintelor, aplicarea acestora la timpul potrivit și în cantități care aduc sporuri economice de producție. Grîul este cultura care valorifică cel mai eficient îngrășă- mintele chimice în toate condițiile pedoclimatice din țara noastră. 
Rolul specialiștilor este acela de a 
adapta la condițiile specifice 
cărei unități raportul cel mai 
respunzător dintre elementele 
tilizante și dozele ce se aplică.

Ing. Teodor MARIAN

(Continuare in pag. a II-a)
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— Staji, măi fraților, ca năpădiți 
ața?... Tare mai sintefi needucafi !... 
Fiji disciplinați, sînfeți doar la Stătu' 
raion nu la...

Și tovarășul se oprește ; nu mai 
spune unde anume „la...". Cunoș
tințele domniei sale sau, poate, rea
litatea din jur nu-l ajută să găsească 
vreo institute, întreprindere, orga
nizație sau funcție pe care s-o poa
tă opune în chip pejorativ cele’ 
căreia cu onoare îi ocupă scaunul.

Dar asta nu-l pune pe gînduri. 
C-o mină învîrfește cheia în broas
că, iar cu cealaltă face semn, ca 
unei orchestre :

— Stafi liniștiți, disciplinați, dove
diți o atitudine de oameni educați 
și-am să vă primesc pe toți... Noi 
asta sîntem ; sîntem la dispoziția 
cetățenilor. Haide, care-i primu’ ?... 
Dar să nu veniți cu chestiuni din 
alea care nu se pot rezolva că... 
Poftim !... Și, vă rog, să fie ordine 
ca să putem rezolva în liniște do
leanțele oamenilor muncii !...

Ușa s-a Închis. Vocea funcționa
rului mai pluteșfe-n anticamera cu 
bănci. De fapt, plutește stingher, ne- 
găsindu-și rostul printre oamenii 
care așteaptă civilizat, fără să li se 
potrivească de fel dăscăleala. E 
drept, la început, îl năpădiseră, dar 
asia se întîmplase din cauza faptu
lui că el venise cu o ora mai tîr- 
ziu decît cea anunfată pentru au
diențe. Așa stînd lucrurile, nu e de 
mirare că oamenii stau ciorchine și 
așteaptă. Iar cind ies din birou, la 
privirile întrebătoare ale celorlalți, 
multi ridică din umeri a „ce mai 
întrebi, nu știi cum e ăsta îl".

Cum e ?... E unul dintre acei oa
meni care mai pot crede că socie
tatea din care fac parte există în 
jurul funcției lor, și nu că ei înde
plinesc o funcție socială, că funcția 
lor e pusă în serviciul societății.

Asemenea mentalități, care, e 
drept, există și rezistă din ce în ce 
mai pu)in, au o formă evidentă de 
manifestare — lipsa de politețe, 
ceea ce este totuna cu lipsa de 
respect pentru omul din fața fa și, 
deci, totuna cu neînțelegerea locu
lui tău adevărat în funcția pe care 
o ocupi.

Am auzit în asemenea situații re
plici ca : „Nu-ți rezolv, măi frate ; 
eu sini pus aici ca să-ti rezolv, sau 
nu, nu să-ti răspund de ce*. Sau 
alta, demnă de punctuația lui Ca- 
ragiale : „Nu se poate, am zis. Hai 
la revedere ! Altu 1..."

(Continuare tn pag. a II-a)
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Drumurileîn următorii ani va fi extinsă rețeaua de foarte înaltă tensiune de 220—400 kV, care va lega între ele toate marile centrale electrice ale sistemului cu zonele de consumuri mari, industriale și urbane. Constructorii dau viață uneia dintre cele mai importante artere ale sistemului electro- energetic național — linia de 400 kV Luduș—Argeș—Slatina—București. In rîndurile de mai jos redăm cîteva episoade din activitatea constructorilor care lucrează în prezent la porțiunea care traversează Carpații.
...Pornim pe drumul 

spre șantier. Deschiderea 
căilor de acces spre borne 
a fost nu numai prima, dar 
și una dintre cele mai grele 
probleme care trebuiau re
zolvate. Deși s-au străduit 
să folosească la maximum 
refeaua de drumuri exis
tentă, constructorii au fost 
nevoi(i să execute peste 
100 km de drumuri noi. 
Sînt zone unde înainte nu 
urca nici măcar o căruță. Spre 
multe puncte de lucru, des
chiderea drumurilor s-a fă
cut cu ajutorul fîrnăcopului 
și al dinamitei. S-au exca
vat mai bine de 100 000 
m c de pămînt și piatră. 
Din pricina terenului acci
dentat, adesea drumurile 
urcă pieptiș pante puternic 
înclinate, alteori se cajără 
pe marginea unor pereji 
sfincoși.

Deși greu, tractoarele poi 
totuși ajunge la bornă ; 
materialele pentru fundații 
și sfîlpii se pot transporta. 
Uneori, însă, sfîlpii trebuie 
plantați chiar pe vîrful unui 
pisc înconjurat de pante a- 
brupfe. în asemenea si
tuații, tractoarele nu mai 
pot fi de nici un folos. A- 
tunci, constructorii caută 
noi soluții : improvizează 
un funicular, o linie deco- 
vil sau...

Un elicopter 
deasupra 
Carpaților

Pe nesimțite, elicopterul 
se desprinde de sol. O 
vreme planează în lungul 
apei Oltului, apoi se stre
coară printre masivele Ci-

suspendate
ale luminii

binului. După cîteva minute 
de zbor, pe o muchie de 
pisc zărim un punct 
„Acolo 
anunță 
pajului 
sigure 
paratu' 
special

alb. 
vom ateriza" — ne 
un membru al eclv- 
Aient, cu mișcări 
p'lotul coboară a- 
pe micul platou 
amenajat. „Pista"

are în total vreo 25 mp. în 
jur, văi adinei. Aterizarea 
într-un asemenea loc cere 
multă stăpînire de sine, cu
raj, cît și o perfectă stăpî
nire a aparatului. Ne aflăm 
pe a 13-a dintre bornele 
pentru care materialele 
destinate fundațiilor au fost 
transportate cu elicopterul. 
Avantajele ? Inginerul Ovi- 
diu Costin, șeful șantierului, 
face un mic calcul :

- Numai la această bor- 
sînl necesare 300 tonenă

de materiale pentru funda
ții. Transportul lor în acest 
fel
unei economii de 
de mii de lei. Dar, 
tajul principal este econo
mia de timp și de tractoare.

Seara, stau de vorbă cu 
pilotul Ion Tudose. Iarna 
trecută a lucrat în Deltă.

va duce la realizarea
60—70

avan-

Nicolae MOCANU
coresp. „Scînteii“

( Continuare’ 
in pag. a II-a)
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De la trimisul nostru în Pakistan

CARACI: La răscrucea

a trei continente
Un scurt popas la Caraci, cel mai mare oraș pakistanez, îmi lasâ doar răgazul de a iace cîteva însemnări fugare....Mașina se strecoară cu greu pe străzile aglomerate din centru. Automobile de toate tipurile, taxiuri minuscule, viu colorate, căru-

Cea de-a XVlIl-a ediție a „Cursei Scînteii“, competiție ci clistă de lung kilometraj erga nizată de ziarul nostru în colaborare cu Federația română de specialitate, se va desfășura între 27 septembrie și 3 Octombrie. Cursa, al cărei traseu totalizează aproximativ 1 200 km, va avea șapte etape, cu următorul itinerar : Baia Mare — Cluj (170 km); Cluj—Oradea (155 km); Oradea—Arad—Timișoa ra (165 km); Timișoara—Reșița —Caransebeș—Băile Herculane (220 km, în semi-etape) -, Băile Herculane—Orșova—Turnu Se vertn— Craiova (150 km, in se mi-etape), Craiova-Drăgășani- Rimnicu Vîlcea (160 km); Rim nicu Vîlcea—Pitești—București (175 km)La întrecere, alături de cicliș tit fruntași din tara și-au anunțai alergători din Belgia, Cehoslovacia. Elveția, Franța, R. D. Germană, Italia, Olanda, Polonia.

țe trase de cămile sau măgari, birje și biciclete se perindă într-un ?ermanent șl pitoresc du-te-vino. n dreapta și în stingă — puzderie de magazine. Pe Victoria Road sau pe Elphinstone Street, numeroasele lor firme înghesuite una în alta, de obicei mai multe pe aceeași clădire, atrag privirile și obosesc ochiul. Reclamele luminoase ale agențiilor de voiaj P.I.A., Pan American, Air France etc., care se a- mestecă cu cele ale băncilor, ale cinematografelor, agitația continuă a străzii — totul dă impresia unui mare oraș cu o intensă viață economică. Străzile sale, largi și frumoase, mărginite adesea de arbori tropicali, sînt curate și bine întreținute Am avut prilejul să le văd animate, pline de lume, atît în zile de lucru cît și de sărbătoare.
Zi de sărbătoare...14 august Este ziua în care poporul pakistanez sărbătorește împlinirea a 18 ani de la proclamarea independentei țării. Iată orașul în haină festivă.Potrivit tradiției, numeroase clădiri sînt ornate cu mii de becuri multicolore priveliște mausoleul pakistanez monumentpe o înălțime nord-est a orașului. De pe cupola lut se arcuiesc sumedenie de a- semenea ghirlande luminoase.

Nicolae N. LUPU

înșiruite pe stimă. O deosebită înfățișează fondatorului statului Mohammed Itnnah, care se construiește tn partea denoastră.oarticiparea si
(Continuare in pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SClNTElÀ

F
Ghici. Ce am in palme ?

învățămintele recoltei
(Urmare din pag. I-a)în toate zonele de cultură a griului, folosirea împreună a îngrășămintelor cu azot și cu fosfor, în proporții corect armonizate cu condițiile pedologice și climatice specifice anului și în doze moderate, aduce sporurile cele mai economice de recoltă.Referindu-se la necesitatea folosirii dozelor moderate de îngrășăminte, dr. Grigore Coculescu, 
de la I.C.C.P.T. Fundulea, a subliniat că anul acesta în Bărăgan s-au obținut sporuri medii de producție de peste 400 kg la ha cînd s-au folosit cîte 150 kg azotat de amoniu și 300 kg superfosfat.Pentru zona solurilor podzolice el a accentuat necesitatea corectării acidității prin folosirea amendamentelor, măsură de bază în vederea ridicării eficienței economice a îngrășămintelor chimice. Aceasta este însă o operație destul de costisitoare. De aceea este necesar să 
se înceapă mai 
solurilor care au 
mai pronunțată.

întîi amendarea 
aciditatea cea

gătire a terenului, deoarece tergiversarea acestora întîrzie și semănatul. în legătură cu aceasta există numeroase exemple concludente. La cooperativa agricolă de producție Șipotele, raionul Hîrlău, regiunea Iași, pe o parcelă de 105 ha, unde semănatul griului s-a făcut la sfîrșitul lunii septembrie-începu- tul lunii octombrie, producția obținută a fost de 2 600 kg la ha, în timp ce pe o parcelă vecină, însă- mînțată cu același soi, dar la sfîfși- tul lunii octombrie, producția a fost de numai 1 750 kg la ha. Numeroase asemenea exemple demonstrează că însămînțarea griului în perioada optimă trebuie să constituie pentru toți specialiștii și cadrele de conducere din unități o preocupare principală în campania agricolă de toamnă. în limitele perioadei optime de semănat, specialiștii care lucrează în producție și cunosc condițiile concrete ale unității respective, vor stabili momentul începerii semănatului griului ținînd seama de umiditatea sol, de mersul timpului și de iurile pe care le cultivă.Mult discernămînt necesită
bilirea la semănat a unei densități 
corespunzătoare. E știut faptul că densitatea plantelor se fixează în fiecare an ținînd seama de condițiile specifice de umiditatea solului și de regimul normal de precipitații pentru zona respectivă, de fertilitatea solului, pregătirea patului germinativ, soiurile cultivate, calitatea sămînței etc.Este greșită tendința unor unități agricole de a da o normă de sămînță mai mare decît este necesar. Or, printr-o agrotehnică corespun-

