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ÎN DEZBATEREA ȘEDINȚELOR PE RAMURI DE PRODUCȚIE

OBIECTIVELE PLANULUI PE 1966

30 BANI

Lucrări de extindere

MAȘINI CU»

PERFORMANTE
9

TEHNICE
MAI RIDICATE

La Brașov a avut loc ședința 
de dezbatere a sarcinilor de 
plan pe 1966 în ramura construc
țiilor de mașini. In legătură cu a- 
ceasta, corespondentul nostru 
pentru regiunea Brașov, Nicolae 
Mocanu, s-a adresat tovarășului 

ing. GHEORGHE OPREA 
adjunct al ministrului 
industriei construcții
lor de mașini.

— Care sînt sarcinile de 
producție ce revin în 1966 uzi
nelor constructoare de mașini 
din regiunea Brașov ?

a termocentralei

de produse lactate
La Bîrlad, între Parcul de cul

tură și Fabrica de rulmenfi, a în
ceput construcția unei fabrici mo
derne de produse lactate. Noul 
obiectiv va cuprinde o hală prin
cipală de fabricație, laboratoare 
pentru analiză, ateliere destinate 
întreținerii utilajului și mijloa
celor auto, centrală frigorifică, 
centrală termică etc. Utilajele de 
înalt nivel tehnic cu care va fi 
înzestrată această unitate vor a- 
sigura mecanizarea și partial au
tomatizarea procesului de pro
ducție. (Agerpres)

ia cadrul lucrărilor de extin
dere a termocentralei din Bor- 
zești a început construcția unei 
noi stafii de transformare de 
110/220 kilovolfi. Prin intermediul 
acestei stafii și al liniei de 220 de 
kilovolfi Borzeșfi — Galafi se va 
asigura alimentarea cu energie 
electrică a Combinatului siderur
gic „Gheorqhe Gheorghiu-Dej” 
din Galafi.

VIZITA In r. p. bulgaria a delegației
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

— Congresul al IX-lea al 
"P.C.R. a stabilit creșteri impor
tante la o serie de produse in
dustriale de bază, îndeosebi la 
autocamioane și tractoare ; pro
ducția de tractoare va spori pînă 
în 1970 de 1,7 ori față de 1965, 
ajungînd la 27 000 de bucăți pe 
an, iar producția de autocamioa
ne și autotractoare — de 2,1—2,5 
ori, ajungînd la 35 000—40 000 
bucăți pe an. în 1966, pe ansam
blul industriei constructoare de 
mașini din regiune, producția 
globală și marfă va crește cu 
peste 20 la sută față de 1965. Sînt 
sarcini mobilizatoare, de o în
semnătate deosebită pentru dez
voltarea economiei naționale.

Dezbaterea a subliniat faptul 
că sarcinile de plan pe anul 1965 
vor fi îndeplinite în toate uzi
nele constructoare de mașini din 
regiune, fapt esențial pentru 
crearea condițiilor de realizare și 
a prevederilor pentru anul viitor. 
Din cuvîntul cadrelor de condu
cere din fabrici și uzine s-a des
prins concluzia că cifrele de plan 
pe 1966 sînt bine fundamentate, 
reflectă posibilitățile fiecărui co
lectiv de întreprindere — și toc
mai de aceea sînt realizabile. 
Discuțiile s-au concentrat îndeo
sebi asupra problemelor ridicării 
calității produselor, asigurării 
pieselor de schimb și îndeplinirii 
planului la toate sortimentele. O 
serie de propuneri au vizat înlă
turarea unor deficiențe care în
greunează realizarea sarcinilor ce 
decurg din planul de colaborare. 
De asemenea, discuțiile au scos 
în evidență îndatoririle ce revin 
ministerului nostru și altor orga
ne centrale în legătură cu creș
terea capacităților de producție 
în unele uzine, aprovizionarea în 
mod ritmic cu materii prime 
și materiale.

— Ce se va întreprinde în 
domeniul ridicării în conti
nuare a performanțelor teh
nice ale produselor și în ce va 
consta sprijinul ministerului ?

— îmbunătățirea performanțe
lor produselor asimilate, extinde
rea actualului nomenclator prin 
însușirea fabricației unor noi ti
puri de mașini și utilaje moder
ne constituie pentru organele 
ministerului șl colectivele uzine
lor obiective esențiale. Va fi 
continuată acțiunea de diversifi
care a producției de tractoare în 
vederea satisfacerii cerințelor 
sporite ale economiei noastre și 
a celor pentru export și se vor 
lua măsuri pentru mărirea dura
bilității în exploatare a autoca
mioanelor. Sarcini importante re
vin și celorlalte uzine construc
toare de mașini din regiunea Bra
șov în ce privește ridicarea cali
tății produsei și diversificarea ei. 
în afara nu7urilor ce se vor lua 
de conducerile uzinelor, ministerul 
nostru va urmări îndeaproape a- 
sigurarea documentației tehnice, 
perfecționarea colaborării dintre 
întreprinderi și institutele de cer
cetări și proiectări, corelarea ju
dicioasă a planurilor tehnice ale 
uzinelor coordonatoare și cele co
laboratoare. Vom sprijini mai 
susținut uzinele pentru întărirea 
sectoarelor de concepție, dezvol
tarea și înzestrarea atelierelor de 
prototipuri și încercări cu mașini 
și aparate moderne. Un accent 
deosebit se va pune pe dotarea 
întreprinderilor cu instalații, 
bancuri de probă și încercări 
care să ofere posibilitatea veri
ficării detaliate a parametrilor 
tehnici și economici ai produse
lor.

înainte de a lua drumul șantierelor. Tuburi de beton precomprimat 
la întreprinderea „Progresul" din Capitală Foto : Agerpres

PORTATIVE
PEST

• Sistemul melodic
• Doi oameni pe

O lecție
•— Și de ce, mă rog, cu 

nasturele descheiat la că
mașă ? Crezi că te prinde 
cumva mai bine ? Și pan
tofii ? De ce nu i-ai făcut?

Intrase băiatul cu inima 
topită. își clădise în cap o 
întreagă cuvîntare. Pe 
puncte. N-a închis ochii 
toată noaptea. Și, cînd colo, 
prima întrebare — cu 
nasturele. Parcă pentru 
asta fusese chemat să 
socoteală !

Viguros și înalt cum 
nu i-ai fi dat numai 
ani. Doar trăsăturile 
certe, la frontiera schim
bătoare dintre adolescență 
și bărbăție, îi trădau caii-

dea

era,
17 

in

INSTANTANEE
tatea legală de „minor". Se 
uita la toți descumpănit. 
Se așteptase la altceva. Ii 
zburase ?i cuvîntarea din 
cap.

— Ținută, prin urmare... 
continuă severă vocea. Ți
nută și în societate. Nu ești 
singur pe lume, trăiești în
tre oameni. Și acum, 
spune...

Nu erau multe de spus. 
Pe băiatul cu ochi curați, 
albaștri-deschiși, îl împin
sese dracul să vîndă un bi
let de cinema cu supra- 
preț. O găinărie, cum ar 
spune unii. Dar, de multe 
ori, o carieră de infractor 
așa începe. Vede omul că 
„merge“ și... Băiatului nu i-a 
mers însă nici din prima 
dată. A fost 'prins, procu
ratura a fost sesizată. Spe
cula e pedepsită de lege. 
Ghinion ? Mai curînd con
trariul.

— Cînd a venit asistenta 
socială din partea autorită
ții tutelare in anchetă, la 
ce ai mai negat ? — se auzi 
din nou vocea severă dar 
și nițel ironică. Și acum, 
ce e de făcut ? Iți încheiem 
acte, te trimitem la tribu
nal. Să te judece ei acolo, 
să hotărască ce pedeapsă 
meriți.
gheată, institut de reedu
care...

Libertate suprave-

V. SEBASTIAN

(Continuare 
în pag. a III-a)

Reportaj 
de Paul ANGHEL

_________________________

E MUNJI
al luminii • PAS-PIC-PIN-SYO 
drumul aerian

Am admirat adesea, în peisajul 
nostru alpin, accentele zvelte în 
metal sau beton pe care le pun din 
cînd în cînd, comentînd muzical 
înălțimile, stîlpii de înaltă tensiu
ne, acești uriași care conduc fuga 
luminii spre toate colțurile țării.

Se ivesc atunci cînd nu te aș
tepți. Țîșnesc ca niște semne de 
exclamare ale civilizației din chiar 
inima pădurilor sau se înalță, se
mețe obeliscuri ale aceleiași civi
lizații, pe stîncile goale, acolo 
unde abia se cațără cerbii. De pe 
muchea Rarăului, în Moldova nor
dică, am privit un răsărit de soa
re care vibra între doi asemenea 
stîlpi, punînd în legătură discul de 
foc cu hidrocentrala de la Bicaz. 
Pe valea Mureșului, după o ploaie 
de vară, am găsit încurcat între 
BÎrmele de înaltă tensiune, un 
curcubeu. Cine îl aruncase acolo ? 
Curcubeul își seînteia culorile de-a 
dreptul dintre fire, iar după ce s-a 
stins am văzut apărînd cu mult mai 
la vale, constelația unul combinat.

„în următorii 10 ani — se spune 
în documentele Congresului al 
IX-lea — va fi extinsă rețeaua de 
foarte înaltă tensiune de 220—400 
kilovolți, care va lega între ele 
toate marile centrale electrice ale 
sistemului cu zonele de consumuri 
mari, industriale și urbane. în a- 
cești ani se vor construi 2 800—3 000 
km linii electrice de 220—400 
kilovolți și aproximativ 25 000 km 
linii de 110 kilovolți și de tensiuni 
mal mici".

Melodia stîlpilor, fuga muzicală 
a luminii, urcă astfel sau coboară 
pretutindeni, de la grav la acut, de 
la cota zero pînă în piscurile cu 
zăpezi, urmînd o partitură pe care 
ar putea-o citi sau reproduce o or
chestră simfonică, cu interpreți 
răspîndiți pretutindeni și care sînt 
uzinele, fabricile, orașele noastre. 
Notele cu diezi, becari, bemoli, cu 
note pline, sferturi sau jumătăți de 
note — toate scrise în metal și be
ton, în combinații de sunete inva- 
dînd capricios portativul firelor, în 
aranjamente care nu și-au găsit 
încă echivalent în muzică, fac din 
cîmpiile și munții patriei o imensă 
cutie de rezonanță, vibrînd intens. 
Tmi lipesc adesea urechea de ea. 
DO-SOL-SI-LA 1 în limbajul luminii 
aceste note se citesc PAS-PIC-PIN- 
SYO, numele tot atît de muzical 
al stîlpilor de înaltă tensiune.

Cu cîteva mici diferențe, pe care 
le vom nota 1

★
Un compozitor scrie pe portativ, 

în dreptunghiul alb de hîrtie, o 
notă. Același semn, tradus pe coa
la verde a munților, notat deci cu 
PAS-PIC-PIN-SYO sau cu alt sim
bol însemnează un stîlp de înaltă 
tensiune cu greutate între 17—20 
tone și cu o înălțime între 15—20 
m, care este tîrît cu tractorul, prin 
păduri, cale de mulțl kilometri,

pînă pa piscuri sau este coborlt cu 
cablurile pînă în prăpăstii adînci. 
Operația aceasta grea, dar pînă la 
urmă atît de muzicală, o fac — pe 
un anume traseu din munți — mun
citori și tehnicieni de la șantierul 
Carpați-Cîineni.

Linia de înaltă tensiune de 400 
kV Luduș—Slatina traversează, pe 
porțiunea rezervată acestui șan
tier, una dintre cele mal pitorești 
și mal spectaculoase regiuni din 
Carpațl, unind piscuri șl prăpăstii 
sub același portativ al luminii. Se 
unesc, într-adevăr, piscuri și pră
păstii 1 Opt sau zece văl, printre 
care un defileu stîncos, altitudini 
variind între 800—1 100 metri ; mari 
masivi împăduriți, cum și o vastă 
depresiune, compun suprafața a- 
cestui vast șantier pe care lucrea
ză un pumn de oameni trans
formați în constructori-alpiniștl.

(Continuare in pag. a III-a)

SOFIA 16 (Agerpres). — Trimișii 
noștri speciali transmit: Continuîn- 
du-și vizita în Republica Populară 
Bulgaria, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. ai P.C.R., 
au vizitat regiunea Plovdiv. Oas
peții români au fost însoțiți de to
varășii Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Lîcezar A- 
vramov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

în drum spre orașul Plovdiv, 
membrii delegației s-au oprit în 
localitatea Zvînicevo. Au fost vizi
tate serele moderne, care se întind 
pe o suprafață de 20 ha.

Continuîndu-și călătoria, mem
brii delegației s-au oprit apoi în 
comuna Brestanița, unde au vizi
tat Gospodăria agricolă cooperati
vă de muncă „Viața nouă“.

în piața din fața căminului cul
tural a avut loc o întîlnire priete
nească cu locuitorii comunei, care 
au făcut o călduroasă primire de
legației române.

Secretarul comitetului comunal 
de partid, vorbind în numele tutu
ror locuitorilor comunei, a salutat 
sosirea în această localitate a de
legației de partid și guvernamen
tale române.

în numele delegației a luat cu- 
vîntul tovarășul Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al P.C.R. După ce i-a 
felicitat pe membrii cooperativei 
pentru rezultatele obținute în 
muncă și în gospodărirea comunei, 
vorbitorul a spus : „Ne bucurăm, 
dragi tovarăși, că ne aflăm astăzi 
în mijlocul harnicilor membri ai 
cooperativei agricole de muncă 
Brestanița. Succesele obținute de 
cooperativa dumneavoastră în dez
voltarea viticulturii și în creșterea 
animalelor, producțiile mari reali
zate, construcțiile gospodărești pe 
care le-ați ridicat sînt o imagine 
vie a schimbărilor petrecute în 
viața țărănimii bulgare în anii so
cialismului“. în continuare, vorbi-

torul a împărtășit gazdelor din ex
periența cooperativelor agricole de 
producție din Republica Socialistă 
România și a vorbit despre crește
rea nivelului de trai a țăranilor 
români.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută delegației 
române, subliniind că aceasta este 
o expresie a vechilor relații de 
prietenie frățească dintre poporul 
român și poporul bulgar, tovarășul 
Virgil Trofin a spus : „Prietenia 
frățească — cu vechi tradiții în 
istorie — dintre popoarele noastre, 
prietenie care în anii socialismu
lui a căpătat un conținut nou, se 
dezvoltă și se întărește continuu.

Această prietenie are la bază prin
cipiile internaționalismului prole
tar, întrajutorarea tovărășească și 
avantajul reciproc, neamestecul în 
treburile interne, respectarea su
veranității și independenței națio
nale“.

După întîlnirea care a avut loc 
în piața din fața căminului cultu
ral, membrii delegației române și 
persoanele oficiale bulgare care îi 
însoțesc au vizitat o secție de sor
tare a strugurilor pentru export, 
precum și terenurile cultivate cu 
viță de vie și porumb irigat ale 
cooperativei.

(Continuare in pag. a III-a)

în cinstea
delegației române

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria au oferit joi seara o re
cepție în cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La recepție au participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Virgil Trofin, Ioan Beldean, 
precum și persoanele 
țese delegația.

Din partea bulgară 
au participat tovarășii
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al C.C.

care înso-

la recepție 
Todor Jiv-

al P.C.B., președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Bo
ris Velcev, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.C.B., 
Pencio Kubadinski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Lîcezar Avramov 
și Ivan Prîmov, secretari ai C.C. 
al P.C.B., Ivan Bașev, membru al 
C.C. al P.C.B., ministrul aface
rilor externe, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, membri ai C.C. al 
P. C. Bulgar, membri ai guvernu
lui, conducători ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de artă, știință și cul
tură.

Erau prezenți, de asemenea, șefi 
și membri ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Bulgaria, 
ziariști bulgari și străini.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

PLOVDIV. In timpul vizitei la Combinatul de metale neferoase „Dlmltăr Blagoev*
Telefoto : B.T.A.—AGERPRES

în ziarul de azi Posturile noastre de radio și televiziune

H Electronica, automatica, cibernetica 
și pregătirea viitorilor ingineri 

(pag. a II-a)

vor transmite direct mitingul de la Sofia

■ Medici și pacienți
gg Corespondență din Berlin

(pag. a Il-a)

(pag. a IV-a)

Vineri, 17 septembrie, în jurul orei 17,15 posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite direct de la 
Solia mitingul prilejuit de vizita în Republica Populară 
Bulgaria a delegației de partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

—---------------
I 27 septembrie — 3 octombrie

]„CCÆS4 SCÎNTEII" 1965
I
I
I
I
I
I
I
■

• La start : 55 de cicliști din 9 țări
1 174 km, trecind

Sezonul de ciclism pe 
șosea se Încheie la sfîr- 
șltul acestei luni, o dată 
cu tradiționala competiție 
de lung kilometraj „Cursa 
Sctnteii". După cum am 
mal anunțat, actuala edi
ție (a XVIII-a) a popu
larei competiții Începe In 
ziua de 27 septembrie și 
se Încheie la 3 octom
brie. Pentru prima oară, 
startul nu se va da din 
Capitală, ci dintr-o ex
tremitate a țării, de la

prin 7 regiuni

Bala Mare. Traseul cursei, 
în lungime totală de 1 174 
km, trece prin șapte re
giuni și are tot atîtea 
etape. Itinerarul va ti 
următorul : Baia Mare — 
Cluj — Oradea — Timi
șoara — Herculane — Cra
iova—Călimănești —Bucu
rești. Etapa a V-a, Intre 
Herculane și Craiova, va 
cuprinde o probă de con- 
tracronometru individual 
(30 km, Herculane—Or
șova) șl o cursă tn bloc

măsoară

MARE

• Traseul

Severin

vWx? At

Craiova

dotată

start se 
concu-

Invitațiilor 
organizatori, 

frun-

de la Turnu 
Craiova.

Răspunzind 
trimise de
alături de cicliștii 
tași din țara noastră și-au 
anunțat participarea ru
tieri valoroși din Aus
tria, Cehoslovacia, Elve
ția, Franța, R. D. Germa
nă, Italia, Olanda și Po
lonia. In total, Ia 
vor alinia 55 de 
renți.

întrecerea este
cu numeroase premii.

Herculane
JT Severin
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PAGINA 2 SCÏNTEIA

ELECTRONICA, AUTOMATICA, CIBERNETICA
Șl PREGĂTIREA
VIITORILOR

Electronica și cibernetica sînt ramuri moderne 
ale științei și tehnicii, direcții în care spiritul 
uman în permanentă căutare pătrunde tot mai 
adînc cu arma cunoașterii în resorturile intime 
ale materiei. Dar, odată apărute, aceste discipline 
parcurg o istorie nouă, determinată nu numai de 
aplicarea concretă, rapidă a principiilor lor fun
damentale, ci, mai ales, de procesul „codificării" 
lor în legi și noțiuni care să poată fi asimilate 
de cei ce le vor folosi în viitor. în Raportul C.C. 
al P. C. R. prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. se subliniază, odată cu necesitatea lărgirii 
bazei industriei electrotehnice, de care depinde 
extinderea automatizării proceselor de producție 
în pas cu cerințele revoluției tehnico-științitice, 
sarcina învățămîntului superior tehnic și econo
mic, a universităților de a acorda o atenție și 
mai mare electronicii șl ciberneticii.

Publicăm în cele ce urmează părerile unor 
oameni de știință, profesori universitari, specia
liști din producție asupra pregătirii absolvenți
lor institutelor politehnice în domeniul electro
nicii, ciberneticii și automaticii.

Prof, univ GHEOR
GHE CARTIANU, 
membru corespon
dent al Academiei 
Republicii Socialiste 
România:

se acorde a- 
mars teoriei 
comunicațiilor

ESENȚIAL ESTE

PRINCIPIUL

ȘTIINȚIFIC

Perfecțlonarea pregătiri! 
viitorilor ingineri în spiri
tul celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii com
portă, după părerea mea, 
două laturi fundamentale, 
sintetizate In Întrebările : 
in ce volum și cum tre
buie să oferim studenților 
cunoștințele de care au 
nevoie ? Răspunsul la pri
ma întrebare se înfățișea
ză sub o formă mai sim
plă : vom preda viitorilor 
ingineri acele elemente 
științifice care-i ajută 
să-și formeze o concepție 
de bază asupra viitoa
rei lor profesiuni. Cît 
privește modalitatea pre
dării noilor cunoștințe, 
aici se pun și alte proble
me, știut fiind că aspectul 
novator al unei științe so
licită metode corespunză
toare de lucru. Se simte, 
deci, tot mai mult nevoia 
unui sistem de predare a- 
vînd atribute Inedite, che
mat să sporească sub
stanța cognitivă și pasio
nală, dacă pot spune ast
fel, a prelegerilor, să con
vingă pe baza unor rațio
namente exacte. In acest 
scop cred că e necesar să 
predăm cunoștințele într-o 
strînsă conexiune, iar ra
portările lor la aplicațiile 
practice să le facem mai 
direct și mai frecvent 
pentru a inocula viitoru
lui specialist pasiunea 
muncii independente, cre
atoare. încununarea efor
tului profesoral este rod
nicia activității personale, 
de sine stătătoare, a fie
cărui tînăr în viață.

Revenind la volumul 
cunoștințelor predate, aș 
vrea mai întîi să remarc 
că facultatea de electro
nică și telecomunicații din 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej", în cadrul 
căreia se studiază unele 
din cele mai noi probleme 
ale tehnicii contemporane, 
are în linii mari o structu
ră și un plan de învăță- 
mînt corespunzătoare. Pe 
această bază, consider că 
pot fi formulate unele 
propuneri de îmbunătăți
re continuă a învățămîn- 
tului. în sensul unei mai 
judicioase selecții a ele
mentelor fundamentale 
din componența discipli
nelor științifice și al ac
centuării studiului lor. 
Astfel, socotesc firesc ca 
|n cadrul secției de radio-

tehnică să 
tenție mai 
statistice a 
și a prelucrării informa
ției, problemelor de radio- 
relee și de tehnologie a 
construcției, folositoare în 
elaborarea șl utilizarea 
aparaturii corespunzătoa
re ;
nică Industrială va tre
bui 
decft plnă acum pe stu
diul calculatoarelor elec
tronice de programare ș! 
de cercetare operațională, 
folosite fn toate ramurile 
economiei moderne, Iar în 
secția de comunicații te- 
lefono-telegraflce se sim
te nevoia să se aprofun
deze, în tot mai mare 
măsură, studiul sistemelor 
moderne de curenți purtă
tori, al celor mal moder
ne probleme de comutație 
telefonică șl telegrafică. 
De asemenea, în secția de 
ingineri fizicieni ar fi in
dicat să se acorde im
portanță sporită proble
melor de fizica soli
dului și cercetării apara
telor legate de radiații, 
cu o extindere din ce în 
ce mai largă pe măsura 
amploarei pe care în zi
lele noastre o cunoaște u- 
tilizarea izotopilor radio
activi. Ar sluji aceleiași 
necesități de perfecționa
re a pregătirii inginerilor 
dacă, pe lîngă ținerea 
cursurilor de bază, care 
să ofere studenților liniile 
directoare ale unei știin
țe, s-ar introduce începînd 
din anul IV mal multe 
cursuri de specializare 
menite să contribuie la a- 
profundarea pregătirii stu
denților în domeniile mai 
noi ale profesiunii lor.

care largă a cunoștințe
lor teoretice însușito, de 
aplicare a lor în viața 
practicii după principiile 
producției moderne. In lo
cul unor calcule, necesare 
desigur studenților, dai 
Insuficiente sub forma lor 
pur teoretică, considerăm 
că în orele de laborator 
viitorii electroniști ar tre
bui să realizeze principa
lele etaje componente ale 
aparaturii electronice, ca, 
de pildă, amplificatoare 
AF, RF, UUS, UHF etc., 
oscilatoare sinusoidale, 
de relaxare, limitatoa- 
re, surse de alimen
tare ș.a. Lucrările pot fi 
completate cu exerciții 
menite să formeze tineri
lor deprinderi de tehnica 
măsurărilor electrice și 
electronice — deosebit de 
necesare în activitatea de 
producție. Cred că aceas
tă sarcină poate fi rezol
vată pe calea unei legă
turi mai strînse între ca
drele didactice și specia
liștii din uzine. Folosim 
prilejul de față pentru a 
reînnoi invitația adresată 
profesorilor, conferențiari
lor, lectorilor și asistenți
lor de a veni mai des în 
mijlocul nostru penlru rea
lizarea 
de idei, 
rare cît 
direcția 
întrerupte a procesului de 
producție ca și a pregăti
rii viitorilor specialiști. 
Propunem, de asemenea, 
să se studieze posibilita
tea ca în fiecare perioadă 
de practică să li se dea 
studenților spre elaborare 
o temă individuală, care 
să-i determine să cerce
teze în amănunt aspecte
le esențiale ale produc
ției ; în ceea ce privește 
practica din anul IV, care 
are un caracter de spe
cializare, recomandăm să 
fie astfel organizată încît, 
în timpul efectuării ei, 
studenții să dobîndească 
mai multe elemente des
pre reglarea, măsurarea 
șl repararea receptoare
lor de radio șl televiziune.

unui larg schimb 
pentru o colabo- 
mai rodnică în 
perfecționării ne-

secția de electro-

axată mal mult Prof. univ. ALE
XANDRU ROGO- 
JAN, prorector al 
Institutului politehnic 
din Timișoara

SA EXTINDEM

STUDIUL

INFORMATICII

In ultimul 
matica, 
știință 
trunchiul

timp, lnfor- 
această nouă 

desprinsă din 
ciberneticii, a

căpătat o dezvoltare con
siderabilă, fiind utilizată 
în prelucrarea Informației 
cu ajutorul mijloacelor de 
calcul electronice sub 
formă analogică sau nu
merică. Raza ei de apli
care, prin utilizarea cal
culatoarelor electronice, 
se extinde din ce în ce

mai mult, cuprinzlnd do
meniile conducerii între
prinderilor, administrației, 
contabilității, 
traducerilor dintr-o 
în alta etc.