dinso-
sta-

Sàmintà de calitate

LICEUL PEDAGOGIC,
ȘCOALA OMULUI
DE LA CATEDRĂCongresul al IX-lea al partidului, fixînd obiectivele și direcțiile dezvoltării și perfecționării continue a invățămîntului din țara noastră, a prevăzut înființarea liceelor pedagogice. Prin această măsură, luată în deplină concordanță cu nevoile actuale și de perspectivă ale invățămîntului nostru, se realizează un nou și important pas în perfecționarea instruirii viitoarelor promoții de slujitori ai școlii.După părerea mea, pregătirea unor absolvenți ai acestor licee, care să poată activa cu succes la catedră ca învățători sau să urmeze cursurile unui institut pedagogic ori ale unei facultăți, necesită o perioadă de 5 ani, cît consider că trebuie să fie durata studiilor în viitorul liceu pedagogic. însușirea noțiunilor de cultură generală poate fi asigurată pe această cale, păs- trîndu-se în linii mari obiectele din planul de învățămînt al liceelor de cultură generală. Dar pentru asigurarea unui volum cît mai corespunzător de cunoștințe necesare unui pedagog, cred că în planul disciplinelor de cultură generală e bine să intervină anumite modificări. în planul de învățămînt al actualelor școli pedagogice, studiului gramaticii în anii I—V i s-a acordat o singură oră pe săptămînă, iar literaturii contemporane — două ore în anul V, ceea ce, firește, 
e prea puțin pentru pregătirea unui învățător. Consider că ar fi indicat ca studiul limbii și al literaturii române să fie extins și să constituie obiect de sine stătător timD de cinci ani. cam 4—5 ore pe săptămînă.în privința limbilor străine, aș propune să se studieze la alegere una singură, in trei ore pe săptămînă, pe parcursul primilor 4 ani de școlarizare. Restul timpului care în mod normal se afectează deprinderii mai multor limbi de mare circulație ar putea fi folosit pentru studiul literaturii universale, prin introducerea in anul V a unul curs cu acest profil. Avantajul ar consta în faptul că însușirea unei limbi străine s-ar realiza mai repede și mai temeinic, iar elevii ar avea în plus posibilitatea să-și lărgească orizontul de cultură generală prin cunoașterea principalelor direcții de manifestare a fenomenului literar și artistic universal.Cîteva propuneri în legătură cu predarea disciplinelor „exacte“ : Ținînd seama de rolul viitorilor învățători in însușirea de către elevi a cunoștințelor fundamentale de calcul, sînt de părere ca dintre disciplinele matematice, în liceul pedagogic să se acorde prioritate studiului aritmeticii, geometriei plane și în spațiu, algebrei și trigonometrie!. Consider că nu e necesar să introducem în planul de învăță- mînt al viitoarelor licee pedagogice analiza matematică, elemente dc calcul al probabilităților sau de geometrie analitică : în schimb, în ult’mul an, obiectul astronomia ar putea fi studiat de elevi în extensiunea pe care ne-o permite o oră pe săotămînă.La fizică și chimie, opinez pentru reducerea, in comparație cu liceu) de cultură generală, a problemelor cuprinse în programe și a numărului de ore afectate acestor materii. In ceea ce privește disciplinele biologice cred că studiul anatomici și fiziologiei mai bine plasat de două ore și nu pe sfint^mînă ca în prezent Tn anul II aș plasa studiul psihologie- pentru ea in felul acesta elevilor să li se creeze posibilitatea aprofun dării ulterioar» a cunoștințelor d< pedagogie — esențiale in pregăti rea viitoarelor cadre didactice. Eșa lonarea predării obiectelor din ci ciul pedagogic între ani’ TI și V - deci pe parcursul a 4 ani de Învățămînt — cred, de asemenea, că ar fi bine venită.E un fapt bine cunoscut că practica pedagogică arc o importanță deosebită pentru pregătirea oamenilor de la catedră După părerea mea, ea ar trebui să fie eșalonată pe o perioadă de 3 ani Pentru ca pregătirea elevilor să aibă continuitate și un caracter progresiv, repartizarea cea mai potrivită pe ani de învățămint

a orelor de practică pedagogică mi se pare a fi următoarea : săptă- mînal 2 ore în anul III, 4 ore în anul IV și 6 ore în ultimul an. Care să fie obiectul acestor ore ? Consider că practica la psihologie și pedagogie ar putea avea loc în anul III, asistența la lecțiile model ale învățătorilor și profesorilor în anil III și IV, lecțiile de probă, la toate obiectele din planul de în- vățămînt, in anul V; practica pedagogică de o săptămînă cu tema „Primele zile de școală ale copilului“ cred că s-ar putea desfășura în cea dintîi săptămînă de cursuri a anului V și, în sfîrșit, practica cu o durată de două — in ultimul trimestru V. Mi se pare că această a formelor de practică, dozarea rațională a noțiunilor asimilate de elevi, mai prezintă și a- vantajul că, fiind stabilită pe perioada ultimilor 3 ani de studii, permite tinerilor să cunoască mai întîi sub raport teoretic problemele pedagogiei moderne, ale metodicilor fiecărei discipline școlare, și, pe această bază, exercițiul pedagogic propriu-zis.Deosebit de importantă este și cerința ca viitorii absolvenți să fie pregătiți și pentru activitatea so- cial-culturală, știut fiind că slujitorul școlii este chemat să desfășoare o intensă muncă de răs- pîndire a cunoștințelor culturale și științifice în mase. In a- ceastă direcție se simte nevoia unor modificări în programa și manualele de pedagogie. Mă gîndesc, bunăoară, la introducerea unui capitol special de pedagogie socială cu lecții referitoare la scopul activității educative în rîndurile adulților, la particularitățile acestei munci și la căile ei de perfecționare. Ar sluji acestui scop dacă, în locul obiectului „Pregătirea pentru activități culturale“ — prezent în planurile de învățămînt, dar care nu are un conținut unitar — s-ar introduce In cadrul metodicilor un capitol consacrat „Activității social-culturale a învățătorului“Liceele pedagogice sînt instituții școlare care se înființează intr-o etapă nouă de dezvoltare a învă- țămîntului nostru. E de datoria noastră a celor ce lucrăm in acest domeniu, să contribuim din plin la înfăptuirea misiunii de răspundere încredințată școlii noastre de Congresul al IX-lea al partidului.
Vasile POPEANGA 
profesor emerit 
Arad

săptămîni al rinului eșalonare pe lingă

omului în anul I.doar o

superioara
Un rol deosebit I 

ducției de grîu l-a
în șporirea pro- ___ ... j avut introdu

cerea și generalizarea în producție 
a semințelor din soiurile valoroase, 
de grîu. Regiunea Dobrogea, care în acest an a realizat cea mai mare producție de grîu din țară, a ajuns să cultive numai două soiuri, cele mai productive pentru această zonă — și anume soiul Triumph în proporție de 80 la sută și soiul Be- zostaia în proporție de 20 la sută, în cadrul regiunii proporția soiurilor este diferită de la un raion la altul, în funcție de condițiile de sol și climă existente.Asemenea măsuri de îmbunătățire a structurii soiurilor au fost luate și în alte regiuni : București, Ploiești, Galați, Iași și altele.Dar nu peste tot s-a procedat la fel. Un exemplu concludent îl oferă regiunea Banat, care în acest an a obținut la soiul Bezostaia o producție de 2 400 kg Ia ha, în timp ce la soiul nr. 301 a obținut numai 1 400 kg la ha. Dacă consiliile agricole și conducerile unităților s-ar fi orientat mai bine asupra soiurilor folosite in cultură, ținînd seama că în perioada semănatului a existat suficientă umiditate în sol, producția medie a regiunii putea fi mult mai mare.în problema semințelor, s-au făcut progrese importante într-un timp relativ scurt. S-a reușit generalizarea soiurilor superioare de grîu. Avem posibilități să amplasăm în cel mai judicios mod soiurile pe terenul țării, .deoșrece există sămînță suficientă, lucru care nu s-a putut face în anii trecuți, cînd cantitatea de sămînță era limitată.în cadrul ședinței s-a scos în evidență importanța pe care o are condiționarea semințelor asupra producției. Sînt cazuri cînd unele cooperative agricole de producție și uneori chiar gospodării de stat trimit la laboratoarele de controlul semințelor probe a- lese la masă pentru ca să obțină certificatul necesar. Asemenea procedee duc la calcule greșite în stabilirea cantității de sămînță la hectar și nu au ce căuta în practica nici unei unități agricole.

Se impune mai multă operativi
tate în stabilirea partizllor de grîu 
care vor fi folosite la semănat, 
condiționarea și apoi trimiterea 
probe la laborator.

zătoare, se realizează producții mari, chiar cu cantități mai reduse de sămînță.Numeroși vorbitori au subliniat necesitatea ca în toamna acestui an consiliile agricole, specialiștii din unități să stabilească precis, cu competență, cantitățile de sămînță ce trebuie folosite în fiecare unitate, pentru fiecare solă în parte, și la fiecare soi, fără a se exagera nici în plus, nici în minus.Aplicarea metodelor agrotehnice înaintate este condiționată de măsurile organizatorice care se iau în fiecare unitate. Referindu-se la a- cest aspect, Tudor Aurel, inginer șef al trustului G.A.S. Craiova, a arătat importanța planurilor operative în pregătirea și desfășurarea lucrărilor. întocmirea a- cestora este necesară pentru a se stabili viteza de lucru, termenele de executare a lucrărilor, sarcina fiecărui lucrător. Cultura griului este aproape complet mecanizată în toate unitățile socialiste. Gradul mare de mecanizare a lucrărilor arată că în mare măsură soarta producției de grîu stă în mîna mecanizatorilor. De priceperea și conștiinciozitatea cu care ei efectuează lucrările depinde obținerea unei producții mari. De aceea ei trebuie să fie permanent îndrumați și sprijiniți de consiliile agricole și conducerile unităților agricole.Participanții la consfătuire și-au manifestat hotărîrea de a munci cu mai multă perseverență și spirit de răspundere pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate agriculturii noastre socialiste de Congresul al IX-lea al partidului. In stațiunea balneară Amara
Foto : Agerpres

T E AT R E
Teatrul „C. I. Nottara" (Teatrul 

de vară din parcul Herăstrău) : 
Hipnoza — ora 20. Teatrul sati- 
ric-muzical „C Tănase" : (grădi
na Boema) : Carnaval la Tănase
— ora 20, (sala Savoy) : Veselie 
la 174 — ora 20. Teatrul Evreiesc 
(grădina din str. Mircea Vodă nr. 
5): Idei . pentru o revistă — ora 
20. Circul de stat : Circus variété
— ora 16 și ora 20. Ansamblul de 
cîntece și dansuri al armatei (Tea
trul de vară ,,23 August") : Spec
tacol muzical-coregrafic — ora 
19,30.

TELEVIZIUNE
8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Rețeta gos
podinei. 9,30 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 11.00 — 
Emisiune pentru sate. 16,30 — Du
minica sportivă — Fotbal — trans
misiune alternativă de la 1' ,cu- 
reștl și Brașov : Rapid —/'Zwtro- 
lul și Steagul Roșu — Dinamo 
București. Programul muzical va 
fi susținut de o formație condusă 
de Roit Albrlch. 19,00 — Jurna
lul televiziunii (I) 19,20 — Aven
turile lui Robin Hood (XXIX) : 
Copiii din Grenwood. 19.50 — 
Film : Roșu și Negru (seria I).
21.20 — O serenadă pentru tine. 
22,10 — Jurnalul televiziunii (II).
22.20 — Telesport. 22.40 — Buletin 
meteorologic

CINEMATOGRAFE

de

Epoca optima
și densitateaRezultatele cercetărilor și arată eondițio- incadra- în epoca densități
unitătilor de producție mărirea producției este nată în mare măsură de rea semănatului griului optimă și asigurarea unei corespunzătoare.însămînțarea la timpul optim este legată nemijlocit de executarea la termen a lucrărilor de

ale că

pre-

Funcție și politețe
cetăfeni ai României socialiste. Iar 
cel care nu a înțeles încă o reali
tate attf de clară se va simți tot 
mai stingher, tot mai izolat în noia
nul de exemple pozitive pe care 
zilnic ni-l oferă societatea noastră.

(Urmare din pag. I-a)

Politefea în exercifiul funcțiunii 
nu este o chestiune formală, nu îm
bracă doar aspectul unui zîmbet 
curtenilor și al unei strîngeri de 
mină voit afectuoase ; politețea, tn 
societatea noastră, în contextul pro
fundului democratism al vieții noas
tre este o chestiune de structură, 
de respect pentru semenul tău, 
pentru tovarășul tău, alături de care 
construiești socialismul. Politefea nu 
e un gest gol, menit să farmece 
ochii interlocutorului, ci expresia 
dorinfei de a te înfîmpina, de a-fi 
cunoaște cerinfele, spre a contribui 
tovărășește la împlinirea lor.