Preocupările de 
acum, îndreptate 
pătrunderea acestei mo
derne specialități ingine
rești în învățămîntul teh
nic superior, au fost în
soțite de o seamă de rea
lizări. Menționez : introdu
cerea, în planul de învă- 
țămînt al celor mai multe 
facultăți tehnice, a cursu
lui de calculatoare elec
tronice și programare ; 
înființarea, începînd cu 
anul 1961—1962, a secției 
„mașini de calcul' la uni
versitățile din București 
și Cluj, unde sînt pregă
tiți matematicieni specia
lizați în calculul cu mij
loace electronice ; consti
tuirea în cadrul Institutu
lui de Științe Economice 
din București, a speciali
tății „mecanizarea si 
automatizarea evidenței 
și calculului economic' ; 
formarea unei grupe cu 
specializarea „calcula
toare economice" la insti
tutul nostru ș.a.

Dar, în acest domeniu 
credem că e nevoie de un 
număr sporit de specia
liști care să aibă o for
mație științifică mai lăr
gită. Făcînd această afir
mație, mă gîndesc la fap
tul că în prezent pregă
tirea în acest domeniu 
de specialitate a tineri
lor din grupa institu
tului nostru se redu
ce de fapt numai la 
studiul celor 4 discipline, 
devenite „clasice* : me
tode numerice și pro
gramare, calculatoare nu
merice, calculatoare ana
logice, utilizarea și ex
ploatarea calculatoare
lor. Soluția nu este cea 
optimă, dacă ne gîndim 
că formarea Inginerilor 
Informaticien! necesită a- 
profnndarea atit a studiu
lui matematicilor clasice 
și fizice, cît șl a celor 
specifice calculului elec
tronic : algebra logicii, 
aritmetica calculatoarelor, 
teoria Informației, analiza 
numerică, siguranța In 
funcționare a instalațiilor. 
Iată de ce consider ne
cesar ca In planurile de 
învățâmînt să se Introdu
că studiul disciplinelor 
menționate, ca și cel al 
unor cursuri cum slnt : 
electronica impulsurilor, 
circuite de comutare ș.a., 
cu directă referință la 
pregătirea inginerilor din 
specialitatea în discu
ție. Acest deziderat s-ar 
realiza cel mai bine prin 
transformarea grupei de 
specializare într-o secție 
de sine stătătoare, al că
rei plan de învățâmînt să 
poată fi 
pînd cu 
tat mai 
plinirea 
biective 
supune 
rilor în 
științe 
care.

statisticii, 
limbă

pînă 
spre

: diferențiat înce- 
anul II și orien
terai spre înde- 
principalelor o- 
pe care le pre- 
formarea ingine- 
domeniul acestei 
cu o largă apli-

Ing. GHEORGHE 
TUNSOIU, directo
rul Institutului de 
proiectări de apa- 
rataj electronic și 
instala}ii de automa
tizare;

DEZVOLTAREA

TEHNICII

PRESUPUNE

SPECIALIZARE

Cel puțin mie mi se 
pare că numărul tinerilor 
absolvenți pregătiți in 
domeniul automaticii la 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" este mult 
sub posibilitățile învăță
mîntului nostru tehnic. 
Amploarea pe care de 
la o zi la alta o cu
nosc procesele de auto
matizare solicită, cred, 
înființarea unor secții cu 
profil similar în cadrul 
insiitutelor politehnice din 
Iași și Timișoara, unde 
există baza materială co
respunzătoare și o bine
cunoscută tradiție în cer
cetarea și folosirea unor 
noi sisteme tehnice de 
acționări electrice. Fac 
această propunere avînd 
în vedere că inginerii 
care absolvă în prezent 
cursurile secției mențio
nate au dobîndit în 
timpul studiilor o pregăti
re prea generală de auto
matică.

Socotesc că problema 
ar putea fi soluționată pe 
două 
vea 
tfrea 
de automatică, 
zaț!, de pi’.dâ, In domeniul 
construcțiilor de mașini, 
siderurgiei, petrolului șl 
în alte sectoare industria
le. A doua cale ar viza In
troducerea studiului auto
maticii fn planul de tnvâ- 
țămînt al facultăților teh
nologice. De exemplu, la 
facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini 
ar putea fi Introdus un 
curs de automatizare a 
mașinilor-unelte, la meta
lurgie s-ar putea studia 
procesele de automatiza
re a laminoarelor, furna
lelor și așa mai departe, 
după specificul fiecărei 
facultăți.

Ritmul vertiginos 
dezvoltare tehnică 
determină să credem 
In scurt timp automatica 
va deveni o ramură și 
mai amplă, a cărei cu
noaștere deplină nu va fi 
posibilă decît pe calea 
unei specializări adîncite.

căi : prima ar a- 
în vedere pregă- 

viitorilor ingineri 
speciali-

de
ne
că

CINEMATOGRAFE

Teatrul Național ,,1. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Vedere de pe 
pod (premieră) — oră 19,30, (sala 
Studio) : O femeie cu hani — ora 
19,30. Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (sala din Calea Victoriei 
nr- 174) : Cu muzica... e de glumit 
(ora 20). Festivalul international 
al teatrelor de păpuși și marione
te — Sala „Savoy — Teatrul 
Central de păpuși din Sofia (R. P. 
Bulgaria) — ora 16 șl ora 20. Sala 
„Țăndărică" — Teatrul Martin- 
Martine (Franța), Teatrul Panto- 
RU£k and Violet (Anglia) — ora 
16 șl ora 20.

In jurul orei 17,15 — transmi
siune de la Sofia : Mitingul prile
juit de vizita în Republica Popu
lară Bulgaria a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România. 19,30 — Jurna
lul televiziunii (I). 19,50— Film
pentru copii. 20,00 — Săptămîna. 
21,00 — Avanpremieră. 21,10 — Pas
tel de toamnă. 21,30 — Selecțiuni 
din programul celui de-al III ca 
Festival internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete. 22,30 — 
Întîlnire cu Magda Ianculescu. 
23,00 — Jurnalul televiziunii (II) 
și Buletin meteorologic.

La fabrica „Adesgo" din Capitală se pregătesc blănuri artificiale pentru 
sezonul friguros Foto : R. Costin

„Interiorul
frumos“

La Expoziția creației populare din R. S. Cehoslovacă
„Krasna jizba" — 

„interiorul frumos" — 
se intitulează suges
tiv magazinele de 
desfacere din Praga, 
Brno, Karlovy Vary, 
Bratislava, ale Centru
lui de producție artis
tică populară din R.S. 
Cehoslovacă. Această 
inscripție reflectă pre
ocupările și țelurile 
acestei instituții fon
date acum 20 de 
ani Pornind de la ră
dăcini artistice popu
lare, studiate științific 
de către etnografi, ar
heologi, istorici, artiști 
și arhitecți, 
rii și meșterii 
lari din cadrul 
lui amintit și
operativelor de artă 
aplicată realizează o 
producție curentă de 
obiecte de uz casnic 
și decorative de o 
reală valoare artisti
că, cu funcții adecva
te cerințelor moderne, 
păstrînd, în același 
timp, vii tradițiile fol
clorice.

O imagine cuprinză
toare a realizărilor ar
tizanilor cehoslovaci 
ne-o oferă actuala 
expoziție a creație! ar
tistice populare din 
Republica Socialistă 
Cehoslovacă, deschi
să în sala de marmu
ră a 
Aici I 
sute 
artă 
nite 
viața omului și

creato- 
popu- 

centru- 
al co

: „Casei Scînteii'. 
sînt etalate cîteva 

de obiecte de 
decorativă, me
să înfrumusețeze 

să-i

împodobească locuin
ța. Valoarea estetică 
a exponatelor se con
cretizează în simplita
tea elegantă a liniilor, 
formelor și elemente
lor ornamentale, în 
discreția tonurilor cro
matice, în claritatea 
compozițiilor orna
mentale și, element 
decorativ major, în 
valorificarea specifi
cului diverselor ma
teriale folosite.

Majoritatea produ
selor ceramice reiau, 
pe o treaptă superioa
ră, formele și orna- 
mentica tradițională. 
Evidențiem frumoasa 
ceramică din Drzko- 
vice și prelucrările 
meșterului K. Hauser. 
Ceramica neagră ce
hoslovacă, de o veche 
tradiție, e asemănă
toare celei românești. 
Tot din categoria o- 
biectelor foarte apro
piate de originalul tra
dițional sînt splendi
dele baltage, fluiere, 
ouă încondeiate, cutii 
din corn grafitat etc.

Expoziția prezintă 
seturi utile, moderne 
și grațioase din va
riate materiale și teh
nici : împletituri, țesă
turi, broderii, impri
meuri. Un interes deo
sebit și cu rezultate 
frumoase este acordat 
mobllierulut. Remar
căm tipuri practice și 
elegante (mobilierul 
slovac), realizate din 
tăblii de lemn groase

și simple. Impri- 
meurile în albastru 
indigo, cu o largă ga
mă ornamentală și cu 
variate tehnici, de la 
„batic' la tehnica cu 
pensula, buretele, șa
blonul, forma de lemn 
etc., pe lîngă diverse 
țesături, păpuși, poșe
te, dantele etc., între
gesc, dar nu epuizea
ză, seria exponatelor.

Admirînd obiectele 
expuse, gîndul te du
ce, firesc, la realizato
rii lor Printre multi al
ții. l-am 
cu ocazia 
vizite în 
slovacă 
dintre zecile de crea
tori ai acestor frumu
seți, Josef Lenhart, din 
Bojnica, deținătorul ti
tlului de cinste de 
„meșter artistic popu
lar*. Lucrează cu ne
întrecută măiestrie in
strumente muzicale 
(cimpoaie, fluiere), cu 
intarsii metalice, inci
zii, crestături, căuce, 
chimire cu ornamente 
ștanțate și cu frumoa
se catarame din ala
mă, obiecte diverse 
din os incizat, baltage.

Expoziția creației 
populare din Republi
ca Socialistă Ceho
slovacă are meritul 
de a ne face să înțe
legem mat bine și să 
prețuim măiestria ar
tiștilor populari din 
țara prietenă.

cunoscut — 
unei recente 
R. S. Ceho- 
— pe unul

Tancred BANAȚEANU

CUM VA FI VREMEA- _ !__ ___ ____ - J

PRACTICA

Pe Dunăre

în?
MmIfc

Ing. MIHAI ALEXE, 
inginer șef al Uzi
nelor „Electronica" :

MULTILATERALA

După părerea mea, con
ținutul învățămîntulul in
gineresc în ramura noa
stră de specialitate poa
te fi ridicat pe o treap
tă superioară mai ales 
sub aspectul pregătiri! 
practice a viitorilor spe
cialiști. După cum se 
știe, alături de alte forme 
de pregătire a studenți
lor, este de o mare în
semnătate activitatea în 
laborator. Trebuie să re
cunoaștem că în prezent 
pregătirea studenților în 
acest domeniu este încă 
deficitară, că nu în
totdeauna ora de labora
tor este ceea ce ar trebui 
să fie : o formă de veriil-

Anchetâ realizată de 
Mihai IORDANESCU

POȘTA 
REDACȚIEI

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 septembrie. In țară : 
Vremea se menține frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin. Unele 
înnorări se vor produce în nord-vestul țării, unde va ploua slab. Tem
peratura în general staționară. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 18 și 28 de grade Ceață locală dimineața. Tn 
București : Vremea se menține frumoasă, cu cer mai mult senin. Tem
peratura aerului în general staționară.

In întreaga țară se lărgește 
continuu rețeaua de unități me- 
dico-sanitare, sporește numă
rul cadrelor de specialitate, me
dii și superioare. In spitale, 
policlinici și dispensare, 
de medici și surori își 
abnegație datoria, redînd 
navi familiei și societății, 
însă, din păcate, și unități 
în care paciențil nu se bucură de 
îngrijirea cuvenită, fie din cauza 
unor deticiențe organizatorice, fie 
datorită lipsei de probitate profe
sională a unor cadre medicale. 
Numeroaselor scrisori primite de 
redacție de la bolnavi vindecați 
sau de la familiile lor, prin care se 
aduc mulțumiri unor medici, asis
tente, surori, li se adaugă semnale 
critice privind lipsuri din acest 
sector. Publicăm spicuiri din cîte- 
va scrisori sosite în ultimul timp.

mii 
fac cu 
pe bol- 

Există, 
sanitare

Scrisori de mulțumire
Satul dormea. Doar la dispensa

rul circumscripției medicale din 
Măhal, raionul Gherla, mai era 
lumină. Tinăra cooperatoare Răii- 
la M„ internată pentru naștere, 
avea o sarcină gemelară. Primul 
copil s-a născut normal. La cel 
de-al doilea, insă, s-a ivit o com
plicație gravă. Doctorul luliu Dră- 
gan era Îngrijorat : mama nu mai 
putea fi transportată la spitalul din 
Gherla, iat intervenția chirurgica
lă trebuia tăcută imediat. Viața

UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Patria (completare Mircești în 
pastel) — 9,30 : 11,45: 14; 16.30:
18,45: 21, Capitol (completare Satul 
din Ucraina noastră) y 9,30: 11,45; 
14; 16 30; 18,45: 21, rulează șl la 
grădină — ora 19,30, Gri vita (com
pletare Simetrie) — 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30. Expoziția — Piața
„Scînteii" — (completare Simetrie)
— 19,15 RUNDA 6 : Republica 
(completare Suită bănățeană) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30- 18.45; 21. CINE
VA ACOLO SUS MÄ IUBEȘTE : 
Luceafărul (completare știați că...)
— 8,30; 11; 13.30: 16: 18.1 x 11.
Feroviar (completare știați că...)
— 10.30; 13.15; 16; 18,45:
Festival (completare știați
— 8,45; 11.15: 13,45: 16.15;
21,15. rulează și la grădină — ora 
20 Excelsior (completare Știați 
că...) — 9.15: 12; 14.45: 17.30: 20,15. 
Stadionul Dinamo (completare 
Invenția epocii) — ora 19,30. 
DANSUL ETERN : Carpațl (com
pletare Sport nr. 4/1965) — 10; 12: 
14: 16: 18,15: 20.30 Flamura (com
pletare Sport nr. 4/1065) — 10;
12,30: 15,30- 18: 20.30 SAMBA :
București (completare Mircești tn 
pastel) - 9: 11.30: 14: 16.30: 19:
21.15 Tomis (completare : A cui 
e vina 7) - 8.45: 11,15: 13.30: 16;
18.30: 21 rulează și la grădină — 
ora 19 30 Melodia (completare A 
cui e vina?) - 9: 11.30: 14: 16.30: 
19- 21,30. Grădina Progresul — ora 
20, CARAMBOL : Moșilor (com
pletare Satul din Ucraina noastră)
— 16- 18,15: 20 30. rulează șl la
grădină - ora 19.30, HOȚUL DE 
PIERSICI : Floreasca (completare 
Și atunci...) - 10.30 12.30: 14.30;
16 30: 18.30: 20.30 APORT. MUH
TAR ! — cinemascop : Victori 
(completare Acolo unde CarpatA 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— io- 12; 14: 16: 18.15: 20.30 Arta 
(completare Acolo unde Carpatil 
întîlnesc Dunărea — cinemascop) 
16: 18,15: 20.30 rulează șl la gră
dină — ora 19,30' Lira (completare 
Goso mincinosul) — 15 30: 18. IN
VADATUL — cinemascop ■ Central 
(completare Muzeul Zamhaccian)
— 9.30. 11.45: 14: 16.15. 18,30: 20.45.
ROMULUS ȘI REMUS - cinema
scop : Lumina (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — 9; 
11,15: 13,45: 16.15: 18.45: 21.15.
Dacia (completare Melodiile străzi)
— cinemascop) - 8.45—13 tn con
tinuare : 16: 18.30: 21. ȘOFERII
IADULUI : — Union - 15.30: 18;
20 30 PROGRAM PENTRU COPII î 
Doina - ora 10 FEMEIA NECU
NOSCUTA : Doina - 11 15: 13.30; 
16: 18.30: 21. LA CARNAVAL :
Timpuri Noi (Completare Poveste 
din Tanganlca - Ana Golubkina
— Sport nr. 4/1965) - 10—21 tn 
continuare MARȘUL ASUPRA 
ROMEI Gluleștl (completare Lu
crările Marii Adunări Nationale)
— 16: 18.15- 20.30 înfrățirea tntre 
popoare (completare Prietenul 
meu Max) - 10 30: 16.45: 18: 20 15. 
A 9-A EDIȚIE A JOCURILOR 
OLIMPICE DE IARNĂ Cultural 
(bomțiletare 180 de zile tn Atlantic)
— 16: 18.15 20.30) VIATA DIFICI
LA : BuZestl - 14 30: 17; 19.30,
rulează și la grădină — ora 20, 
Arenele Llbertătlf - ora 20 Mo
dem (completare Mircești tn nas- 
ten - 9 . 11 30 14: 16 30 19. 21 30.
CĂPITANUL DIN TENUES (am
bele serii) . Cosmos - 16: 19.30. 
Ferentari (completare Lucrările 
Marii Adunări Nationale) - 16; 
19 3(1 PENSIUNEA BOUI.ANKA: 
Crîngași - 16: 18.15: 20.30 LA
LEAUA NEAGRA - cinemascop : 
Bucegl 10 12,30 16: 18.30: 21 ru*.
lează șl. la grădină - ora 19.30. 
DOMNUI, - er..-h-..-.;:;i. 
(Completare Construim) — 
rulează 
Drumul 
struim) 
CESUL 
Flacăra ................. ...............
azi) -, 10 15: 17.45; 20.30 ....... .....
(completare Pe uscat șl pe ape)
— 9.15: 12- 15 18- 21 Grădina Vi-
tan - ora 19,30. BANDA : Vftan 
(completare Ploneria nr. 4/1965) — 
15: 17: 19: 20.45.

21,
21.30. 
că...) 
18.45:

cinemascop : Unirea 
(6: 18.15. 

și la grădină — ora 19.36. 
Sării (completare - Con- 
- 15.30' 18 20.15 PRO-
PROFESORUt.UI WEIR : 

(completare Mîine încep« 
Miorița

Medici și pacient!
celor două ființe depindea de el, 
de curajul și priceperea lui. A 
acționat și a reușit. Acum feti
tele sînt sănătoase, ca și mama 
lor, care poartă o caldă recunoș
tință celui ce le-a salvat viata. 
(Ion Vaille Radu, Gherla — Cluj)

★
Slnt muncitoare la Uzina chimi

că și petrolieră nr. 2 Ploiești. Re
cent. fiind grav bolnavă, am fost 
internată de urgentă la Spitalul de 
contagioși din orașul nostru. Nu 
voi uita niciodată rlvna cu care 
Întregul personal s-a străduit 
să-mi salveze viata. Le mulțumesc 
medicilor și surorilor pentru ve
ghea lor neobosită, de zi și noap
te, la patul bolnavilor. (Virginia 
Tlmceag Panait — Ploiești)

★
tntre 15 Iulie 1963 șl 5 august 

1965. fiul meu Octavian a 
ternat la sanatoriul din 
lia. Avea 9 ani ctnd a 
tratamentul. Acum are
este acasă complet sănătos. Dar 
nu numai aiit : datorită condițiilor 
create de stat, fn sanatoriu el și-a 
continuat școala — clasele a lll-a 
șl a IV-a. Mulțumesc din toată 
inima tovarășei doctor Lavlnia 
Gheorghiu cit șl celorlalți medici, 
surorilor șt cadrelor didactice pen
tru grija șl răbdarea cu care s-au 
ocupat de tiu/ meu. (Petre Niitor, 
Tr. Severin)

fost in- 
Manga- 
Inceput

11 și

Scuzați de deranj...
Slnt lăcătuș la l.T.B. șl lucrez 

la depanarea troleibuzelor. tn 
noaptea de 26 august, din pricina 
unei cumplite dureri de măsele, 
m-am dus la spitalul Coltea. Era ora 
6 și 10 minute. Am bătut la ușa pe 
care scria „Gardă stomatologie". 
După puțin timp un om Îmbrăcat 
tn alb (în noaptea aceea de gardă 
a fost dentistul Temlstocle Prossi. 
de la dispensarul de pe str. Go- 
bălcescu nr. 2 al spitalului Golțea 
— N.R.) a descuiat ușa. m-a privit 
somnoros șl, eu un ton autori- 
tai, mi-a spus: „îți dat seama 
că m-al deranjat ?' Pentru a justi
fica „Îndrăzneala" de a-l ti deran- 
jat. am tndeprărtat batista de la 
falca umflată : „Toată noaptea 
m-am chinuit" — am tngălmat. „Ei 
și t — s-a răstit el. Nu mal puteai 
răbda Încă două ceasuri î" Am 
plecat. Ge era să faa ? Poate să 
cer scuze pentru „deranj ?" O oră 
mai tlrzlu am primit asistenta cu
venită la polialinica l.T.B. (I. Smidt, 
București)

Această mașină este fnsă folosită 
șl fn alte scopuri, De exemplu, se 
poate verifica cu ajutorul regis
trului cit șl al foilor de parcurs. 
că directorul spitalului a plecai de 
clteva ori cu acest automobil la 
București, unde a stai de flecare 
dată clteva zile. Dar pentru ase
menea transporturi există tren sau 
alte mijloace. Cine aprobă aseme
nea deplasări, pe de o parte costi
sitoare. iar pe de alta dăunătoare 
deservirii sanitare ? (Mai mulțl 
muncitori — Bîrlad)

șase 
de așteptare

„Autosalvarea"... 
intereselor personale

Spitalului de adult! din Bfrlad 
l-a fost repartizat de către Minis
terul Sănătății șl Prevederilor So
ciale un autoturism pentru asisten
ta medicală la domiciliu, tn oraș.

®u
meu
la mina dreaptă. Deoarece fn lo
calitate nu există un specialist, 
copilul a tost trimis cu nava-sal- 
vare ..Sănătatea’ la spitalul nr 1 
din Tulcea. Echipajul a înfruntat 
Întunericul și ceata șl astfel la 
ora 5 dimineața nava a sosii la 
Tulcea. Deși era un caz foarte ur
gent medicii s-au hoiărfl sd-i Iacă 
o radiografie abia la ora 12 șt iu- 
mătate. Ptnă ce brațul a lost pus In 
gips au mal /recul încă trei ore. 
tnftrzlerea și neqliienta medicului 
Mihail Nlca au avut consecințe. 
Copilul a trebuii să lie Internal fn 
spital pentru tratament Mă tntieb 
cum Ișl justifică personalul aces
tui spital comportarea ? (Dan 
Amariei — Sulina).

cttva timp fn urmă copilul 
și-a fracturat antebrațul de
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Populara comunei Brestanija salutâ cu căldură pe oaspeții români
Telefoto : B.T.A.—AGERPRES

(Urmare din pag. I-a)

Președintele cooperativei, Liuben 
Andreev, a vorbit oaspeților des
pre rezultatele obținute de coope
rativă — al cărei specific îl for
mează viticultura și pomicultura.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe harnicii cooperatori, u- 
rîndu-le să obțină în viitor succese 
și mai mari spre binele membrilor 
gospodăriei, al întregului popor. In 
amintirea acestei vizite, delegația 
română a oferit daruri căminului 
cultural.

Convoiul oficial de mașini se în
dreaptă apoi spre Plovdiv. Clădi
rile și străzile orașului erau împo
dobite sărbătorește. Miile de locui
tori ieșiți să salute delegația pur
tau buchete de flori și pancarte pe 
care erau înscrise cuvinte de sa
lut la adresa poporului român, a 
Partidului Comunist Român, a

Sesiune tehnico -științifică
La Pitești au început joi lucră

rile unei sesiuni tehnico-științifice 
pe țară, organizată de Ministerul 
Economiei Forestiere, în cadrul că
reia vor fi dezbătute timp de 3 
zile probleme privind îmbunătă
țirea calității placajului, plăcilor 
aglomerate din așchii de lemn și 
a plăcilor fibrolemnoase. Partici- 
panții au audiat în prima zi refe
rate privind îmbunătățirea calită
ții placajului și a plăcilor aglo
merate din așchii de lemn. In con
tinuare au fost prezentate 15 co
municări științifice.

Portative 
peste munți

(Urmare din pag. l-a)

Aruncați-vă ochii pe hartă !... Dar 
harta este prea schematică, se cu
vine a fi privită harta în profil din 
biroul inginerului șef al șantierului.

Am avut-o în fată. Sînt însem
nate pe ea toate cotele, o adevă
rată radiografie a Carpaților din 
această zonă cu ondulațil marca
te prin 326 cote, adică prin borne 
unde sînt înfipți stîlpii de înaltă ten
siune. 326 borne, răspîndite pe 113 
km, dintre care 210 numai în zona 
de munte. Harta are șase culori. 
Fiecare reprezintă o etapă în 
munca pentru ridicarea stîlpllor, 
de la săparea gropilor și de la 
turnarea#'“Țndațiilor, pînă la a- 
samblaré sau pînă la ridicarea 
propriu-zisă. Poți urmări, din bi
rou, privind doar harta șantieru
lui, felul cum se ridică acești u- 
riași pășind peste culmi, cu ca
taligele lor care se rotesc pe ki
lometri, ca niște bizare compose.

Dar și această hartă este sche
matică. Traseul ei real a fost de
terminat cu pasul de cîțiva oa
meni, care și-au croit drum cu 
securea prin locuri inaccesibile, 
rectificînd proiectul și alegînd cele 
mai economice soluții de construc
ție.

O linie aeriană de înaltă ten
siune, ca și zborul unui avion, își 
alege traseul cel mai scurt, mai 
exact spus traseul optim, indife
rent de accidentele reliefului de 
jos. Traseul aerian se definește 

prieteniei trainice dintre cele două 
popoare.