Nici unul dintre noi nu putem uita, 
desigur, acele figuri de oameni 
care-fi inspiră încredere ; la care, 
cînd te duci, știi că intră-n aefiune 
și rezolvă ceea ce este de rezolvat. 
Ai sentimentul că ești ascultat, că 
ești luat în serios, și acesta este, de 
fapt, confinutul noțiunii de „respect 
fafă de cetățean".

Societatea noastră a generat un 
gen de relafii între membrii ei, 
iar o trăsătură principală a acestor 
relafii trebuie șă fie respectul reci
proc dintre indivizi.

Omul care te servește este poli
ticos nu numai pentru a le atrage, 
ci pentru că știe că, la rîndul tău, 
în telul tău, la locul tău de muncă, 
și tu îl servești pe el. Omul care te 
controlează nu uită să fie politico» 
penfru că aici nu mai este vorba 
de controlul exercitat de patron 
pentru a te plăti sau nu, ci de coor
donarea eforturilor penfru calitate, 
pe care le facem fiecare dintre noi. 
Omul care e pus să-fi rezolve ce
rerea se poartă îndatoritor și poli
ticos, dovedindu-fi respect prin o- 
perafivitafe sau prinfr-un răspuns 
cinstit, pentru că funcția lui este 
tocmai de-a organiza sau de-a ad
ministra treburile societății tale, iar 
acela care răspunde de un sector 
al ordinii publice e respectuos 
tocmai pentru că el este învestit de 
noi tofi să-fl apere liniștea ta de 
cetăfean al acestei țări.

Observăm pe zi ce trece că a- 
ceastă problemă de structură socială 
care este politefea capătă tot mai 
mult confinuf. Ea este o evidentă 
formă de manifestare a respectului 
reciproc pe care ni-l acordăm ca

Drumurile

(Urmare din pag. I-a)

Acum se află aici 
pilotul Anton Olaru și 
colae Vîrlan. Era, fără 
ușor în Deltă... în munți, vara aceasta 
a fost capricioasă. Zile la rînd a 
plouat, s-au dezlănțuit furtuni, norii se 
lăsau deseori pînă în văi. Munca con
structorilor a fost mulf îngreunată. 
Uneori sus, la borne, se întrerupea 
lucrul din lipsă de materiale. Deși 
condițiile de zbor erau dificile, echi
pajul venea în ajutorul constructori
lor ; zbura și pe ploaie, cu vizibili
tatea redusă, dar de fiecare dată a 
Izbutit să aterizeze în condiții bune, 
eîșfigîndu-și prețuirea unanimă pe 
șantier.

împreună cu 
mecanicul Ni- 
îndoială, mai

Alțl oameni 
ai înălțimilor

A doua zi, împreună cu Ulpiu Ne- 
delcu, inginer șef al șantierului, por
nim de dimineafă spre munfii Clăbu- 
cetului. Străbatem depresiunea Lo- 
viștei, aproape paralel cu traseul. 
Primul popas — borna 322, situată 
la mare altitudine. De aici se vede 
traseul, cale de aproape 20 km spre 
vest. Undeva, în zare, se observă un 
stîlp ridicat pe jumătate. Acolo lu
crează echipa lui Rudolf Turk, una 
dintre cele mal bune de pe șantier. 
Este ,,universală". Execută în lanț 
toate cperafille, începînd cu săparea 
gropilor pentru fundații șl pînă la ri
dicarea stîlpilor, împingerea conduc
torilor.

Coborîm spre Valea Topologului. 
Din pădure răzbate pînă la noi uruit 
de motoare. Două tractoare puternice 
abia reușesc să tragă o remorcă cu 
balast. Panta accentuată și pămînful 
moale le îngreunează mult înaintarea.

— Asfa-i floare la ureche, spune 
tractoristul Florea Mocanu. Uneori 
trebuie să folosim două tractoare 
pentru a remorca un al treilea. Alte
ori, un tractor trebuie să asigure secu
ritatea celuilalt, ca să evităm rosto
golirea lui în vreo prăpastie.

La un punct de lucru situat chiar 
tn Valea Topologului facem cunoș
tință cu Vasile Stanciu, care conduce 
o echipă de fundații. Cu tofii sînt din 
vecinătatea Drăgășanilor. Au lucrat 
vreo 9 ani la întreprinderea de con
strucții și montaje Bacău, participînd 
aproape la toate construcțiile de linii 
de înaltă tensiune din Moldova. Cînd 
au auzit de linia Luduș-Argeș-Slafina, 
au venit aici. Echipa lui Stanciu exe
cută lucrările cele mai grele. La bor
na 339, situată chiar în albia Topo- 
logulul, au lucrat cîteva zile în apă 
pînă la brîu.

— Echipa noastră are 
cuvînt și își îndeplinește 
dată angajamentele luate 
re, ne spune V. Stanciu.

La borna 224

oameni de 
de fiecare 
în înfrece-

O lucrare nu mai pufin dificilă este 
ridicarea și fixarea stîlpilor, care au 
în medie 25—30 de tone și peste 
30 m înălfime. Penfru a fi ridicat, 
stîlpul trebuie mai întîi asamblat. Dar 
cum să-l asamblezi în pisc sau pe o 
coastă abruptă ? Singura solufie este 
construirea unui eșafodaj, un fel de 
schelărie complicată, pentru a crea o 
mică platformă pe care elementele 
componente ale stîlpului șă poată fi 
îmbinate. Am văzut un asemenea 
eșafodaj la borna 224. Construcția lui 
este foarte dificilă. Oamenii tre
buie să lucreze prinși în centuri 
de siguranță, la zeci de metri înăl
țime deasupra prăpastiei. Ridicarea 
stîlpilor oferă momente de înaltă ten
siune ; ea se face numai pe direcția 
liniei. Dar atunci cînd, din pricina te
renului accidentat, tractoarele nu pol 
fi dispuse în poziția respectivă, se 
recurge la ridicarea așa-numifă indi
rectă. Tractorul este pus în altă pp- 
zifie ; uneori, tractoristul nici nu vede 
stîlpul, fiind nevoit să se orienteze 
numai după semnele pe care i le 
fac constructorii. O singură smucitură, 
o mișcare greșită și stîlpul se poate 
prăvăli în hSu,

...Am redat doar 
munca trepidantă, 
strueforilor de linii
din tara noastră, aceia care prin ac
tivitatea lor rodnică își aduc contri
buția la traducerea în viată a măre
țului program al partidului privind 
electrificarea tării în următorii 10 ani.

cîteva aspecte din 
curajoasă a con- 
de înaltă tensiune

La Muzeul Brukenthal din Sibiu
Foto : R. Cosiți)

Confirmarea 
calificării

dacă lu-

VASILE TAMAS — Gherla.Ne-ați scris că în timpul satisfacerii stagiului militai v-ați însușit meseria de ra-- diotelegrafist și vreți să a- flați în ce fel se poate obține confirmarea acestei calificări.Certificatele de telegra- tlst eliberate de M.F.A. sînt valabile numaierați ca salariat la M.F.A Pentru obținerea unui certificat care să vă dea dreptul să practicați această meserie în viața civilă e necesar să susțineți un examen. Aceste loc de două lunile aprilie înscrierile se lună înaintelă pentru examen toate categoriile telegrafist se cer dii. în afară de grafist stații fixe ’erestre. pentrusuficiente 7 clase elementare Alte amănunte cu privire la examen puteți afla de la Direcția regională P T T.R în raza căreia domiciliat!.

examene au ori pe an, în și octombrie, primesc cu o de data fixa- Pentrude radio- studil me- radiotele- și mobile care sînl

POȘTA REDACȚIEI
Vechimea 
în muncă a 
paznicilor obștești

ve. Nu pot fi considerați salariait potrivit prevederilor codului muncii, paznicii obștești care sînt retribuiți numai în natură
O-ION DUMITRESCU 

radea.Paznicii obștești sînt angajați de obștea comunei și sînt retribuiți din contribuția locuitorilor, prin grija sfatului popular care încasează de la locuitori sumele de bani sau produsele în natură, stabilite pe baza înțelegerii intervenite între locuitori și paznici.Dacă paznicii obștești sînt retribuiți în bani ori în bani și în natură, ei au calitatea de salariat!, în cazurile și pentru perioada de timp în care se face dovada că s-a contribuit oentru ei la asigurările sociale de stat în raport cu valoarea retribuției primite și dacă aceasta nu a fost sub minimul retribuției prevăzute de actele normatl-

Pregătirea 
în școlile 
auto-moto

UN GRUP DE CETĂȚENI 
din satul Buzosni, regiunea 
București.După cum ne comunică Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, durata școlilor de șoferi amatori și motocicliștt este de două luni pentru mötoci- cliști, de 3 luni pentru șoferi amatori și de 4 lunt pentru cei ce se pregătesc să conducă atît motociclete, cît și autoturisme, Sînt admise la școală persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani fără deosebire de sex șl au absolvit ce) puțin 4 clase elementare. Pentru flecare curs se plă-

tesc taxele de școlarizare stabilite.Persoanele care au absolvit școala de conducere se pot prezenta la examen în fața organelor de miliție pentru obținerea carnetului de conducere. Candidați! reușiți la examinare pot obține, corespunzător pregătirii lor, unul din următoarele carnete de conducere : gradul I moto, pentru motociclete cu ș' fără ataș, motocicluri, motorete și scutere ; gradul II amatori pentru autoturisme și gradul I—II care le dă dreptul să conducă motociclete șl turisme. Aceste carnete nu dau dreptul posesorilor lor să conducă autoturisme proprietate socialistă.

dv. statornic este în mediul urban, dar locuiți în mod temporar într-o localitate rurală unde de altfel ați obtinut și viza de flotant ne buletinul de identitate, în această situație ne întrebați dacă beneficiat! de cuantumul de 100 lei lunar al alocației care se acordă în mediul urban, lei lunar care se mediul rural.Prin domiciliudin punct de vedere al stabilirii alocației de stat pentru copii se înțelege domiciliul menționat în buletinul de fdentitate, viza de flotant neconstituind baza oentru determinarea alocației, deci dv. beneficiat! de nuétntnrnu’ de 100 let al a locației chiar dacă locuiți flotant în mediul rural.