Membrii delegației și persoanele 
oficiale bulgare care o însoțesc au 
urcat mai întîi pe Colina Elibe
ratorilor, un loc pitoresc de unde 
se poate admira întreaga panora
mă a orașului.

Președintele sfatului popular o- 
rășenesc, I. Panev, a făcut o scurtă 
prezentare a orașului și a vorbit 
despre planul privind sistematiza
rea lui în anii viitori.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre Combinatul de metale 
neferoase „Dimităr Blagoev". în
soțiți de inginerul șef al combina
tului, Gheorghi Abrasev, membrii 
delegației au vizitat principalele 
secții de producție, luînd cunoș
tință de procesul tehnologic de ob
ținere a zincului și plumbului. 
Peste tot pe unde au trecut, mem
brii delegației române au fost 
salutați cu căldură de muncitori.

De la Ministerul
Se aduce la cunoștință celor in

teresați că între 20—30 septembrie 
1965 se organizează concursul de 
admitere la institutele pedagogice 
de învățători cu durata de 2 ani — 
curs de zi — în următoarele locali
tăți : Bacău, Arad, Cluj, Galați, 
Iași, Sighetul Marmației, Odorhei, 
Craiova, Buzău și Constanța. La 
concursul de admitere se pot în
scrie absolvenții școlilor medii de 
cultură generală (licee) cu diplomă 
de maturitate.

Tot la 20 septembrie 1965 se va 

totuși de la sol, iar pentru aceas
ta proiectantul, ca și constructo
rul, trebuie să țină seama de toți 
termenii care compun ecuația lan
sării stîlpului. Care este cel mai 
avantajos drum de acces spre o 
anume bornă ? Care este cea mai 
apropiată sursă de balast pentru 
fundații ? Ce cale de transport să 
alegi ca să aduci la frontul de lu
cru sutele de tone de materiale 
necesare pentru ridicarea stîlpu
lui ? Care este soluția optimă de 
ridicare ? Fiecare bornă reprezin

O nouă cotă a luminii, în Carpați (Asamblarea unui stîlp de înaltă ten
siune) Foto : Gh. Amuza

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea priete
nească făcută și a urat muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, tî- 
nărului colectiv al combinatului 
spor în muncă și multe bucurii în 
viața personală. Membrii delegației 
au semnat apoi în cartea de o- 
noare.

Comitetul regional Plovdiv al 
P.C. Bulgar și comitetul executiv 
al sfatului popular orășenesc au o- 
ferit un prînz în cinstea membrilor 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia. Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășii Konstantin Ghiaurov, 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Plovdiv, și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

La înapoierea spre Sofia, mem
brii delegației au făcut un scurt 
popas la stațiunea de odihnă Bo- 
roveț din Munții Rila.

Învațămîntului
organiza un concurs de admitere la 
institutele pedagogice de învățători 
cu durata de 2 ani — cursuri fără 
frecvență — din următoarele loca
lități : Arad, Cluj, Aiud (cu limba 
de predare maghiară), Galați, Iași, 
Sighetul Marmației, Odorhei (cu 
limba de predare maghiară) și 
Craiova. La concursul de admitere 
se pot înscrie absolvenții școlilor 
medii de cultură generală (licee) 
cu diplomă de maturitate, indife
rent de vîrstă.

tă o problemă, nicăieri nu se re
petă aceleași soluții. Numai între 
bornele 350—361 linia traversează 
de 12 ori torentul spumegînd al 
unui rîu, iar întreaga linie traver
sează de circa 50 ori patru văi 
spectaculoase și sălbatice din a- 
ceastă zonă. Aceeași linie traver
sează 51 drumuri și pasaje, inclu
siv șoseaua națională, iar fiecare 
dintre aceste treceri pune într-un 
fel o problemă.

Dar ecuația lansării stîlpilor a 
fost cu succes rezolvată. Au stu-

SOSIREA DE LA BUDAPESTA 
A DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE
Joi seara s-a înapoiat de la Bu

dapesta delegația guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la lucră
rile Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno-ungară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
Petre Blajovici și Ilie Verdeț, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Roman Moldovan, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, de reprezen
tanți ai conducerii ministerului a- 
facerilor externe și ai altor minis
tere și instituții centrale.

A fost prezent György Kalmâr, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București.

★
La plecarea de la Budapesta, de

legația a fost condusă de Apro An
tal, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, Valyi Peter, prim-vicepre- 
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, precum și de Mihail 
Roșianu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE DANEZE
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația Parlamentului 
din Danemarca, condusă de Julius 
Bornholt, președintele Parlamen
tului, însoțită de deputății în Ma
rea Adunare Națională prof. Tudor 
Ionescu și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, a sosit joi seară în orașul 
Brașov.

Pe drum, oaspeții danezi au fă
cut un scurt popas în orașul Sibiu, 
unde au vizităt Muzeul Bruken- 
thal și Parcul Dumbrava, precum 
și orașul Victoria.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE 

FINLANDEZE
Continuîndu-șf vizita în regiunea 

Brașov, delegația Parlamentului 
din Finlanda, în frunte cu Karl 
August Fagerholm, președintele 
parlamentului, însoțiți de deputății 
Stanciu Stoian și Mircea Rebrea- 
nu, precum și de Martti Johannes 
Salomies, ambasadorul Finlandei 
la București, au fost joi de dimi
neață oaspeții colectivului de mun
citori de la Uzinele „Tractorul“. 
După ce le-a vorbit despre dezvol
tarea uzinei în ultimii ani, direc
torul general, ing. Emil Oniga, a 
condus pe membrii delegației prin 
secțiile principale. In aceeași zi, 
membrii delegației au făcut o vi
zită la Sfatul popular al regiunii 
Brașov, unde au fost primiți de 
loan Mărcuș, președintele Comite
tului executiv. Delegația a vizitat, 
de asemenea, cartiere de locuințe 
din Brașov și edificii social-cultu- 
rale. Seara, delegația s-a înapoiat 
în Capitală.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
AL TEATRELOR DE PĂPUȘI
Ieri seara pe scena de la Savoy 

Teatrul de păpuși și umbre din 
provincia Hunan (R.P. Chineză) a 
prezentat în fața juriului și a unui 
numeros public piesa „Cucerirea 
Muntelui Tigrului“ — un episod 
eroic din timpul luptei de eliberare 
a poporului chinez. Pe scena sălii 
„Țăndărică^) păpușarii din Buda
pesta au prezentat două ' balete- 
pantomimă : „Prințul cioplit în 
lemn“ și „Petrușka“.

(Agerpres)

diat-o temeinic, traversînd de trei 
ori cu pasul traseul liniei, ingine
rii Ulpiu Nedelcu, Ovidiu Costin și 
șeful de lot Vasile Jaca. Alegerea 
celor mai bune soluții constructi
ve a adus șantierului o economie 
de aproape 4 milioane lei, numai 
pînă azi. Se adună în această 
sumă o parte din efortul, talentul 
și ingeniozitatea întregului colec
tiv de muncitori și tehnicieni, de 
la săpători și montori, pînă la 
tractoriști și piloți de elicoptere. 
Fiindcă acolo unde nu mai poate 
sui nici tractorul, coboară cu o 
echivalentă încărcătură de beton 
elicopterul. Pe creste, construc
tori și piloți își dau mîna, prin- 
zînd același fulger al luminii.

★

Construcția propriu-zisă este o 
lucrare de artă. Făuritori ai aces
tei splendide geometrii în spațiu, 
constructorii sînt oameni care în
trunesc însușiri multiple, îmbinînd 
știința cu o veche experiență, dar 
mai presus de toate iubind aceas
tă muncă de un fel deosebit. Mar
ton Koloman — șef echipă ridicat, 
Vasile Hodiș sau Ion Mogdaș — 
șefi echipă fundații, ca și Vasile 
Iaca — șeful de lot, ca și meca
nicul de tractor Ion Velțan sau 
alții, sînt oameni care lucrează la 
acest tip de construcție de mulți 
ani. O profesie nouă, dar care 
are de-acum numeroși veterani.

Marton Koloman, împreună cu 
echipa lui, a ridicat pînă acum 
peste 500 stîlpi. A participat la 
cîteva din cele măi grele lucrări 
L.E.A. (linii electrice aeriene) din 
țară, liniile Luduș-Halmeu, Orșo- 
va-Moldova Nouă, Paroșeni-Ișalni- 
ța, însumînd un traseu de peste 
300 km. Cunoscîndu-i palmaresul, 
am fost surprins să aflu că are 
numai 30 de ani și că lucrează în 
această meserie numai din anul

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale româno - ungare

BUDAPESTA 16 (De la cores
pondentul Agerpres, A. Pop). — 
In zilele de 15 și 16 septembrie 
a.c. a avut loc Ia Budapesta se
siunea a 6-a a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică ro
mâno-ungară.

Comisia a examinat modul cum 
au fost îndeplinite principalele 
prevederi ale protocolului sesiunii 
precedente și a examinat rezulta
tele discuțiilor dintre organele 
centrale de planificare din Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, privind 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice bilaterale și a 
livrărilor reciproce de mărfuri

Interviul acordat de Kim Ir Sen
unor ziariști din R. A. U.

PHENIAN 16 (Agerpres). — 
Kim Ir Sen, premierul Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
a acordat un interviu unui grup 
de ziariști din R.A.U. care au fă
cut recent o vizită în R.P.D. Co
reeană. Răspunzînd la întrebările 
puse, Kim Ir Sen a vorbit despre 
căile de rezolvare a problemei co
reene.

El a reafirmat poziția guvernu
lui R.P.D. Coreene, după care uni
ficarea Coreei trebuie înfăptuită 
de însuși poporul coreean, fără 
nici un amestec din afară. întrucît 
S.U.A. și autoritățile de la Seul se 
opun formării unui guvern central 
unificat, a arătat el, guvernul

Subtilitățile

Ziarul „COMBAT", sub semnătu
ra lui André Gransard, scrie ur
mătoarele despre segregația rasia
lă din S.U.A. :

„Fără îndoială că de mai mult timp 
problema rasială a încetat de a mai 
fi problema doar a unor anumite re
giuni din Statele Unite. Cel mai ui
mitor este însă faptul că opinia pu
blică americană abia acum începe să 
(ie pe deplin conștientă de acest lu
cru. Pînă acum s-a spus că nordul nu 
cunoaște segregația. Aceasta înseam
nă, de fapt, că ea îmbracă aici apa
rențe mai greu de sesizat, forme mai 
subtile, indirecte, mai ambigue : cînd 
un patron refuză să angajeze un ne
gru, se întîmplă aceasta din cauză că 
el este insuficient calificat sau din ca
uza culorii pielei ? Nu este întotdea
una ușor de răspuns.

Aceasta nu împiedică, totuși, ca 
subtilitățile să ducă la o segregație 
de fapt. Pentru a situa amploarea 
problemei la nivelul corespunzător să 
începem prin a aminti că acum car
tierele negrilor din marile orașe — 
prin dimensiuni ca și prin culoarea 
locuitorilor lor — reflectă de aseme
nea o transformare profundă și rela
tiv recentă a fizionomiei umane și 
sociale a Statelor Unite.

1963. (Ultim eveniment : s-a căsă
torit vara aceasta, „pe linie", 
ceea ce înseamnă la cea mai înal
tă tensiune 1)

Merită a fi încă odată menționat 
mecanicul Ion Velțan, care lucrea
ză pe aceste șantiere de 10 ani și 
care a străbătut, mai bine spus 
a croit, cu tractorul lui drumuri 
unice. Ca să urci pe coaste abrup
te stîlpi de 20 de tone, conducîn- 
du-i pe marginea prăpăstiei pînă 
în pisc, la locul de asamblare, este 
o muncă nu numai de mecanic dar 
și de acrobat sau alpinist. O mun
că ce depășește stăpînirea mese
riei, atingînd virtuozitatea și în
tr-un fel arta.

Ca și munca tovarășilor lui care 
lucrează suspendați în centuri, la 
zeci de metri înălțime, atîrnînd pe 
fire văsăria elegantă de faianță a 
izolatorilor. Văzuți de departe, pro
filați pe cer, acești oameni păreau 
stoluri de lăstuni pregătindu-se de 
zbor. Se și mișcau, de altfel, în lun
gul firelor, suspendați în cărucioa
re, ca și cum ar fi plutit în văzduh. 
Izolatorii păreau note muzicale. 
Oamenii le fixau pe portativ, lă- 
sîndu-le apoi să cînte.

Vor cînta, curînd, sub fulgerele 
luminii.

0 lecție»
(Urmare din pag. I-a)

Băiatul schimbă fețe-fețe. Ta
tăl, și el prezent, răsufla greu...

— Să vedem, mai întîi, ce spu
ne referatul asistentei. Te știu 
toți de băiat de treabă în cartier... 
Muncești de un an la o întreprin
dere de construcții. înveți mai 
departe la o școală serală. Pînă 

dintre cele două țări pe perioada 
1966—1970.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Protocolul încheiat la sfîrșitul 
sesiunii a fost semnat din partea 
română de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, iar din partea ungară de 
Antal Apro, vicepreședinte al gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar.

La semnare au fost de față 
membrii și experții celor două de
legații, precum și Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

R.P.D. Coreene a propus Crearea 
unei confederații a celor două 
părți ale țării, ca măsură de tran
ziție în vederea realizării treptate 
a unificării. Kim Ir Sen a subli
niat că principalul obstacol în ca
lea rezolvării problemei coreene 
este ocupația americană în Coreea 
de sud. De aceea, condiția preli
minară a unificării țării rămîne 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Coreea de sud.

In continuare, Kim Ir Sen a con
damnat energic agresiunea impe
rialistă americană în Vietnam și 
a exprimat hotărîrea poporului 
coreean de a sprijini lupta eroică 
a poporului vietnamez.

segregației
Dacă încă de la sfîrșitul secolului 

trecut negrii au început să se în
drepte în număr mare spre unele o- 
rașe din sud : Atlanta, Birmingham, 
New Orleans, îndată după primul 
război mondial mișcarea aceasta de 
urbanizare localizată a fost dublată 
de o migrație spre nord.

în ultimii ani, exodul s-a intensifi
cat și mai mult. Din 1950 pînă în 1960, 
un milion și jumătate de negri au 
părăsit sudul.

Astăzi, mai mult de zece din ma
rile orașe — din care numai trei sînt 
situate în sudul Statelor Unite — a- 
dăposfesc fiecare o populație de cu
loare ce trece de 200 000 persoane. 
In frunte se află New York-ul, cu 
peste un milion. Apoi Chicago, cu 
peste 800 000. Urmează Philadelphia 
(500 000), Detroit (480 000), Washing
ton (400 000) și Los Angeles (340 000). 
Ceea ce i-a determinat pe negri — 
și îi mai determină încă — să 
părăsească regiunile de cîmpii, din 
sud, era mai întîi dorința de a scăpa 
de o societate pătrunsă în mod des
chis de inegalitatea rasială, dominată 
de dogmele segregației. Dar mulți 
din acești negri-fărani proaspăt sosiți 
la oraș întîlnesc mai ales o extremă 
sărăcie, în forma sa cea mai respin
gătoare : sărăcia urbană.

Nu poate fi negat faptul că șoma
jul negrilor — ca și'cel al multor albi 
— este în raport direct cu un nivel 
de instruire nesafisfăcător, în raport 
și cu o lipsă frecventă de calificare 
profesională. Dar și acest lucru este 
bine cunoscut : în toate profesiunile

aici nu e rău deloc. N-ai mai 
avut niciodată o abatere. E pri
ma, cum se vede... Cine te-a în
demnat ? Prietenul cu care erai? 
Mai departe... Părinții se ocupă 
mult de creșterea ta. Ba — vocea 
deveni puțin sarcastică — îți țin 
partea și cînd nu trebuie...

— Tovarășe procuror, tresări 
tatăl vizat. E adevărat, m-am 
supărat pe asistenta socială, 
m-am certat cu ea, am negat to
tul. Dar, spuneți și dumneavoas
tră. Muncește, dă bani în casă, 
e vrednic. Puteam să-mi cred 
băiatul în stare de așa ceva ?

— Uite că a fost în stare...
Cîteva minute se lăsă tăcere.
Pe masă se aflau scoarțele u- 

nui dosar neînceput. Și un sin
gur act : referatul asistentei so
ciale...

— în fond, se auzi din nou vo
cea procurorului, de data aceas
ta parcă fără să se adreseze cui
va anume, pentru ce sintern noi 
aici ? Ce urmărim ?

Și-și răspunse singur :
— Să nu-i lăsăm pe copiii ăș

tia care cred că tot ce zboară se 
mănîncă să alunece cînd au fă
cut un pas greșit... Să-i oprim la 
vreme, să-i îndreptăm. De aceea 
te-am și chemat. Să stăm de vor
bă... Ce zici, ai fi în stare să...

N-am mai auzit restul între
bării. Și nici angajamentele și 
regretele pe jumătate înghițite 
de emoție ale flăcăului, atent 
cum eram la coperțile dosarului 
care se închideau încet.

— Poți să te duci. Stai numai 
să notez unde lucrezi. La 
I.R.U.C., spui ? Pe ce stradă ? Ca 
să te aibă și frații de acolo în 
grijă... Nu numai noi și sfatul...

Și apoi către tatăl flăcăului :
— Așa, nu dăm curs procesu

lui penal. Clasăm. A fost doar o 
mișcare greșită...

Miting electoral 
la Berlin

BERLIN 16 (Agerpres). — în le
gătură cu alegerile pentru orga
nele locale ale puterii de stat, care 
vor avea loc la 10 octombrie, la 
Berlin a avut loc un miting la care 
a luat cuvîntul Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. El a vorbit des
pre dezvoltarea economică a capi
talei R. D. Germane, arătînd, prin
tre altele, că producția industriei 
locale depășește cu aproape 25 la 
sută nivelul de acum 4 ani. Parti- 
cipanții la miting au adoptat o de
clarație în care cheamă pe alegă
tori să-și dea votul pentru candi- 
dații Frontului Național.

Comunicat comun 
iugoslavo-kenyan
BELGRAD 16 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei în Iugoslavia a 
lui Joseph Murumbi, ministrul afa
cerilor externe al Kenyei, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun în care se arată că acesta a 
fost primit de I. B. Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, și a avut 
convorbiri cu Marko Nikezici, se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F.I., despre proble
me actuale internaționale și des
pre colaborarea dintre cele două 
țări. O atenție deosebită a fost 
acordată lărgirii relațiilor econo
mice.

există de două ori mai mulți negri 
șomeri decîf albi. La un nivel de 
instruire asemănător, mulți negri sînt 
folosiți la munci mai puțin speciali
zate, deci mai puțin retribuite, decît 
albii. Nu este greu de ghicit de ce...

Amploarea șomajului care afectea
ză comunitățile urbane ale negrilor 
are, bineînțeles, o influență imediată 
asupra calității locuințelor.

Dacă este adevărat, vorbind din 
punct de vedere financiar, că majo
ritatea negrilor dornici de a-și pă
răsi cocioabele nu s-ar putea instala 
decît în alte cartiere sărace ocupate 
de albi, însăși perspectiva aceasta de 
descongestionare le este închisă, de
oarece în aceste cartiere albe există 
în permanență un front comun îm
potriva instalării negrilor".

într-o pinzâ 
de păianjen

Sub titlul „Petrolul și dictatura“, 
ziarul italian „AVANTI“ scrie cu 
privire la situația din Venezuela:

„într-o corespondență din Cara
cas, ziarul „Le Monde" anunța că un 
nou val de represiuni s-a abătut a- 
supra mișcării democrate din Vene
zuela. Aceasta se întîmplă tocmai 
în zilele alese pentru a se acorda o 
amnistie parțială miilor de deținuți 
politici care zac în închisorile din 
Caracas. Situația acestora este cu 
atit mai alarmantă cu cit este puțin 
cunoscută. în închisori se află în 
permanență 1 500 de deținuți poli
tici; cifra crește, firește, după noile 
valuri de arestări.

In Venezuela nu mai există de 
mult un ziar de opoziție, iar ziariș
tii care nu vor să asculte de direc
tivele guvernamentale au de ales 
intre exil și închisoare. Oameni
lor de cultură, care refuză să 
«cînte în struna regimului», li 
se răpește libertatea de exprima
re. Parlamentarii care îndrăz
nesc să acuze guvernul de co
rupție sînt aruncați în ocne, la 
muncă silnică. Manuel Cabieses Do- 
noso, un ziarist sud-american care 
a urmărit răsturnarea lui Marcos Ji
menez, în 1958, și evoluția lentă și 
contradictorie a situației politice pî
nă în 1963, a spus: «Malaria, dicta
tura și imperialismul au fost totdea
una un adevărat flagel pentru Ve
nezuela. Malaria a fost aproape în
lăturată, dar celelalte două rele se 
mențin datorită unui sistem secret 
pe care-1 alimentează petrolul». Cu 
toate că este o țară privilegiată de 
natură — în ceea ce privește produc
ția de petrol, Venezuela ocupă locul 
trei în lume și primul loc în privința 
exportului, tar minele sale de fier o 
fac să stea pe locul șase — ea con
tinuă să fie una dintre țările flămîn- 
de. După datele Convenției pentru 
sănătatea publică, din 55 019 dece- 
suri înregistrate în 1960, peste 14 316 
se datorau foamei. Nu întîmplător 
s-a spus că «Venezuela este cea mai 
săracă țară bogată de pe continentul 
sud-american».

Cum pot exista contraste atît de 
puternice într-o țară atît de bogată? 
Răspunsul îl dau următoarele ci
fre :

Numai Rockefeller, prin interme
diul companiilor sale, are un cîștig 
de peste 600 milioane de dolari. O 
cifră aproape egală o realizează Ro
yal Ducht Shell. Profituri foarte mari 
obțin și alte companii financiare și 
industriale care țin Venezuela pri
zonieră în așa-numita pînză de pă
ianjen a imperialismului.



GENEVA

in legătură cu apropiata 
sesiune a O.N.U.

Comitetul celor 18
state și a întrerupt 
lucrările

GENEVA 16 (Agerpres). — Cele 
opt țări neangajate membre ale 
Comitetului de dezarmare — Bir- 
mania, Brazilia, Etiopia, India, 
Mexic, Nigeria, Suedia și R.A.U. — 
au prezentat în ședința de miercuri 
două memorandumuri : unul cu 
privire la încheierea unui tratat de 
interzicere a experiențelor nuclea
re în toate mediile și altul privi
tor la problema nediseminării ar
melor nucleare.

Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare și-a întrerupt joi lu
crările în legătură cu apropiata 
deschidere a celei de-a 20-a sesi
uni a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite. în cadrul 
ultimei ședințe a fost adoptat în 
unanimitate raportul cu privire la 
rezultatele sesiunii Comitetului din 
iulie-septembrie a.c.

Convorbirile generalului
Ne Win ia Moscova

(Agerpres). —MOSCOVA 16
La 16 septembrie, generalul Ne 

Win, președintele Consiliului Re
voluționar și președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Bir
mane, a avut la Kremlin o convor
bire cu conducătorii sovietici. In 
timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, sinceră, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor sovieto-bir- 
mane și unele probleme ale situa
ției internaționale.

în aceeași zi, conducătorii sovie
tici au oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui. A. Mikoian, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și generalul Ne Win au 
rostit cuvîntări.

Consultări pentru formarea
guvernului norvegian

OSLO 16 (Agerpres). — Liderii 
celor patru partide care au ieșit 
învingătoare la alegerile generale 
de duminica trecută au început ne
gocierile pentru 
guvern. Acesta 
vern constituit 
partide după 30 
nare a partidului muncitoresc (de 
tendință social-democrată).

Pentru funcția de prim-ministru 
candidează liderul partidului libe
ral, Bent Roeiseland, precum și 
liderul partidului conservator, John 
Lyng, care a condus pentru o scur
tă perioadă guvernul în anul 1963. 
Surse informate arătau joi dimi
neața că compoziția noului guvern 
va fi cunoscută la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Liderii coaliției forma
te din partidele conservator, libe-

formarea noului 
va fi primul gu- 
de o coaliție de 

de ani de guver-

de asemenea, 
asupra preșe-

ral, partidul de centru (fost agra
rian) și partidul creștin-popu- 
lar ar fi ajuns, 
la o înțelegere
dinției Parlamentului norvegian. 
Anunțarea formală a compoziției 
noului guvern se așteaptă să aibă 
loc de abia după 8 octombrie, cînd 
fostul prim-ministru, Gerhardsen, 
care a deținut această funcție 17 
ani, va depune demisia guvernului 
său.

Comentatorii politici țin să sub
linieze că, indiferent cum se va con
stitui noua echipă guvernamentală, 
politica externă a Norvegiei nu va 
suferi, probabil, schimbări impor
tante. Norvegia rămîne membră a 
N.A.T.O., respingînd însă în conti
nuare amplasarea de baze străine 
sau de arme atomice pe terito
riul ei.

„O greșeală dureroasău

Declarația senatorului W. Fulbright despre 
intervenția S. U. A. în Republica Dominicană

ANGLIA: ORIZONT 1970 Casablanca

Semnarea unui pact

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare pregătită pentru 
a fi rostită în Senatul american, 
senatorul William Fulbright, pre- ■ 
ședințele Comisiei senatoriale pen
tru relafii externe, a declarat că 
intervenția americană în Republica 
Dominicană a fost „o greșeală du
reroasă“ bazată pe sfaturi diplo
matice nerezonabile. Fulbright con
sideră drept „eronate“ informațiile 
pe care președintele Johnson le-a 
primit în legătură cu situația din 
Republica Dominicană și în baza 
cărora a ordonat intervenția arma
tă a S.U.A. în această țară. „Dacă 
politica aplicată de S.U.A. în criza 
dominicană va fi promovată și

viitor, aceasta ne va înfățișa 
inamici ai tuturor revoluțiilor 
aliați ai oligarhiilor nepopulare 
corupte din această emisferă“.

ca
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Agențiile de presM relatează că 
guvernul laburist a dat ieri publici
tății programul său economic pînă în 
anul 1970. „Planul de prosperitate" 
— cum l-au numit autorii săi — pre
vede sporirea, în această perioadă, a 
produsului social total cu 25 la sută ; 
ceea ce ar însemna aproape o du
blare a ritmului de creștere econo
mică. în vederea realizării acestui o- 
biectiv, programul preconizează o 
serie de măsuri de dezvoltare a in
dustriei și agriculfurii. Experții guver
nului apreciază că, pe această cale, 
ca și prin micșorarea importurilor și 
accelerarea exporturilor, prin reduce
rea investițiilor în străinătate și re- 
strîngerea sumelor destinate țărilor în 
curs de dezvoltare, economia engle
ză va putea să facă față actualelor 
dificultăți financiare.