sau de 50 acordă înstatornic

SAMBA : Patria — 9 ; 11,30 : 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30. APORT MUH
TAR ! — cinemascop : Festival
(completare Lucrările Marii Adu
nări Naționale) — 10 ; 12,15 : 14,15 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, rulează și la gră
dină — ora 20, Melodia (comple
tare Acolo unde Carpatii înttln 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10 ; 12 ; 16 : 18,15: 20,30. MARț UL 
ASUPRA ROMEI : Capitol (com
pletare Prietenul meu Max) — 
9.3Q : 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21, 
rulează și la grădină — ora 20, 
Feroviar (completare Prietenul 
meu Max) — 9,45 ; 11,45 : 13,45 ; 
16 ; 18,15 : 20,30 VIATA DIFICILA i 
Luceafărul — 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18,15 : 20,30, grădina Pro
gresul. — 20. EVADATUL — cine
mascop : Excelsior (completare 
Drumul) — 9.45 : 12 : 14 ; 16.15 ;
18.30 : 20.45 GAUDEAMUS IGI- 
TUR. : Carpați (completare Lucră
rile Marii Adunări Nationale) —
9.45 : 12 . 14.15 : 16,30 : 18.45 : 21.
PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Republica (completare
Lucrările Marii Adunări Nationa
le) — 9,15 : 12 : 15 ; 18 ; 21. Bucu
rești (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9 : 12 :.15 : 
18 : 21, Expoziția — Piața Scîntell 
(completare Mîine începe azi) — 
19.45. Stadionul Dinamo (comple
tare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) _ 20. Grădina Doina 
(completare Mîine începe azi) — 
ora 20. CĂPITANUL DIN TEN. 
KES (ambele serii) : Victoria — 
10 : 13,15 . 16,30 : 20, Grlvița — 10 ; 
16 ; 19.30. NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Central (completare Șopîrlc) —
9.45 : 13 : 16,15 19.30. DECORAT»!
PENTRU „COPIII MINUNF.' : 
Lumina (completare Gust but .... 
bun gust) - 10 : 13 : 15,30 : J8 : 
20.30. CÎND MARTIN AVEA* 14 
ANI : Union (completare Delta — 
raiul albinelor) — 11 ; 16 : 18.15 ;
20.30. PROGRAM PENTRU COPII:
Doina - ora 10 ZBORUL ÎNTRE
RUPT ; Doina (completare Pionle- 
ria nr. 4/1965) - 11.30 ; 14.30 :
16.30 18.30 ; 20.30. A IX-A EDIȚIE
A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNA . Timpuri noi (comple
tare 180 zile în Atlantic) — 10—21 
în continuare. LALEAUA NEA
GRA — cinemascop : Giuleștî 
(completare Dincolo de codri șl 
păduri — cinemascop — 10,30 ;
15.30 : 18 : 20,30. Arta (completare 
O călătorie spre Inima Reșltei) — 
11: 15: 18 : 21. rulează și la gră
dină — ora 20. PENSIUNEA BOU- 
LANKA : Cultural (completare 
Sport nr. 3/1965) — 16 : 18,15 : 20.30, 
Volga (completare Lucrările celui 
dc-al IX-lea Congres al P.C.R.) —
9.30 : 12.15 : 15 : 17,45 : 20,30. CTN-
TTND DESPRE ARIZONA : În
frățirea între popoare (completa
re Amintiri contemporane) — 
11.30: 15.30: 18. 20.30 FEMEIA
NECUNOSCUTA : Dacia - 9-
13.45 în continuare. 16 15 : 18.45;
21,15. Grădina Unirea — ora 20, 
Cotroceni - ora 10. WINNETOU
— cinemascop : Buzești (comple
tare Laminorul de țevi) — 10.30 ;
14.15 : 16 30 : 18.45, rulează si la
grădină — ora 20. Pacea (comple
tare Muzeul Zambacc.ian) — 11 ; 
16 : 18.15 : 20.30 OLIVER TWIST : 
Crîniiași - 15 30 18 ; 20.30. ALERG
DUPA O STEA : Cosmos - 16 : 
18 20 UNORA LE PLACE JA
ZUL : Bucegi — 10 : 12.30 : 16 :
18.30: 21. rulează și la grădină — 
ora 20, Tomts — 8.45 : 11.15 : 13.45 :
16.15 : 18.45 : 21 15 : rulează și le 
grădină - ora 20 Flamura - 10 .
12.30 : 15.30 ; 18 : 20.30. Flacăra -
9.45 : 15,15. DATI-MI CONDICĂ 
DE RECLAMAȚI! Flacăra (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 
18: 20 Munca (completare Olte
nii din Oltenia) — 16 : 18.15 : 20.30. 
AMERICA. AMERICA (ambele se
rii) : Unirea — 11 : 16. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : Vitan 
(completare La cel mai înalt ni
vel) - ÎS: 18: rulează și la gră
dină — ora 19.45. Popular (comple
tare La cel mal înalt nivel) —
10.30 ; 16 : 18.30 : 20.45 ROMULUS 
ȘI REMUS — cinemascop : Mio
rița (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 8.45 : 11.15 :
13.45- 16 15: 18 45 : 21,15 Flnreasca 
(completare Melodiile străzii — 
cinemascop - 10.30 : 13 : 15.30 : 18 :
20.30, FIUL CĂPITANULUI BLO
OD : Moșilor (completare Pionie- 
ria ni 4/1965) — 15.30 : 18 : 20.30. 
rulează și la grădină — ora 20. Co- 
lentlna (completare Xaverv Dunl- 
kowski) _ 15 17 ; io , 21. BRĂ
ȚARA DE GRANATE : Viitorul 
(completare Lucrările celui (le-ai 
IX-lea Congres al P.C.R.l — 15.30 : 
18 : 20,30. STRIGATUL : Rahova 
(completare Surîsul) — 10.30 :
15.30 : 18 ■ rulează șl la grădină — 
ora 20 DOMNUL — cinemascop : 
Modern (completare Lucrările Ma
rii Adunări Nationale) — 9.30 ;
11.45 : 14 : 16 30 : 19 : 21 Arenele
Libertății (completare Lucrările 
Marii Adunări Nationale - ora 
20. UN ȘOARECE PRINTRE BAR- 
BATI • Lira (completare Amintiri 
contemporane) - 15 : 17.15 : 19.30. 
rulează șl la grădină - ora 20.15 
JUNGLA TRAGICA ■ Drumul Să
rii - 11 ■ 15.30 • 17 45 • 20 TNTIL- 
NTRE LA ISCHIA — cinemascop : 
Ferentari tcomoletare Spre cer — 
cinemascop) - 10.30 : 16 : 18.15 :
20.30 Progresul 'completare Snre
cer - cinemascop) - 11 : 15.30 :
18 : 20.30 CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE - Cotroceni (comple
tare Fotbalist) nu oftat» copilăria)
— 10 30 : 15 : 17 : 19 . 21 NE ASU
MAM RĂSPUNDEREA : Grădina 
Colentlna - ora 20. DE DOI 
BANI VIOLETE : Progresul-Parc
— ora 20.

Alocația 
pentru copii

PETRACHE VASILE — co
muna Voluntari.Ne-ați scris că domiciliul

GHEORGHE M. PALAU — 
comuna Pârgăreștl, raio
nul Tg. Ocna.Angajați! cu contract de muncă pe durată nedeterminată. scoși din producție de unitătt oentru a urma un curs de calificare sau specializare. își năritează calitatea de anaatati cu contract de muncă oe durată nedeterminată si deci beneficiază șt neșcolarizării de alocația de 

stat pentru copil.

uaiva -fi ■ vremea

durafa I
i

Timpul nronahll pentru zilele 
de 30. 31 august și I septembrie. 
Fn tară : Vrem? în ameliorare, 
cu cerul variabil PÎol locale se 
vor semnala în nordul tării. Vînt 
slab pînă la potrivit Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între 5 si 15 gra
de. Iar maximale» între 17 si 27 
grade, fn București: Vreme în 
ameliorare, cu rer variabil vînt 
slab pînă la potrivit Tempera
tura aerului în creștere ușoară.



SClNTEIA PAGINA 3TELEGRAME
Excelenței sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte, am plăcerea să vă transmit, în numele poporului din Kuweit, cele mai sincere felicitări, împreună cu salutul nostru și cele mai bune urări pentru succesul și fericirea Excelenței Voastre în această funcție, precum și pentru progresul și prosperitatea poporului dv., sub remarcabila dv. conducere.
ABDULLAH AS SALIM AL SABAH

*Cu prilejul realegerii sale, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit telegrame de felicitare din partea miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Sovie-

Emirul Kuweitului

★tice — A. Gromîko, R. P. Bulgaria — Ivan Bașev, R. P. D. Coreene — Pak Son Ciol, R. D. Germane — Otto Winzer, R. P. Polone — Adam Rapacki. (Agerpres)
Dorință reciprocă de a dezvolta 
relațiile de colaborare
Declarațiile primarului orașului Ankara

Halil Sezai Erkurt, primarul ora
șului Ankara, care ne-a vizitat 
țara, a avut înainte de plecare o 
convorbire cu redactorul Agenției 
române de presă „Agerpres“ Ște
fan Bratu, căruia i-a declarat 
printre altele :Am venit ’în România pentru a stabili contacte directe cu președinții municipalităților unor orașe, pentru a cunoaște felul în care ați rezolvat unele probleme de urbanistică și a ne folosi și noi de experiența dv. în acest domeniu. Cu președinții sfaturilor populare ale Bucureșt.iului, Brașovului și Constanței am stabilit adevărate legături de prietenie, care ne vor fi foarte utile în relațiile noastre viitoare. Am avut ocazia să cunoaștem nemijlocit condițiile în care se dezvoltă Capitala și celelalte orașe pe care le-am vizitat, fapt care pentru noi constituie învățăminte prețioase.în altă ordine de idei — a con
tinuat interlocutorul — țin să remarc că am fost foarte impresionat de demonstrația cetățenilor Bucureștiului Ia cea de-a XXI-a aniversare a zilei de 23 August — sărbătoarea dv. națională — la care am asistat. Entuziasmul și bucuria pe care le citeai pe fețele zecilor de mii de demonstranți m-au făcut să-mi dau seama ce înseamnă pentru poporul român și cum a primit el ziua de 23 August. La recepția care a avut loc în seara aceleiași zile am avut deosebita cinste să stau de vorbă cu președintele Consiliului de Miniștri, dl. Ion Gheorghe Maurer. Domnia sa a exprimat dorința care există din partea poporului dv. ca relațiile dintre România șl Turcia să se dezvolte, să devină tot mai strînse. Consider că din partea poporului-nostru există aceeași dorință. Sînt întrutotul de a- cord că între țările și popoarele

noastre nu există probleme de ne- rezolvat sau care să împiedice dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare. în acest sens vreau să amintesc că, după cum sînt informat, în curînd între țările noastre se va deschide o linie aeriană, se vor dezvolta legăturile in domeniul economic, cultural și turistic. Sînt convins că vizita noastră în România, precum și vizita pe care o așteptăm în Turcia, din partea d-lui Ion Cosma, președintele Sfatului popular al Bucureștiului, vor contribui la adîncirea acestor relații.Plec din România — a încheiat 
dl. H. S Erkurt — cu cele mai frumoase amintiri și impresii. Prin intermediul presei, vreau să transmit cetățenilor Bucureștiului, întregului popor român, salutul și sentimentul de prietenie al populației orașului Ankara.

Congresul 
internațional jubiliar 
al Apimondiei

în cursul dimineții de sîmbătă a avut loc o conferință a reprezentanților presei apicole din diferite țări, organizată în cadrul manifestărilor prilejuite de cel de-al XX-lea Congres internațional al Apimondiei. Participantă au făcut un schimb de păreri pentru îmbunătățirea propagandei a- picole și lărgirea schimbului de publicații de specialitate. S-a propus înființarea la Praga a unui centru al Apimondiei pentru schimburi internaționale de reviste și materiale documentare în domeniul apiculturii.
★După-amiază au avut loc întîl- niri ale membrilor Comitetului Asociației internaționale de cercetări apicole, ai diferitelor asociații de apicultură și de apicultori practicieni, pentru rezolvarea unor probleme de colaborare. Unü par- ticipanți la Congres au vizitat Stațiunea centrală de apicultură și sericicultură de la Băneasa și gospodării agricole de stat din a- propierea Capitalei.
■frSeara, participanții la cel de-al XX-lea Congres internațional al Apimondiei au asistat la un spectacol de folclor oferit în cinstea lor de Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“. (Agerpres)

„Viata își urmează cursul"

SPORT
AZI IN CAPITALĂ

NATAȚIE. — La bazinul Dinamo (de la ora 17,30) continuă campionatele republicane de înot pentru seniori. Dimineața de la ora 9,30 — la ștrandul Tineretului au loc întrecerile săritorilor de la trambulină. La întreceri participă, în afară de concurs, și înotători din Statele Unite ale Americii.
FOTBAL. — Cuplaj pe stadionul „23 August" : ora 15,15 Progresul București — C.F.R. Pașcani (categ. B) ; ora 17 Rapid — Petrolul (categ. A).

MOTOCICLISM. — De la ora 10, concurs internațional de viteză în circuit, pe traseul Podul Bordei — Șoseaua Nordului — Șoseaua Herăstrău.RUGBI. — Prima etapă a returului campionatului republican : Progresul — C.S.M.S. Iași (ora 9, stadionul Progresul) ; Constructorul — Știința Cluj (ora 10, stadionul Constructorul) ; Gloria — Rulmentul Bîrlad (ora 11,30, stadionul Gloria) ; Dinamo — Știința Petroșani (ora 17, stadionul Dinamo).