Aceste dificultăți sînt serioase : re
zervele de aur și dolari ale Angliei, 
însumînd aproximativ 2,5 miliarde de 
dolari, provin în bună parte din 
sume împrumutate de la Fondul 
Monetar Internațional și din alte 
surse. Or, creditele urmează să 
fie rambursate pînă în 1970. Dato
rită acestui fapt, lira sterlină este su
pusă unor puternice presiuni pe pia
ța valutară occidentală. Pentru a-și 
sprijini moneta, Anglia a solicitat re
cent un nou împrumut internațional. 
Referitor la deficitul balanței de plăți, 
deși se așteaptă ca el să se cifreze 
la numai un miliard de dolari (țață 
de două miliarde anul trecut), Ca
mera de Comerț a Angliei a anunțat, 
marți, că balanța comercială a Marii 
Britanii a înregistrat din nou o pu
ternică scădere, în luna august.

Avînd în vedere condițiile în care 
apare, unii economiști occidentali 
sînt de părere că programul economic 
de perspectivă al guvernului laburist

esfe dificil de realizai. Ministrul en
glez al economiei, George Brown, 
care este arhitectul acestui program, 
a recunoscut, de altfel, că „obiectivul 
nu va fi atins fără dificultăți".

Pentru ca venitul national brut să 
sporească cu 25 la sută, pînă în 1970 
este necesar — potrivit calculelor e- 
conomiștilor englezi — ca productivi
tatea muncii să crească cu 3,4—3,8 
la sută. Dar acest ritm este mult mai 
ridicat decît cel atins de Anglia de 
la război încoace. De asemenea, pon
derea acumulărilor de capital trebuie 
să crească — în totalul veniturilor — 
la 15,5—15,7 la sută. In prezent însă, 
acumulările nu reprezintă decît 12 la 
sută. în ce privește exporturile, este 
greu de întrevăzut cum s-ar realiza 
creșterea menționată în program, 
cînd statisticile arată că, în perioada 
1954—1964, partea Angliei din piaja

amondială a mărfurilor industriale 
scăzut de la 20 la 14 la sută.

Gheorghe CERCELESCU

CASABLANCA 16 (Agerpres). — 
Conferința de Ia Casablanca a șefi
lor de state arabe și-a continuat 
lucrările în ședință plenară, cu 
ușile închise. După cum transmite 
agenția France Presse, șefii de sta
te arabe au semnat joi la Casa
blanca un pact de solidaritate ara
bă considerat ca o completare a 
Cartei Ligii Arabe.

Pactul preconizează printre al
tele respectarea regimurilor exis
tente în fiecare țară arabă: nea
mestecul unei țări arabe în trebu
rile altei țări membră a Ligii ara
be; încetarea imediată a tuturor 
aspectelor războiului rece și în spe
cial a campaniilor prin presă și 
radio.

Conflictul indo-pakistanez
joi 
loc 
pa-

SRINAGHAR 16 (Agerpres). 
Agențiile de presă au relatat 
despre noi lupte ce au avut 
între trupele indiene și cele 
kistaneze.

Referindu-se la un comunicat 
oficial publicat la Delhi, agenția 
France Presse transmite că tru
pele indiene, aflate la 7 kilometri 
nord de orașul pakistanez Sialkot, 
au efectuat o manevră de învăluire 
pentru a ocupa calea ferată dintre 
Sialkot și Pasru. Totodată, comu-

„Urmărim țelul destinderii
al întăririi securității în Europa
Convorbirea lui J. Cyrankiewicz cu ziariștii

PARIS 16 (Agerpres). — în ul
tima zi a vizitei sale în Franța, 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
a avut o convorbire cu ziariștii, în 
cadrul căreia a răspuns la între
bări privind poziția Poloniei, în 
diferite probleme internaționale.

La întrebarea privind concepția 
Poloniei asupra securității euro
pene, J. Cyrankiewicz a răspuns : 
„Planurile și propunerile poloneze 
urmăresc un singur țel — destin
derea încordării în Europa, înain
tarea treptată, pas cu pas, în di
recția unei mai mari securități, a 
coexistenței statelor nu pe baza 
echilibrului fricii, ci a echilibrului 
acordurilor... Sintern totdeauna 
gata, a spus el, să discutăm orice 
alte propuneri urmărind același 
țel“...

Răspunzînd unei alte întrebări, 
primul ministru polonez a decla
rat : „Rolul S.U.A. în discutarea 
problemelor europene, în special 
a problemei germane, ar fi propor
țional cu rolul pe care-1 au Statele 
Unite în Europa și mai ales în 
Germania. Este de la sine înțeles 
că la tratativele pe această temă 
ar participa toți cei interesați“.

La o întrebare referitoare la 
relațiile dintre Polonia și R.F.G. 
el a răspuns : „Polonia nu a fost 
îmDotriva normalizării relațiilor cu 
R.F.G. Relațiile economice dintre 
țările noastre se dezvoltă normal, 
ele fiind marcate prin tendința de 
dezvoltare, bineînțeles în anumite 
limite condiționate de posibilitățile 
țării noastre. Pe plan politic nu 
sintern împotriva normalizării re
lațiilor cu R.F.G... Platforma acor
dului 
R.F.G. trebuie să o constituie re-

politic dintre Polonia și

„Foarfecă prețurilor"
la bumbac

WASHINGTON 16 (Agerpres).— 
Comisiile agricole ale Congresului 
S.U.A. au aprobat proiectul de lege 
cu privire la scăderea prețului la 
bumbac. Aceasta a provocat o deo
sebită neliniște în rîndul statelor 
latino-americane producătoare de 
bumbac. Președintele Comisiei re
prezentanților țărilor latino-ame
ricane producătoare de bumbac, 
Gullermo Sevilla Sacasa, ambasa
dorul statului Nicaragua la Was
hington, a înmînat lui Jack Vaughn, 
secretarul de stat asistent pentru 
problemele interamericane, un me
morandum al ambasadorilor a 10 
din 11 țări latino-americane pro
ducătoare de bumbac, în care se 
arată că modificarea prețului la 
bumbac, și așa scăzut, va avea re
percusiuni deosebit de grave din 
punct de vedere economic și social 
în țările latino-americane.

cunoașterea statu-quoului, recu
noașterea frontierei Oder-Neisse“.

'Sfe-''-

Atacuri prin surprindere
ale forțelor patriotice

★
în dimineața zilei de 16 sep

tembrie, după vizita oficială de o 
săptămînă în Franța, J. Cyran
kiewicz a plecat spre patrie.

Pe aeroportul Orly premierul 
polonez și persoanele care-1 înso
țesc au fost conduși de ministrul 
afacerilor externe al Franței, Couve 
de Murville, și de alte persoane 
oficiale.

Femeia din fotografie ascunde oare 
arme pentru patrioți 1 In timp ce 
așteaptă percheziția, „mariner”-ul 
american din fotogralis o ține sub 
amenințare. Teroarea cea mai fe
roce nu intimidează pe nenumăra- 
ții țărani și țărance din Vietnamul 
de sud care sprijină activ lupta 

de eliberare condusă de F.N.E.

IN PREAJMA ALEGERILOR
Duminică, în Republica Federală 

Germană urmează să se prezinte în 
fafa urnelor cei 38,5 milioane de ce
tățeni (17,6 milioane bărbaji și 20,9 
milioane femei) înscriși pe listele e- 
lectorale pentru a alege, dintre 2 485 
de candidați desemnați, pe cei 500 
de membri ai noului Bundestag. A- 
cesfea sînt primele alegeri parlamen
tare generale care au loc în Germa
nia occidentală după cele din 1961, 
cînd Uniunea creștin-democrată 
(U.C.D.), partidul actualului cancelar 
Erhard și al fostului cancelar Ade
nauer, a objinuf 45,3 la sută din vo
turi. Pierzînd majoritatea absolută a 
voturilor și a mandatelor în parla
ment, de care beneficia pînă atunci, 
U.C.D. a fost obligată să formeze în 
continuare un guvern de coalifie cu 
liber-democrajii (12,8 la sută din 
voturi). In aceleași alegeri, partidul 
social-democrat (P.S.D.), principalul 
adversar al creștin-democraților, a ob
ținut 36,2 la sută din voturi.

Ce se va întîmpla în urma alege
rilor de duminică ? Se va termina 
îndelungata perioadă de guvernare 
a creștin-democraților, care dejin 
neîntrerupt puterea din 1949, adică 
din momentul creării Republicii Fe
derale? Locul lui Erhard va fi pre
luat de Willy Brandt, actualul primar 
al Berlinului occidental și președinte 
al partidului social-democrat ? Sau re
zultatul alegerilor va fi de 
tură îneît președintele 
Liibke va propune viitorului 
fag — eventualitate pe care 
menfatori o re(in — un alt
dintre membrii principalelor 
partide care se înfruntă în consulta
rea electorală și care pot fi deter
minate să-și schimbe alianțele de 
guvernare și să formeze împreună o 
nouă coalijie guvernamentală ? Sînt 
întrebări care figurează în aceste ul
time zile ale campaniei electorale în 
paginile ziarelor din R.F.G.

Aproape tofi comentatorii relevă, 
pe de o parte, asemănarea dintre 
programele și discursurile creștin-de- 
mocrajilor și social-democrajilor. „Te
mele și chiar structura declarațiilor 
în lupta electorală se aseamănă unele 
cu altele ca niște ouă” — a scris cu
noscuta revistă hamburgheză „Der 
Spiegel”. Corespondentul din Bonn

al agenției „France Presse’ a descris 
această asemănare astfel : „Din 1959, 
cînd socialiștii vesf-germani s-au de
zis în mod solemn de marxism și de 
antimilitarism, programul lor se con
fundă cu cel al adversarilor lor. Și 
unii și alții sînt fideli alianței atlan
tice și unificării politice și economice 
a Europei (occidentale). Ambele par
tide vor participarea R.F.G. la o forță 
nucleară a N.A.T.O. Ambele refuză 
să recunoască traseul actual al fron
tierelor răsăritene ale Germaniei îna
inte de semnarea unui tratat de pace.

CORESPONDENȚĂ 
DIN BERLIN

așa na- 
federal 

Bundes- 
unii co- 
cancelar 

două

Amîndouă se pronunfă pentru libera 
întreprindere capitalistă”.

Majoritatea comentatorilor din pre
sa vest-germană consideră că ceea 
ce a dat actualei campanii electorale 
o notă specifică este nu deosebirea 
dintre cele două partide ce se în
fruntă în mod direct în cursa pentru 
putere, ci disputa din interiorul Uniu
nii creșfin-democrate. Este vorba de 
o dispută mai veche, dar pe care 
desfășurarea campaniei electorale a 
reliefat-o încă o dată. Adenauer, azi 
în vîrstă de 90 de ani, s-a compor
tat ca exponentul conservatorismului 
și liniei rigide, de dreapta. El a luat 
pozijie, într-un discurs mult comen
tat, împotriva unui eventual acord de 
dezarmare și împotriva eliminării ar
melor atomice de pe teritoriul R.F.G. 
Imediat după aceea, fostul ministru de 
război, Mrauss, care este unul din 
principalii săi aliafi, a publicat un 
articol în care a cerut „dreptul R.F.G. 
la autodeterminare nucleară". Aripa 
Adenauer—Strauss nu a ezitat chiar 
să-i critice pe aliafii occidentali, în
deosebi S.U.A. și Anglia, pentru că 
nu dau dovadă de „suficientă înjele- 
gere" față de aspirațiile vest-germa- 
ne în acest domeniu. Aripa din 
U.C.D., condusă de cancelarul Erhard, 
de ministrul de externe Schroeder, a 
manifestat cel pujin în public o ati
tudine mai moderată ; Schroeder s-a

• Demonstrațif împotriva intervenționiștilor • 1 OOO de mi
litari americani scoși din luptă In luna august • Un protest al 
F.N.E. și Crucii Roșii

SAIGON 16 (Agerpres). — 
pele americane, australiene, 
vietnameze și neozeelandeze, 
întreprind începînd de marți 
perațiune combinată în regiunea 
Ben Cat n-au reușit nici miercuri 
noaptea să ia contact cu forțele 
patriotice. Trupele care participă 
la această operațiune au fost su
puse în repetate rînduri unor a- 
tacuri prin surprindere. în rîndul 
militarilor australieni și neozeelan
dezi, menționează agenția U.P.I., au 
fost înregistrate pierderi. Nici un 
patriot sud-vietnamez nu a fost 
ucis sau capturat.