Sub acest titlu, PRAV
DA publică, sub semnătu
ra comentatorului său 
Viktor Maevski, un arti
col în care se spune:„în preajma reluării activității Adunării Generale s-au produs evenimente care prezintă o importanță deosebită pentru viitorul Organizației Națiunilor Unite. Un nou atac și, s-ar putea spune, unul din cele mai înverșunate, îndreptat de Statele Unite împotriva O.N.U. acum mai bine de. un an, s-a împotmolit ..fără să aducă lauri organizatorilor lui.încă cu mult timp înainte de deschiderea celei de-a 19-a sesiuni, reprezentanții S.U.A. au stîrnit zarvă în jurul așa-zisei „crize financiare“ și aplicării art. 19 al Cartei O.N.U. încâlcind Carta, S.U.A. încercau să impu- □ nă Uniunii Sovietice și altor țări finanțarea operațiunilor efectuate de trupele O.N.U. în Orientul Mijlociu și în Congo, a căror desfășurare se făcea cu încălcarea Cartei O.N.U. Astfel era vorba de a „obliga“ Uniunea Sovietică să suporte cheltuielile pricinuite de acțiunile agresive ale puterilor occidentale sau de a o „lipsi“ de dreptul de vot în Adunarea Generală“.în continuare, în articol se arată că drept urmare a acțiunii Statelor Unite „Adunarea Generală nu a putut să examineze, de fapt, nici un punct de pe ordinea de zi, nu a putut lua hotă- rîri. De fapt, activitatea ei a fost paralizată, ceea ce a adus O.N.U. în pragul falimentului“.„în acest moment plin de răspundere, grupul țărilor afro-asiatice a încercat să înlăture de pe calea activității normale a O.N.U. balastul artificial ■în jurul așa-zisei «crize financiare». Propunerile făcute de acest grup la 30 decembrie 1964 — se spune mai departe în articol — au obținut sprijinul a numeroși membri ai O.N.U., care au considerat că ele constituie o cale realistă spre norma- I lizarea situației. Statele Unite, însă, nu au ținut

nici de data aceasta seama de părerea statelor a- fro-asiatice și a altor state, de părerea majorității covîrșitoare a membrilor O.N.U.“.„Toate încercărileWashingtonului de a exercita presiuni asupra altor țări au fost zadarnice. Opinia publică din Asia, Africa și. chiar din America se convingea zi de zi că, pornind la subminarea O.N.U., Statele Unite s-au angajat într-un conflict acut nu numai, cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, ci și cu tinerele țări independente din Asia și Africa. S-a ajuns pînă și la complicații cu unii aliați ai S.U.A. din blocurile militare. Chiar și în S.U.A. s-a întețit critica împotriva guvernului.Washingtonul avea o singură alternativă : să-și revizuiască poziția în O.N.U. «Hotărîrea guvernului Johnson de a capitula, a scris la 10 august ziarul WASHINGTON EVENING STAR, a urmat după consultări îndelungate și minuțioase cu Congresul, unde, la un moment dat, se temeau de o explozie a indignării».La 16 august, reprezentantul S.U.A. la O.N.U., Goldberg, luînd cuvîntul în Comitetul special al celor 33 (care a fost creat în căutarea unei ieșiri din impas) a declarat : „Fără să renunțe la poziția că art. 19 este aplicabil în condițiile situației existente, Statele Unite recunosc că, în situația actuală, Adunarea Generală nu este în măsură să aplice art. 19 și că părerea membrilor O. N. U. este că Adunarea Generală trebuie să-și continue activitatea normală. Nu intenționăm să subminăm această părere...“.Declarația lui Goldberg este apreciată de presa americană și străină drept o renunțare, de fapt, a S.U.A. la încercarea de a pune dip nou problema aplicării art. 19 din Carta O.N.U. în legătură cu cheltuielile pentru operațiunile în Congo și în Orientul Mijlociu.Se confirmă astfel o

dată mai mult — se spune în continuare în articol — cît de nerealistă este politica acelor cercuri din S.U.A. care încearcă să-și impună voința altor țări și popoare — fie cu ajutorul unor mașina- țiuni diplomatice, ca în O.N.U., fie cu ajutorul bombelor și napalmului. ca în Vietnam.In ultimele zile au continuat ședințele Comitetului celor 33. Declarațiile făcute de delegații diferitelor țări arată că, după ce reprezentantul S.U.A. a prezentat declarația cu privire la renunțarea Washingtonului de a impune aplicarea art. 19 al Cartei, a apărut posibilitatea realizării unui acord, reglementării conflictului care s-a prelungit. Se creează impresia că majoritatea membrilor Comitetului ajung

la concluzia că Adunarea I Generală, atunci cînd se I va întruni din nou, tre- ■ buie să-și desfășoare ac- | tivitatea în mod normal, I în conformitate cu regulile de procedură ; pro- I blema aplicării art. 19 al I Cartei O.N.U. în legătură cu cheltuielile provocate R de operațiunile O.N.U. în I Congo și în Orientul ■ Mijlociu nu trebuie ri- | dicată pe viitor ; greută- I țile financiare ale O.N.U. “ trebuie rezolvate pe ca- | lea vărsămintelor bene- I voie ale tuturor membri- B lor organizației.Nu este greu de con- I statat că concluziile de a- a cest fel corespund pla- I nului țărilor afro-asiatice. I Trebuie să fie clar pen- ■ tru oricine că orice în- I cercări ale Statelor Uni- I te de a reveni la politi- ■ ca obstrucționistă vor I găsi o ripostă hotărîtă“. I

„N.A.T.O. FĂRĂ j
FRANȚA?" I

Viitoarea „cetate de metal“ in plină construcție
(Urmare din pag. I-a)în etapa imediat următoare se vor începe lucrările la sectorul oțe- lărie, centrala de aer comprimat, laboratorul central și la intrarea Sud-combinat. Și aceste lucrări sînt pregătite pentru a atinge stadii avansate la sfîrșitul anului, încît constructorii și monto- rii să aibă la începutul anului 1966 front de lucru asigurat, corespunzător atît etapelor legate de termenele de punere în funcțiune a obiectivelor respective, cit și structurii lor.Un prețios sprijin pentrii pro- iectanți, constructori, beneficiar și organele coordonatoare din minister și din alte ministere îl constituie indicațiile date de conducerea partidului la recentul Congres al P.C.R., privind întocmirea unui plan cuprinzător de măsuri a căror aplicare să asigure darea în funcțiune la termen și la un îna’.t nivel calitativ a noilor capacități de producție ale combinatului. Potrivit acestor indicații, ministerul nostru a organizat colective de lucru care să studieze problemele legate de asigurarea proiectării, procurarea din timp a construcțiilor, confecțiilor metalice, utilajelor și aparatajelor din țară, volumul și structura importurilor, organizarea activității constructorului, asigurarea cadrelor de exploatare, a sectoarelor de deservire a agregatelor de bază, a materiilor prime necesare intrării în producție a noilor capacități.Pe baza eșalonării intrării în funcțiune a obiectivelor prevăzute pe perioada 1966—1970, a proiectelor de ansamblu și a necesității realizării cu precădere a lucrărilor energetice, aceste colective vor întocmi în cel mai scurt timp proiectul acestui plan de măsuri, la care se vor adăuga sarcinile ce revin celorlalte ministere colaboratoare — toate acestea conducînd la eșalonarea rațională a execuției și organizarea judicioasă a lucrărilor. O dată definitivat a- cest plan, e nevoie să fie urmărită sistematic îndeplinirea lui. Metoda analizelor lunare de coordonare organizate de ministerul nostru a dat rezultate bune și ea va fi folosită în continuare. La aceste analize care au loc la Galați participă unitățile colaboratoare, reprezentate de conducerile lor.

— Ce probleme importante 
apreciați că trebuie soluționate 
cu sprijinul altor organe din 
afara ministerului ?— în etapa actuală și în continuare aceste organe sînt din nou solicitate să-și aducă contribuția la rezolvarea unor probleme, dintre care menționez : avizarea de către Comitetul de Stat al Planificării și

Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare a viaductului de legătură dintre combinat și orașul Galați ; contractarea într-un timp scurt de către Ministerul Comerțului Exterior a importurilor complexe pentru obiectivele prevăzute în plan în acest an și urmărirea susținută a livrărilor de aparataje pentru lucrările energetice din combinat și din sistem, care vor deservi laminorul de tablă groasă. Avem convingerea că Ministerul Energiei Electrice, căruia îi revin sarcini de importanță deosebită pentru alimentarea cu energie electrică a acestui mare obiectiv, va depune toate eforturile pentru a preda în termenele necesare lucrările pentru liniile și stațiile Borzești, Bărboși și Filești, astfel încît să furnizeze, în primul rînd, energia electrică pentru laminorul de tablă groasă, care are asigurate celelalte condiții de intrare în funcțiune la termen, iar în continuare alimentarea cu energie electrică a celorlalte sectoare ale combinatului. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care s-a îngrijit de livrarea de către uzinele din țară a utilajelor și a- paratajelor, în cea mai mare parte la timp și de bună calitate, va trebui să dea sprijin în continuare prin asigurarea în trimestrul IV 1965 și în anul 1966 a 25 000 tone construcții metalice și 15 000 tone utilaje. Subliniem în mod deosebit necesitatea livrării în termene cît mai scurte a panourilor și aparatajelor de la uzina „Automatica“- București.în ce privește organele ministerului nostru, va trebui să ne concentrăm asupra întocmirii unui volum de documentații corespunzător amploarei lucrărilor de con- strucții-montaj din anul viitor, să asigurăm o bună aprovizionare cu laminate a uzinelor furnizoare de utilaje siderurgice și construcții metalice. întreprinderea de construcții și montaje siderurgice-Ga- lați va trebui să lucreze într-un ritm susținut și în perioada de iarnă, astfel ca rezultatele din trimestrul I 1966 să fie mai apropiate de volumele ce .se realizează în celelalte trimestre.
— Congresul al IX-lea al 

partidului a subliniat impor
tanța promovării tehnicii mo
derne în toate sectoarele eco
nomiei. Ce ne puteți spune des
pre gradul de tehnicitate și 
parametrii tehnici-funcționali 
ai agregatelor și instalațiilor 
noului combinat siderurgic ?— La baza concepției noului combinat a stat ideea promovării celor mai noi realizări ale științei și tehnicii în domeniul siderurgiei.Furnalele ce se construiesc aici

sînt de mare capacitate, funcțio- nînd éu o presiune de 2,5 atmosfere la gît Toate procesele principale sînt automatizate. Depozitarea materiilor prime se va face în depozite de sol, alimentate cu benzi și deservite de mașini speciale cu cupă rotitoare de alimentare și scoatere. Omogenizarea minereului folosit la aglomerare și furnale se va face cu mașini speciale, întregul proces de depozitare și expediere la furnale fiind automatizat. Proiectarea este realizată de IPROMET, iar aproximativ 90 la sută din utilaje vor fi realizate în țară. Oțelăria va fi înzestrată cu convertizoare cü oxigen avînd fiecare o capacitate de 130—150 tone. Aici se va produce oțel carbon și o- țeluri de calitate pentru tablă. Secțiile și utilajele de deservire a oțelăriei vor avea un grad înalt de tehnicitate, asigurînd condițiile necesare pentru obținerea unei productivități ridicate la convertizoare. S-au prevăzut instalații moderne pentru recuperarea căldurii și epurarea gazelor.Laminorul de tablă groasă va produce tablă de peste 4 mm grosime, 3 000 mm lățime și 30 metri lungime. Laminorul este dotat cu utilaje moderne pentru realizarea unei producții de calitate superioară — grosime constantă, suprafață fină, tratament termic. Instalațiile vor fi automatizate, iar procesele tehnologice vor fi urmărite cu ajutorul televiziunii industriale.Fabrica de aglomerare a minereului va fi înzestrată, în prima etapă, cu două mașini de aglomerare care pot asigura o producție de peste 2,6 milioane tone de aglomerat autofondant pe an. Printr-o dozare gravimetrică riguroasă a componenților șarjei se va obține un aglomerat de calitate superioară, cu un conținut de circa 53 la sută fier. Fluxurile tehnologice sînt în întregime automatizate. Proiectarea fabricii s-a executat în țară ; numai 5 la sută din utilaje se vor importa, cea mai mare parte realizîndu-se deci de industria noastră constructoare de mașini.Se cuvine să menționăm în încheiere munca fără preget și abnegația proiectanților de la IPROMET și I.P.L., constructorilor de pe șantierele marelui combinat. Muncitorii, maiștrii, inginerii și tehnicienii au dobîndit succese remarcabile în cinstea celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și a zilei de: 23 Augus.ț, succese care întăresc, convingerea că și în viitor vor răspunde chemării partidului cu tot entuziasmul și patriotismul lor fierbinte. Prin realizarea obiectivelor acestui mare combinat, cu toții vor contribui • la înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii.

La Londra a fost dată recent publicității o Carte Albă care 
anunță poziția guvernului laburist față de cererile de imigrare 
ale cetățenilor de culoare din țările Commonwealthul.ui. Ea 
prevede restricții și mai aspre decit cele introduse de guvernul 
conservator, pe care, la timpul său, laburiștii le-au criticai 

’ energic.' Această identitate de poziții a celor două partide 
este satirizată în desenul de mai sus, reprodus din revista 
„New Statesman“. Pe zid scrie :
Un mai strict control al Un mai strict control al
imigranților — spun con- imigranților — spun labu-

servatoril riștii

Sub titlul de mai sus, 
ziarul vest-german „DIE 
WELT“ publică un articol 
al cunoscutei ziariste ame
ricane Marguerite Higgins, 
privitor la eventualitatea 
ieșirii Franței din N.A.T.O.„Este oare de preferat o alianță atlantică ciuntită alternativei desființării sale? In ultima jumătate de an, experții americani de la Paris și Washington au studiat, sub acest aspect, viitorul N.A.T.O. Concluzia lor a fost : mai bine N.A.T.O. fără Franța decit nici un fel de N.A.T.O.De la ultima mea vizită făcută acum un an în Franța, poziția față de această problemă a cunoscut o cotitură de 180 de grade. Cu 12 luni în urmă, diplomați și generali americani m-au sfătuit să nu dau crezare zvonurilor că președintele de Gaulle va destrăma N.A.T.O., scotînd. Franța din ea.Dar începînd din primăvara acestui an, președintele de Gaulle i-a pus pe americani în imposibilitatea de a fi în continuare optimiști. Cel puțin în fata a trei înalți oaspeți americani, el a lăsat să se înțeleagă că, într-o bună zi, el va retrage Franța din N.A.T.O. și va înlocui actualul sistem integrat al N.A.T.O. printr-o serie de acorduri bilaterale cu țări ca Statele Unite, R. F. Germană, Belgia și Olanda.Constrinse să tină seama de această realitate, Statele Unite au adoptat o ho- fărîre importantă : America nu va participa la asemenea acorduri bilaterale.Așa cum era de așteptat, germanii au lăsat, în mod categoric, să se înțeleagă că ei nu vor participa la nici un fel de încercare care urmărește destrămarea actualei structuri a N.A.T.O. și înlocuirea ei prin acorduri bilaterale. Același lucru e vala

bil pentru Marea Britanie, Italia, Olanda și ceilalți membri europeni.Luînd în considerare noua situație, părerea ambasadei americane la Pans despre Franța și de Gaulle este următoarea : «Este probabil adevărat că de Gaulle va încerca să torpileze N.A.T.O. și anume în 1969, cînd, potrivit prevederilor, tratatul este supus revizuirii. Dar poate oare Franța de una singură să destrame N.A.T.O.? Există 15 state membre ale N.A.T.O. De ce retragerea unui singur membru ar face necesară desființarea unei alianțe pe care majoritatea membrilor o consideră justă ? Dacă Franța consideră că se poate descurca fără N.A.T.O., de ce N.A.T.O. să nu se poată descurca fără Franța ?».Din păcate, însă, retragerea Franței nu este singurul pericol care amenință N.A.T.O. Divergentele dintre Grecia și Turcia pot duce, de asemenea, la retragerea celor două state mediteraneene. împotriva acestei eventualități, americanii argumentează în felul următor : Turcia și Grecia au fost incluse în N.A.T.O., într-o anumită măsură, mai tîrziu, și retragerea lor ar fi regretabilă, dar nu mortală.'Este fără îndoială că generalul de Gaulle poate îndepărta din Franța cartierul general al N.A.T.O.Avînd în vedere aceste fapte, Statele Unite și alia- tii lor au și purtat convorbiri în problema unde ar putea fi mutat cartierul general N.A.T.O. atunci cînd de Gaulle va anunța că prezenta aliaților Franței nu mai este dezirabilă pe pămîntul francez.Americanilor nu le place gaullismul — încheie autoarea articolului. Dar ei nu sînt atît de absurzi încît să creadă că l-ar putea înlătura printr-o minune".
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La răscrucea 
a trei 
continente 
(Urmare din pag. I-a)In oraș au loc numeroase manifestări culturale. In bazaruri și pe străzi numeroase tarabe și chioșcuri îi atrag pe trecători, oferindu-le diferite preparate culinare. In parcuri, pe covorul verde al ierbii, oamenii se odihnesc, discută cu însuflețire. Unii citesc ziarele. In mesajul său, adresat poporului pakistanez, președintele Ayub Khan exprimă hotărîrea Pakistanului de a merge mai departe pe drumul dezvoltării economice, al consolidării independenței sale si dezvoltării relațiilor cu toate țările.
Freamătul portuluiCu cei peste două milioane de locuitori ai săi, orașul Caraci, deși nu mai este din 1960 capitala statului, rămîne, prin mărimea și potențialul său economic, cel mai important oraș pakistanez. Aici este concentrată aproximativ jumătate din industria Pakistanului, se află cel mai mare aeroport al țării care face legătura între Europa, Extremul Orient și Australia și tot aici, pe țărmul Golfului Oman, se întinde portul în rada căruia poposesc și din care pleacă nave sub zeci și zeci de pavilioane.Am vizitat această adevărată poartă a Pakistanului de vest spre lumea exterioară, într-o după-amiază. Pe fundalul albastru-roșietic al cerului se profilau de departe siluetele macaralelor, ale vapoarelor ancorate la chei, ale docurilor. în port, obișnuita activitate zilnică.Pentru a putea cuprinde într-o privire portul și orașul ne-am oprit pe podul care le leagă. Putin mai Ia dreapta, clădirea cu cupolă a Trustului portuar și silueta înaltă de culoare roșie a Vămii fac trecerea la peisajul citadin al Caraci-ului care, privit de aici, te impresionează prin masivitatea și frumusețea construcțiilor din cartierul băncilor. îndeosebi, două dintre ele, ridicate în ultima vreme în stil modern, domină întreaga panoramă a orașului.Intorcîndu-mă spre centru pe una din străzile aglomerate de mașini și pietoni, un grup de tineri pakistanezi, purtînd pancarte atîrnate de gît, demonstrau. Condamnînd agresiunea americană în Vietnam, ei își afirmau cu hotărîre solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. A- semenea scene pot fi văzute adesea nu numai la Caraci, ci șl în celelalte orașe pakistaneze. Adeseori, în cadrul acestor demonstrații, participanții exprimă totodată proteste vehemente împotriva încercărilor imperialismului american de a se amesteca în treburile interne ale Pakistanului.Dezvoltarea Caraci-ului este de dată recentă, strîns legată de apariția Pakistanului ca stat independent. Acest oraș, care în urmă cu două secole nu era de- cît un mic sat de pescari și care în 1941 nu avea decît 360 000 de locuitori, a luat un deosebit avînt de îndată ce Mohammed Jinnah l-a ales capitală a țării. In mai puțin de zece ani după proclamarea independenței populația sa a crescut cu un milion, iar astăzi manifestă tendința de a depăși cu mult cele două milioane menționate în ultimele statistici.Această creștere rapidă n-a pus însă capăt contrastelor rămase moștenire încă din perioada colonială. Alături de clădirile ultramoderne se mai găsesc multe construcții vechi, iar la periferii un mare număr de oameni trăiesc în locuințe improvizate și insalubre. Planurile de dezvoltare economică a țării, elaborate de guvernul pakistanez, prevăd realizarea unor importante obiective menite să ducă la dezvoltarea orașului Caraci și a altor orașe ale Pakistanului.

In dreptul Szolnokului, oraș străvechi, datînd de pe vremea romanilor, Tisa își îngustează cel mai mult albia.Așezat la o distanță de aproximativ 100 km spre sud-est de Budapesta, orașul se întinde între Tisa și Zagyva, aproape de punctul unde cele două rîurl își unesc apele Intre ele și calea ferată, Szolnokul se află strîns ca într-o chingă. Dincolo de oraș, pe malul stîng al Tisei, începe pusta nesfîrși- tă a ținutului Kunsăg, din a cărui întindere aparțin județului Szolnok aproape un milion de holzi *), suprafață considerată al doilea grî- nar al Ungariei. Oamenii de prin a- ceste locuri sînt harnici și pricepuți în agricultură. Ei au săpat sute de canale prin care seva dătătoare de viață a Tisei irigă pusta, transfor- mî'nd-o într-un vast ogor.Am vizitat Szolnokul vara aceasta. Orașul are clădiri în stil clasic și baroc, ridicate în urmă cu sute de ani. In centru se află piața Kossuth, dominată de o clădire masivă, cu trei intrări boltite, în care funcționează consiliul popular orășenesc. Pe unul din pereții clădirii se află o placă comemorativă care atestă că : „La 27 septembrie 1848 aici și-a rostit cu- vîntarea Kossuth Lajos, conducătorul luptei pentru libertate".Clădirilor vechi, care poartă patina vremii, li s-au alăturat blocuri moderne cu balcoane încărcate de flori, ridicate în timpul din urmăNota modernă a Szolnokului o imprimă însă mai cu seamă fabri cile și uzinele construite în anii pu terii populare, care fac din tîrgul de odinioară un centru industrial Pe locul vechilor ateliere de repa

rat vagoane se află acum o adevărată fabrică, atelierele centrale ale căilor ferate. Au fost construite un combinat chimic, fabrici de zahăr, hîrtie, tutun, mobilă, celuloză.Fabrica de celuloză din paie, prima de acest fel din țară, este automatizată. A fost ridicată în mijlocul cîmpiei mănoase, unde se cultivă multe păioase. Dacă s-ar extrage din lemn, cantitatea de ce-

s-a ținut cont la amplasarea combinatului ?— In țară existau două fabrici de acid sulfuric : una la Budapesta și alta pe malul lacului Balaton. Cu toate că au fost lărgite și modernizate, ele nu făceau față cerințelor crescfnde ale economiei țării. A fost necesară construirea unei noi întreprinderi de acest gen. Unde să fie amplasată ? Problema a fost
Note de d rum din R. P. U ngară

NOUA ISTORIE
A STRĂVECHIULUI SZOLNOK

*) Un hold = 0,575 ha.

luloză produsă aicf într-un an ar necesita sacrificarea unei păduri de rășinoase cu o suprafață de 15 000 holzi!La combinatul chimic fac cunoș tință cu ing. Simonides Lajos, tehnolog șef al combinatului, un tînăi inimos, plin de inițiativă, care a venit la Szolnok în vara lui ’54 direct de pe băncile facultății din Vesz- prém. El mă conduce prin combinat și-mi redă scurta istorie a întreprinderii, care ocupă o suprafață de 150 de holzi.— Care au fost criteriile de care

îndelung analizată și în cele din urmă s-a hotărît ca fabrica să fie construită chiar pe malul Tisei. Terenul este bun, apa — In cantități suficiente. Szolnokul e situat aproape în centrul țării, e un important nod de cale ferată, așa încît transportul produselor în diferite direcții nu ridică probleme. In plus, însăși Cîmpia Tisei, în bună parte irigată, necesită îngrășăminte chimice. Așa s-a ajuns la hotărîrea de a construi combinatul la Szolnok.

— In locul în care ne aflăm — continuă interlocutorul meu — era cîmp. In toamna anului 1950 au început construcțiile. Doi ani mai tîrziu au intrat în probe tehnologice o fabrică de acid sulfuric, realizată cu documentație și utilaj francez, și una de îngrășăminte fosfatice.— Văd însă și alte întreprinderi în curtea combinatului.— între timp s-au construit încă două linii pentru producția de acid sulfuric, iar în prezent se construiește o nouă linie tehnologică la fabrica de superfosfați. O dată cu intrarea lor în funcțiune, combinatul chimic va da 60 la sută din producția de îngrășăminte chimice fosfatice și 70 la sută din producția de acid sulfuric a țării.Istvăn Farkas, secretarul unei organizații de bază de partid din combinat, ne-a relatat că an de an colectivul de aici obține rezultate deosebite în muncă, situîndu-se pe primul loc în întrecerea pe țară.Szalai Lăszlo. șeful producției, ne-a împărtășit unele proiecte de viitor ale conducerii fabricii.— Anul acesta începem construcția unei fabrici de vopsele care va avea o capacitate anuală de 12 000 tone, iar în 1966 vrem să durăm o fabrică de praf de spălat. In ce privește producția de super- fosfat, ea va ajunge nu peste mult timp la 480 000 tone anual....Am părăsit orașul purtînd în minte imaginea oamenilor pe care i-am cunoscut acolo, a însuflețirii cu care scriu, prin faptele lor de muncă, noua istorie a străvechiului Szolnok.
Aurel POP
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Comandamentul militar al R.A.U. 
din Sanaa a primit ordin să încea
pă imediat retragerea trupelor sala 
de pe pozițiile de front de la 
granița cu Arabia Saudifă. Este pri
mul act de aplicare în practică a 
prevederilor acordului de la Djed- 
dah.

în această mică localitate saudită 
de pe malul Mării Roții, pentru pri
ma dată după trei ani de război 
pustiitor, s-au conturat perspectivele 
instaurării păcii pe pămîntul frămîn- 
faf al Yemenului. Tratativele și a- 
poi comunicatul comun semnat Ia 
începutul săptămînii de președintele 
R.A.U., Nasser, și regele Arabiei 
Saudite, Feisal, pun bazele unei re
glementări a problemei yemenite ; 
cele două țări s-au angajat să con
tribuie efectiv la crearea condițiilor 
necesare pentru ca poporul Yeme
nului să poată să-și exercite liber 
voința. Acordul stipulează convo
carea unui congres (adunare na
țională) cu participarea a 50 de 
membri reprezentînd „toate forțele 
naționale și personalitățile de auto
ritate din Yemen”, care să se în
trunească la 23 noiembrie pentru 
a stabili sistemul de guvernămînt 
pentru perioada de tranziție. Con
gresul va constitui un guvern pro
vizoriu ; în termen de un an se va 
organiza un plebiscit.