Referindu-se la știri sosite la 
Saigon, agenția France Presse a- 
nunță că în patru localități din 
provincia Quang Nam, din apro
piere de 
miercuri demonstrații 
lației, care a protestat 
operațiunilor efectuate 
riștii marini americani 
această zonă și împotriva dispozi
țiilor guvernului privind mobiliza
rea de noi contingente de tineri

din
Tru- 
sud- 
care 
o o-

Da Nang, au avut loc 
ale popu- 
împotriva 

de infante- 
zi de zi, în

DIN R?F. G
declarat chiar zilele trecute pentru 
„îmbunătățirea relațiilor cu țările răsă
ritene”, ce e drept cu anumite limite, 
după cum a scris el, în revista „Fo
reign Affairs”.

In realitate, tabloul relațiilor din 
cadrul U.C.D. pare a fi însă mai com
plicat decît această schemă. Unii co
mentatori susțin că deosebirea dintre 
cele două aripi nu este atît de mar
cată pe cît apare din 
țiile făcute în campania 
rală și că Erhard l-ar fi lăsat 
bună știință pe Adenauer să spună 
mai multe și în mod mai deschis de
cît a socotit că se cuvine să o facă 
el. Scopul acestei tactici ar fi să atra
gă voturile atît ale păturilor de ale
gători mai realiști, cît și ale cercu
rilor mai extremiste. Trebuie reținut, 
de asemenea, că unii dintre observa
tori ca, de pildă, corespondentul zia
rului italian „II Giorno”, sînt de pă
rere că un succes al social-democra- 
ților și chiar o sporire simțitoare a 
voturilor lor ar însemna introducerea 
unei mai mari flexibilități în politica 
externă vest-germană.

în ce privește perspectivele posf- 
elecforale, comentatorii de presă sînt 
de părere că în ipoteza că votul va 
fi aproape egal, după cum se susține, 
aripa Adenauer — Strauss înclină spre 
o coaliție guvernamentală cu social- 
democrații, considerînd că aceștia ar 
putea fi atrași mai ușor decît liber- 
democrații spre o identificare depli
nă cu programul și acțiunea practică 
a U.C.D. Aripa Erhard—Schroeder ar 
înclina însă spre menținerea coaliției 
guvernamentale cu liber-democrații, 
pe care Schroeder s-ar bizui în poli
tica externă.

Campania electorală este dusă și 
de partide mai mici, care, fără a-și 
pune ca țel cucerirea puterii, vor 
arăta totuși, prin rezultatele obținute, 
evoluția unor curente de opinie în 
R.F.G. La extrema dreaptă figurează 
așa-numiful partid național democrat, 
care 
sută 
zintă 
păcii 
care 
rilor

declara- 
electo- 

cu

în 1961 nu a obținut deci! 1 la 
din voturi. La stînga se pre- 
în alegeri Uniunea germană a 
(1,9 la sută din voturi în 1961), 
se pronunță împotriva înarmă- 
nucleare.

Ștefan DEJU

Vietnamul de sud
pentru a participa alături de tru
pele guvernamentale la luptele îm
potriva forțelor patriotice. în una 
din aceste localități, arată agen
ția, coloanele de demonstranți s-au 
îndreptat spre tabăra trupelor gu
vernamentale. Acestea au deschis 
focul împotriva demonstranților. 
S-au înregistrat morți și răniți.

★
Citind un comunicat al coman

damentului patrioților sud-vietna- 
mezi, agenția de presă Eliberarea 
anunță că în timpul operațiunilor 
desfășurate în luna august, forțele 
patriotice au scos din luptă peste 
o mie de militari americani. Nu
mai în regiunea bazei aeriene de 
la Da Nang o subunitate de infan
terie marină americană, atacată de 
forțele patriotice, a pierdut peste 
170 de oameni. în această perioa
dă, patrioții sud-vietnamezi au a- 
tacat puncte întărite, baze milita
re aeriene, depozite de combusti
bil, cazărmi și alte obiective mili
tare. Ei au distrus 88 de avioane 
dislocate la bazele aeriene de la 
Bien Hoa și Soc Change.

★
Phung Van Cung, vicepreședinte 

al Prezidiului Frontului național 
de eliberare și președinte al Socie
tății de Cruce Roșie a patrioților 
sud-vietnamezi, a dat publicității 
o declarație în care condamnă Sta
tele Unite pentru folosirea de gaze 
toxice împotriva populației pașnice 
din localitatea Vinh Quang, pro
vincia Binh Dinh. în declarație se 
arată că, paralel cu folosirea bom
belor cu napalm, aruncătoarelor 
de flăcări și substanțelor chimice 
toxice, infanteriștii marini ameri
cani au răspîndit în această loca
litate gaze toxice — armă interzi
să de dreptul internațional și con
damnată de opinia publică mon
dială. Declarația cere Crucii Roșii 
internaționale și societăților de 
Cruce Roșie din toate țările, orga
nizațiilor democratice și opiniei 
publice progresiste să întreprindă 
acțiuni pentru a sili Statele Unite 
să renunțe la planurile lor privind 
folosirea de gaze toxice și alte 
arme chimice ca mijloace de război 
în Vietnamul de sud și să-și re
tragă toate trupele șl armamentul 
din această țară.

nicatul anunță că la frontiera din
tre Pakistanul de est și statul in
dian Assam au avut loc puter
nice schimburi de focuri de artile
rie. Agenția Press Trust of In
dia a anunțat că, în urma unor 
violente lupte de tancuri, trupele 
indiene au ocupat un oraș impor
tant din regiunea Jammu. Surse 
ale Ministerului Apărării al In
diei au anunțat, potrivit agenției 
U.P.I., că trupe indiene au luptat 
joi pentru a trece canalul Icchogil, 
în vederea înaintării spre marele 
oraș pakistanez Lahore, ele aflîn- 
du-se la numai 9 kilometri de 
oraș.

Surse din Rawalpindi, citate de 
agenția France Presse, au relatat 
că pe frontul din regiunea Sialkot 
trupele pakistaneze au respins a- 
tacurile unităților indiene, provo- 
cîndu-le pierderi. în sectorul La
hore, trupele pakistaneze au înre
gistrat, potrivit acelorași surse, noi 
progrese, iar în sectorul Gadro au 
cucerit un post întărit indian. Ra
dio Caraci a anunțat că la sud de 
Lahore trupele pakistaneze au 
pătruns joi pe o distanță de 9 
kilometri pe teritoriul indian. A- 
viația pakistaneză a efectuat rai
duri asupra bazei militare Bar
rackpore, situată la 23 kilometri 
de Calcutta. Citînd postul de ra
dio Caraci, agenția Associated 
Press menționează că aviația in
diană a bombardat din nou, 
orașul Peshawar.

JAPONIA

TOKIO 16 (Agerpres). — Din ini
țiativa Consiliului general al sin
dicatelor în Japonia a început o 
largă campanie pentru strîngerea 
a 40 milioane de semnături pe un 
apel împotriva războiului în Viet
nam, împotriva ratificării tratatu
lui încheiat cu Coreea de sud, pen
tru pace în Asia și în întreaga 
lume. în cursul acestei campanii, 
a declarat Rioiti Iasuțune, șeful 
secției politice a Consiliului gene
ral al sindicatelor, la 21 septembrie 
vor avea loc la Tokio și în celelal
te prefecturi ale țării, mitinguri și 
demonstrații de masă ale oameni
lor muncii. Aceasta va fi prima ac
țiune în cadrul ofensivei de toamnă 
a clasei muncitoare japoneze, la 
care vor participa zeci de mii de 
persoane.
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SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Liderii partidelor conser

vator șl liberal au făcut cunoscut in 
mod oficial guvernului laburist că nu 
acceptă propunerea de a se alege un 
nou președinte al Camerei Comunelor 
din rîndul partidelor lor, anunță agen
ția Reuter.

GENEVA. La Palatul Națiunilor 
din Geneva a avut loc ultima șe
dință a Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare al O.N.U. în cadrul 
căreia s-a adoptat un raport care 
va fi prezentat viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale.

CARACAS. Intense schimburi de 
locuri s-au semnalat miercuri în apro
piere de orașul Coro, capitala statu
lui Falcon, între o patrulă guvern 
mentală și tortele de partizani <f i 
Venezuela. Agenția Associated Press 
relevă că este pentru prima dată etnd 
tn această localitate s-a produs o an
gajare directă între partizani șl tru
pele guvernamentale. S-au înregistrat 
răniți de ambele părți.

Pichete de greviști in fața clădirii 
ziarului „New York Times"

RIO DE JANEIRO. Aproape 
100 000 de muncitori metalurgiști 
din Rio de Janeiro au declarat 
miercuri o grevă, în sprijinul re
vendicărilor lor economice.

ROMA. Direcțiunea Partidului 
democrat-creștin a hotărît să con
voace conferința națională a par
tidului între 30 octombrie și 3 no
iembrie la Sorento.

CONAKRY. La invitația guver
nului guineez, Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Chineze, 
a sosit la Conakry, într-o vizită 
de prietenie în Republica Guineea. 
Președintele Seku Ture l-a primit 
pe Cen I, cu care a avut o con
vorbire cordială și prietenească.

divergențelor

PRAGA. Son Sann, prim-minis- 
tru-adjunct al Cambodgiei, a sosit 
la 15 septembrie la Fraga într-o 
vizită de 4 zile. ■vi

Triunghiul

SO-

in timpul ciocnirilor care au avut loc intre manllestan|i și poliție la Seul

co
co

între Londra, Lisabona și Salis
bury a intervenit o dispută aprinsă. 
Este vorba de statutul viitorului re
prezentant al Rhodesiei in Portuga
lia, Harry Reedman, care a sosit la 
Lisabona. După cum se știe, Rhode
sia este o colonie cu statut de au- 
toconducere. Anglia susține că este 
răspunzătoare pentru afacerile ex
terne ale acestei țări și, în conse
cință, trimisul Rhodesiei la Lisabona 
trebuie să fie simplu atașat la am
basada engleză din această țară, așa 
cum este la Washington, Bonn și 
Tokio. Or, tocmai cu acest lucru 
nu este de acord Salisbury, care 
dorește să aibă un reprezentant di
plomatic „independent“ in Portuga
lia. în sprijinul pretențiilor sale, pri
mul ministru Ian Smith aduce argu
mentul că a fost creat un precedent, 
în Africa de sud, unde a fost nu
mit un reprezentant al Rhodesiei cu 
titlul de „reprezentant diplomatic 
acreditat“, ale cărui scrisori de a- 
creditare sînt semnate doar de pri
mul ministru rhodesian. La Lisabona 
se pare că evenimentele se repetă. 
Reprezentantul rhodesian a fost pri
mit conform protocolului unui mem
bru al corpului diplomatic. De 
altfel ziarul englez „TIMES“ scria 
că „în ultimele luni s-a obser
vat o strîngere a legăturilor po
litice și economice dintre Portuga
lia și Rhodesia“.

Observatorii politici consideră că 
această situație este menită să de
termine grăbirea proclamării unila
terale a independenței Rhodesiei, 
fără consimțămîntul Londrei. încer- 
cînd să o evite, guvernul englez a 
amenințat cu ruperea relațiilor diplo
matice cu Portugalia și a cerut con
vocarea Consiliului N.A.T.O.

Totodată, Anglia a trecut la mă
suri de represalii, retrăgînd privile
giile diplomatice acordate reprezen
tanților Rhodesiei atașați pe lingă 
ambasadele Marii Britanii la Wa
shington, Bonn și Tokio.

BELGRAD. Agenția Taniug in
formează că Vecea Executivă Fe
derală a examinat unele probleme 
ale relațiilor R.S.F. Iugoslavia cu 
Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.). Vor fi studiate 
posibilitățile stabilirii de contacte 
cu A.E.L.S. în vederea unor con
vorbiri informative cu scopul cer
cetării și găsirii soluțiilor practice 
de îmbunătățire a schimburilor 
merciale și a altor aspecte ale 
laborării economice.

WASHINGTON. Miercuri a 
sit în capitala S.U.A. viitorul sate
lit francez „Fțance-1', care va fi 
lansat de la baza „Wallaps Island'. 
Operațiunea va fi condusă de șeful 
programului satelitului „France-1'( 
Jean Pierre Causse.

VARȘOVIA. La 15 septembrie a 
avut loc Ja Varșovia întîlnirea^ or
dinară a ambasadorilor Republicii 
Populare Chineze și Statelor Uhite 
ale Americii'. întîlnirea a durat 
două ore și jumătate. S-a anunțat 
că următoarea întilnire a ambasa
dorilor Chinei și S.U.A. a fost fi
xată pentru 15 decembrie.

WASHINGTON. Congresul american 
a aprobat miercuri proiectul de lege 
privind cheltuielile militare ale S.U.A. 
pe exercițiul financiar care se încheie 
la 30 iunie 1966 Aceste cheltuieli se 
vor ridica la 47,8 miliarde dolari. A 
fost inclusă în buget și suma de 1,7 
miliarde dolari cerută de președintele 
Johnson Congresului pentru acoperi
rea cheltuielilor militare legate de 
războiul din Vietnam.
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