Fără îndoială că primul și cel 
mai important rezultat al tratati
velor este încetarea focului. Acor
dul de la Djeddah capătă însă o 
semnificație mult mai largă. Presa 
arabă consemnează în general cu 
satisfacție faptul că înfîlnirea Nas- 
ser-Feisal a fost încununată de suc
ces. în cei trei ani de la crearea sa, 
Republica Arabă Yemen a desfășu
rat o luptă continuă împotriva forțe
lor reacționare în frunte cu dinastia 
imamilor înlăturată de la putere. A- 
rabia Saudită, în special în vremea 
domniei regelui Saud, a acordat 
sprijin reacțiunii yemenite, oferin- 
du-i găzduire, alimente, armament 
și înlesnind participarea directă sau 
mascată a statelor imperialiste im
plicate în această regiune la in
cursiunile împotriva Yemenului.

Acordul de la Djeddab prevede 
ca Arabia Saudifă să înceteze ime
diat acordarea oricărui ajutor militar 
forțelor ce atacă Yemenul și să nu 
mai permită folosirea teritoriului său 
ca bază de agresiune. La rîndul său, 
R.A.U., care de la început a acordat 
sprijin R. A. Yemen, s-a angajat 
să-și retragă în curs de zece luni 
toate trupele dislocate în această 
țară. Hotărîrile sînt de natură să fa
vorizeze crearea unui climat propice 
soluționării problemelor care fră- 
mîntă poporul yemenit — singurul 
în măsură să decidă asupra viito
rului său.

Dumitru ȚINU
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dintre conducătorii U.R.S.S. I
și R. A. U. IMOSCOVA 28 (Agerpres). — La | 28 august au început convorbirile între L. Brejnev, Al. Kosîghin, A. a Mikoian și G. A. Nasser. La con- I vorbiri participă, de asemenea, de “ ambele părți, și alte persoane ofi- | dale. Agenția TASS anunță că a I avut loc un larg și sincer schimb de vederi privind situația interna- ■ țională și dezvoltarea relațiilor de I prietenie dintre U.R.S.S. și R.A.U.In aceeași zi, președintele R.A.U. I a oferit un dejun în Palatul Mare | al Kremlinului. Anastas Mikoian și " Gamal Abdel Nasser au rostit cu- g vîntări. '

în preajma 

votului de învestitură
• Eforturi de ultimă oră pentru cîțtlgarea ,,neho- 
tărîților" e Forțe polițienești în jurul parlamentuluiATENA 28 (Agerpres). — Dezbaterile din parlamentul grec asupra învestiturii guvernului Tsiri- mokos au fost reluate sîmbătă la ora 19 (ora locală). Primul a luat cuvîntul fostul vicepreședinte al consiliului, Stephanopoulos, care împreună cu Tsirimokos conduce grupul „dizidenților“ sau „noua dreaptă“, desprins din cadrul Uniunii de centru.Eventualitatea căderii guvernului, datorită unui vot de neîncredere, a dus la înmulțirea contactelor depu- taților grupurilor Novas și Stephanopoulos cu grupul nehotărîților din Uniunea de centru. Astfel, pre
mierul Tsirimokos și fostul vicepre- 
mier Stephanopoulos s-au întîlnit 
cu peste 30 de deputați ai Centru
lui, într-un efort de ultimă oră, 
pentru a-i determina să voteze în 
favoarea guvernului. De asemenea, personalități extraparlamentare s-au întîlnit pe culoarele forului legislativ cu „nehotărîții“, în același scop. Totodată, Stephanopoulos a avut o întrevedere cu liderul Partidului progresist, Markezinis, care joi a declarat că deputății din partidul său nu vor da vot de încredere actualului guvern. Pe de
VIETNAM Lupte grele

în zona strategică „D“
• Postul Than Nhut ocupat temporar 
de unități F.E.N. • Numeroase raiduri 
ale aviației americane asupra Vietna
mului de sud • RUSK: S.U.A. nu au 
Intenția de a întrerupe bombardamen
tele asupra R. D. VietnamSAIGON 28 (Agerpres). Zona strategică „D“ din regiunea Saigonului a revenit în atenția corespondenților de presă din Vietnamul de sud. „în tot cursul nopții de vineri spre sîmbătă în capitală a putut fi auzit ecoul bombardamentelor și tirul armelor de foc“ (France Presse).La Can Tho (120 km de Saigon) a avut loc o puternică luptă între unități guvernamentale și forțe ale Frontului Național de Eliberare. O unitate guvernamentală a suferit grele pierderi ; un elicopter a fost doborît — arătau rapoartele sosite din zona operațiilor. La rîndul lor, patrioții sud-vietna- mezi au pierdut în cursul aceleiași lupte 50 de oameni.într-un raport al trupelor S.U.A. se recunoaște că 
postul guvernamental îna
intat de la Than Nhut, din 
imediata apropiere a Sai
gonului a fost ocupat tem
porar de unități ale Fron
tului Național de Eliberare.O altă luptă a fost semnalată în Delta Mecong, în provincia An Xuyen, unde apărătorii unui post guvernamental au suferit, de asemenea, pierderi serioase.în regiunile coastei sud- vietnameze, nave de suprafață ale flotei a 7-a americane au participat vineri la cîteva operații, bombar- dînd poziții la est și sud de Saigon, unde se presu

altă parte, presa de dreapta a continuat atacul împotriva lui Markezinis, pe care-1 face răspunzător pentru crearea actualei situații de nesiguranță din parlament și pentru eventuala cădere a guvernului. Asupra deputaților acestui partid au fost exercitate presiuni pentru a abandona linia liderului lor. Ziarul „Elefteria“ releva că 4—5 deputați din cei 7 ai acestui partid ar intenționa totuși să voteze pentru guvern.în ce privește poziția liderului Uniunii de centru, Papandreu, a- genția France Presse arată că a- cesta a declarat din nou sîmbătă că linia sa politică constă în : opoziție totală și fără condiții față de guvernul Tsirimokos, refuzul de a sprijini orice guvern de „personalități“, de tranziție, de uniune națională etc. El este de acord cu formarea unui „guvern de serviciu“ care ar organiza alegeri cel tîrziu la 15 noiembrie.în vederea votului de încredere, autoritățile grecești au luat unele măsuri excepționale. Importante forțe polițienești au fost postate în jurul parlamentului și palatului regal.

pune că ar exista concentrări ale patrioților. Tot vineri, aviația de bombardament americană a efectuat 301 misiuni de luptă.
★Agențiile de presă relatează că, în cursul raidurilor aeriene efectuate vineri de avioane americane

Poeme-profesf
Poetul american Mi

chael McClure a publicat 
o plachetă de poeme in
titulată „Griu otrăvit" in 
care este condamnat răz
boiul dus de S.U.A. îm
potriva poporului vietna
mez. Placheta a fost pu
blicată intr-o editură din 
San Francisco.

în diferite regiuni ale Vietnamului de sud, forțele patriotice au doborît un elicopter și două avioane și au avariat numeroase altele. Mai multi o- fițeri și piloți americani au murit.
★WASHINGTON 28 (A-gerpres). — în cursul conferinței de presă care a 'avut loc vineri la Casa Albă, secretarul de stat Dean Rusk a reafirmat poziția Statelor Unite în problema vietnameză. El 

a răspuns negativ la o în
trebare privind intenția 
S.U.A. de a întrerupe 
bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam.

Represiuni 
împotriva studenților
74 instituții 
de învățămînt închiseSEUL 28 (Agerpres). — Guvernul sud-coreean continuă să întreprindă acțiuni represive împotriva participanților la demonstrațiile studențești din cursul acestei săp- tămîni. Sîmbătă au fost arestați încă 92 de studenți acuzați de organizarea recentelor acțiuni de protest. Agențiile de presă relevă că autoritățile sud-coreene au început să emită mandate de arestare și împotriva unor preoți, ziariști și scriitori sub acuzația de a fi incitat studenții la demonstrații. Au fost închise încă două universități. Astfel, numărul instituțiilor 

de învățămînt închise in urma de
monstrațiilor studențești se ridică 
Ia 14.

tokio Socialiștii 
propun un front comun 
al opozițieiTOKIO 28 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Socialist din Japonia, Tomomi Narita, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Partidul Socialist din Japonia va depune toate eforturile pentru a împiedica ratificarea tratatului japono—sud-coreean. în a- cest scop, a spus el, socialiștii vor propune în parlament crearea unui front unit al tuturor partidelor de opoziție.

ÎN PROVINCIA HA TAY (R. D. Vietnam). Eroicii 
apărători ai cerului republici! au țintit bine. Incâ 

o pasăre de pradă a fost doboritâ...

...atacurile aeriene asupra R. D. Vietnam trezesc 
minia popoarelor. Locuitori al capitalei Norvegiei, 
Oslo, privesc cu emoție o pictură executată de 
Kjartan Sleitemark — formă de manifestare a pro
testului — îniățișind un copil mistuit de flăcări în 
timpul unui bombardament asupra Vietnamului 

de nord

Pe o stradă din Singapore după desprinderea acestui stat din Federația 
Malayezâ

ACȚIUNI MUNCITOREȘTI

Conflictul de muncă 
din industria americană 
a oțeluluiNEW YORK 28 (Agerpres). — Tratativele dintre reprezentanții sindicatului muncitorilor oțelari din S.U.A. și patroni continuă să rămînă în impas, informează a- genția Associated Press. Vineri, părțile interesate au avut două ședințe de consultări. Președintele sindicatului, I. W. Abel, a declarat că negocierile nu au rezolvat nimic pînă în prezent, „aria neînțelegerilor rămînînd destul de substanțială“. Mediatorul federal, William Simkin, a început de joi consultările separate cu fiecare din părți, după ce în prealabil președintele Johnson personal a intervenit, pe cale telefonică, pentru a influența tratativele în vederea reglementării conflictului de muncă. Simkin a refuzat orice comentariu privind rezultatele negocierilor. Președintele sindicatului muncitorilor oțelari, I. W. Abel, a declarat în schimb ziariștilor că el și-a expus complet poziția și va rămîne ferm pe această poziție care prevede neacceptarea unui nou contract de muncă, dacă nu va fi satisfăcută revendicarea lor de majorare a salariilor cu procentul cerut. Agențiile menționează că dacă pînă marți, la miezul nopții, nu se va realiza noul contract de muncă pe următorii trei ani, 450 000 de oțelari vor declara greva, care va afecta 80 la sută din producția de oțel a Statelor Unite.
Mineri în grevaMANILA 28 (Agerpres). — Aproximativ 1 000 de mineri au organizat o grevă în insula Samar, din Arhipelagul Filipinelor. Ei au cerut majorarea salariilor și, totodată, s-au pronunțat împotriva măsurilor represive adoptate de patronat, care a adus trupe pentru reprimarea greviștilor.

Criza din industria 
automobilistică engleză 
îngrijorează guvernul

LONDRA. Primul ministru britanic, Harold Wilșon, a hotărit să ceară conducătorilor industriei de automobile din Marea Britanie și liderilor sindicali să se întrunească la reședința sa pentru a discuta împreună cu el și ministrul muncii situația din acest sector al economiei. Hotă- rîrea a fost luată în urma întrevederilor dintre primul ministru și ministrul muncii, care au dezbătut problema dificultăților prin care trece în prezent industria de automobile.

Salarii neplătite 
din aprilie...ROMA 28 (Agerpres). — Deputății comuniști au sprijinit în parlament cererea federațiilor din Torino ale Partidului Comunist Italian, Partidului Socialist Italian și Partidului Socialist Italian al Unității Proletare cu privire la naționalizarea fabricii de textile „Valle Susa“ din această provincie.După cum s-a mai anunțat, cei peste 8 000 de muncitori de la a- ceastă fabrică au declarat, cu cîteva săptămîni în urmă grevă, deoarece 

administrația refuză să ic plătească 
salariile încă din luna aprilie și a 
procedat la concedierea a numeroși 
muncitori. Pînă în prezent, administrația fabricii nu a luat nici o măsură pentru a satisface cererile muncitorilor.
GENEVA

ROBOTUL Șl OMUL
O temă Interesantă a apropiatei 
„Intîlniri internaționale genereze"Oare cibernetica ar 

putea pune în pericol 
prezenta activă și inte
ligentă a omului ? în
trebării acesteia cu nu
anță dramatică i se va 
răspunde cu prilejul 
celei de-a 20-a „Intil- 
niri internationale ge- 
neveze", care se va 
desfășura 1n zilele de 
31 august-9 septembrie.

Inaugurate in anul 
1946, „Intilnirile inter
nationale geneveze" 
reunesc în fiecare 
toamnă un număr În
semnat de oameni de 
știinfă și de artă, care 
dezbat probleme de o 
mare acuitate, in do
meniul ideilor și al 
vieții sociale. Pe agen
da „tntilnirilor" au a- 
părut pînă acum teme 
ca : ..Omul in fata ști
inței", „Omul și ato
mul". „Munca și omul", 
cea de anul trecut fiind 
consacrată problemelor 
„Lumii de mi ine".

Printre personalită
țile a căror participare 
a conferit un inalt 
prestigiu acestei mani
festări, devenită tradi
țională, s-au numărat 
scriitori ca Jules Ro
mains, François Mau
riac, Ilya Ehrenburg și 
Georges Duhamel, filo
zofi și oameni de știin
ță ca J. B. S. Haldane,

Karl Jaspers, Robert 
Oppenheimer, oameni 
politici că Paul Henry 
Spaak, Jules Moch, Ro
bert Schuman etc. Mi 
s-a amintit aici de co
municarea academicia
nului Mihail Ralea in 
cadrul temei „Viata și 
timpul — generațiile In 
lumea actuală", care a 
constituit o contribuție 
remarcabilă la dezbate
rile „lntilnirii" respec
tive.

Prilej de discuții 
vii intre oamenii 
de cultură din est și 
vest, „Intilnirile inter
naționale geneveze" o- 
feră, anul acesta, o te
mă interesantă : „Ro
botul, animalul și o- 
mul". După cum se des
prinde din titlu, ciber
netica se va afla in 
centrul discuțiilor. Este 
posibilă construcția ți
nui robot care, înzes
trat fiind cu memorie, 
cu capacitatea de a so
luționa calcule mate
matice și de a acționa, 
ar putea Înlocui omul 
și activitatea lui so
cială ? Poate reflecția 
tehnică a aparatelor e- 
lectronice să suplineas
că rațiunea omenească, 
conștiința și sentimen
tele umane ? Este po
sibilă producerea me
canică a operelor de 
artă ? Acestea sînt

NOTEBoicotul farmaciștilorDe cîteva luni între farmaciști 
și unii industriași italieni — fabri
canți de medicamente se duce o 
luptă surdă. Unele preparate de 
largă circulație, cum ar fi aspirina, 
au dispărut din farmacii. La Mi
lano auzi tot mai des : „nu mai 
vindem acest produs, dar vă pu
tem da altul asemănător". I 
Roma farmaciștii au trecut la boi
cotarea organizată a medicamen
telor produse de anumite firme. 
„Comitetul pentru apărarea farma
cistului și a farmaciei" a difuzat 
circulare care cuprind lista medi
camentelor pe care refuză să le 
vîndă. Intr-o astfel de circulară, 
difuzată în provincia Pavia, sînt 
indicate și produsele ce pot fi ofe
rite clienților în locul celor boico
tate.

Această acțiune de boicot a în
ceput cu cîteva luni în urmă. Ea 
a fost provocată de mărirea gene
rală a impozitului pe venituri, pe 
care marile firme înțeleg „s-o su
porte“ încărcînd prețul produselor. 
In speță, prețul medicamentelor. 
Farmaciștii au cerut industriașilor 
o reducere a prețurilor la care le 
sînt livrate medicamentele. In 
fața refuzului primit, au tre
cut la boicot. Situația s-a com
plicat și datorită faptului că 
pentru aprovizionarea cu medica
mente farmaciștii nu au dreptul 
de a trata direct cu firma produ
cătoare — ci numai prin interme
diul angrosiștilor.

Recent, un cotidian din Milano 
anunța că s-a ajuns la un „tratat 
de pace" între farmaciști, angro
siști și industriași. „Assofarma" (a- 
sociație care grupează cele mai 
mari firme producătoare din acest 
sector) dezminte însă această veste. 
Marii industriași vor să mențină 
prețurile de monopol impuse de ei. 
Asupra cui se repercutează toate 
acestea ? în ultimă instanță, asu
pra consumatorului.

V. P.

citeva din problemele 
ce vor fi dezbătute. Li
nul dintre cei mai cu
noscut i ciberneticieni, 
profesorul S. M. Ulam 
de la laboratoarele din 
Los Alamos (Statele U- 
nite), va vorbi despre 
„Mașina creatoare". 
Dirijorul elvețian Er
nest Ansermet va 
conferenția despre 
„Condifia operei de 
artă". Despre raportul 
dintre om și mașină va 
vorbi, de asemenea, 
profesorul Guido Calo- 
gero de la Universita
tea din Roma ; sini pro
gramate de asemenea 
conferințe ale unor 
scriitori, biologi, filo
zofi, teologi și oameni 
de artă.

Au fost invitați re
prezentanți proeminenfi 
ai viefii culturale in
ternationale, intre care 
Louis Aragon, Elsa 
Triolet, regizorul ita
lian Michelangelo An
tonioni, Jean-Paul Sar
tre etc. Din partea 
tării noastre este a- 
nunțată participarea u- 
nei delegații formate 
din DBmostene Botez, 
George Ivașcu și Va
lentin Lipatti.

Confruntarea de la 
Geneva se anunță pa
sionantă.

Horia LIMAN

Lupte în Anzi
LIMA. In împrejurimile localităților Andamarca și Hatunhuegan din munții Anzi s-au desfășurat lupte între trupele de partizani și forțe militare speciale peruviene.
PEKIN. La 28 august, Mao Tze- dun, președinte al C.C. al P.C. Chinez, și Liu Șao-ți, președinte al R.P. Chineze, au primit delegația guvernamentală nepaleză condusă de Kirti Nichi Bista, vicepreședinte al

MADRID. Cunoscutul poet spaniol Carlos Alvarez, în vîrs- tă de 33 de ani, a fost pus în libertate după ce a făcut doi ani și jumătate închisoare. El a fost condamnat de un tribunal sub învinuirea că într-o scrisoare adresată la 18 mai 1963 directorilor de ziare din Spania și din străinătate a apărat memoria conducătorului comunist Julian Grimau. condamnat la moarte și executat.
PORT MORESBY. în Papua ți Noua Guinee — teritorii sub jurisdicția Austra

liei — a fost format vineri primul partid politic al cărui obiectiv principal 
va fi obținerea autodeterminării. Partidul Național Unit din Noua Guinee, cum 
este denumit, cuprinde 16 deputați din actuala adunare a țării sub conduce
rea lui Oale Oala Rarua, influent lider sindical.

Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe, și delegația Asociației de prietenie nepalo-chi- neză condusă de Singh Basnyat, membru al Comitetului permanent al Consiliului de Stat din Nepal, cu care au avut o convorbire cordială și prietenească.
TOKIO. După o vizită de cinci zile, submarinul atomic american „Permit" a părăsit portul japonez Sasebo. Numeroși locuitori ai orașului s-au adunat cu acest prilej în fa(a bazei maritime americane unde a avut loc un miting în cadrul căruia s-a cerut să înceteze vizitele submarinelor atomice ale S.U.A. în porturile japoneze.
MONTEVIDEO. Federația Învățăto

rilor din Montevideo a adresat o scri
soare președintelui Venezuelei, Râul 
Leonl, In care protestează Împotriva 
tratamentului inuman la care sînt su
puși dețlnuții politici din Închisorile 
Venezuelei. In scrisoare se cere înce
tarea persecuțiilor și eliberarea lor 
neîntârziată.

SCURTE ȘTIRI
PRAGA. La invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., o delegație de partid și guvernamentală a R.S. Cehoslovace, condusă de Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, va face o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la începutul lunii septembrie.
QUITO. O puternică explozie s-a produs vineri la clădirea misiunii economice americane din Guayaquil, cel mai mare port din E- cuador. Doi oameni de gardă au fost răniți. Poliția, care a întreprins cercetări, a declarat că a reținut

NAIROBI. Cele două mari par
tide de opoziție din Rhodesia, 
Uniunea poporului african Zim
babwe (Z. A. P. U.) și Uniunea 
națională africană Zimbabwe 
(Z. A. N. U.) s-au contopit într-o 
singură organizație pentru a lup
ta în comun împotriva politicii 
rasiste a guvernului Ian Smith. 

doi suspecți bănui ți dea fi/autorii acestei explozii. încercarea de a- tentat este pusă în legătură cu vizita care o face în Ecuador secretarul de stat adjunct al S.U.A., Jack Vaughn.
PNOM PENH. După vizita făcută în Indonezia, delegația guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, a vizitat Cambodgia și a fost primită de prințul Norodom Sianuk, șeful statului. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în legătură cu vizita prințului Norodom Sianuk în Bulgaria în luna octombrie și în legătură cu relațiile dintre cele două țări.
ROMA. Potrivit datelor furnizate 

de Institutul central de statistică din 
Roma (I.S.T.A.T.) deficitul balanței co
merciale a Italiei tn primele șase luni 
ale anului 1965 este de 59,8 miliarde 
de lire.

LAGOS. Guvernul federal nigerian a interzis vineri, pe o perioadă de două luni, orice reuniune publică.

BELGRAD. La invitația Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria și a Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, va sosi, împreună cu soția, în vizită oficială în Bulgaria în a doua jumătate a lunii septembrie 1965.
TOKIO. A fost înființată o nouă organizație a oamenilor de litere,
Azi >e încheie zborul 
„Geminl-5“

WASHINGTON. Centrul spațial din Houston (Texas) a anunțat că la ora 12,50 G.M.T. cei doi cosmonauti americani, Gordon Cooper și Charles Conrad, aflați la bordul navei cosmice „Gemini-5" au fost autorizați să-și continue zborul cu încă o zi. Naya urmează să amerizeze în Oceanul Atlantic, la aproximativ 320 km nord-est de San Salvador, duminică, în jurul orei 14,30 G.M.T. 

intitulată „Federația japoneză a literaturii democrate". Cunoscutul scriitor Kiyosln Eguchi a subliniat că membrii ei vor milita pentru o literatură care șă reflecte aspirațiile de pace și libertate ale . poporului japonez.
NEW YORK. Noi incidente rasiale s-au produs vineri în statele din sudul S.U.A. La Natchez (statul Mississippi), unde un grup de negri a manifestat pe străzile orașului împotriva practicilor rasiale la care se dedau autoritățile locale, unul din liderii populației de culoare a fost asasinat. In cursul incidentelor care s-au produs la Hayneville (stalul Alabama) s-au înregistrat un mort și un rănit.
DJAKARTA. Acad. N. Teodores- cu, vicepreședinte al Asociației oamenilor de știință din Republica Socialistă România, care participă la simpozionul și congresul Asociației oamenilor de știință din Indonezia, a prezentat o expunere intitulată „Dezvoltarea și perspectivele învățămîntului superior în Republica Socialistă România".
LONDRA. A luat ființă o societate care își propune să organizeze în cursul anului viitor ceremonii 

cu prilejul împlinirii a 900 de ani de la cucerirea Angliei de către William Cuceritorul. în această societate nu se pot înscrie însă de- cît persoanele care pot dovedi că descind în linie directă din familia lui William Cuceritorul și a celor 325 de cavaleri ai săi, care au invadat în 1 066 Anglia.
TOKIO. La centrul de cerce

tări științifice aerocosmice de 
pe lingă Universitatea din To
kio a fost lansată sîmbătă cu 
succes o rachetă cu frei trepte 
de tip „Kappa-10-S-l“. Ultima 
treaptă, in greutate de 25 kg, 
are forma unei sfere, In interio
rul căreia a fost instalată apara
tură științifică și telemetrică. 
Racheta a atins o altitudine de 
742 km.

WASHINGTON. Raportul anual al 
Fondului Monetar Internațional arată 
că producția mondială de aur a lumii 
capitaliste a fost tn anul 1964 de circa 
113 000 tone de aur, vaiorînd aproxi
mativ 1,4 miliarde dolari. Republica 
Sud-Africană deține 73 la sută din în
treaga producție.

PARIS. Două trenuri expres s-au ciocnit sîmbătă dimineața, în apropierea gării Champagnole din estul Franței. Potrivit primelor informații, 12 persoane și-au pierdut viața.
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