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„DOUA CÎMPURI

PE ARIPĂ ȘI SCHIMB 
ÎN ABATAJELE CAMERĂ

POME Et EXEM
ACEASTĂ INIJI/M?

In ziarul nostru de duminica, 8 
noiembrie, am publicat ancheta : 
„Poate fi extinsă această inițiativă ?“ 
în care minerii și specialiștii de la 
mina Lonea își spuneau părerea

în legătură cu condițiile în care poa
te fi aplicată inițiativa: „DOUĂ 
CÎMPURI DE CĂRBUNE DIN FIE
CARE ARIPĂ ȘI SCHIMB ÎN ABA
TAJELE CAMERĂ*.

Tovarășul ing. WILIAM SUDER. directorul general al Combinatului carbonifer Valea Jiului. NE RĂSPUNDE:

La sosire, în Gara Băneasa

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Romine, care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului Uniunii Sovietice, 
a participat la sărbătorirea ce
lei de-a 47-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, s-a reîntors sîmbătă 
dimineața în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, conducătorul delega
ției, Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., șef adjunct al Di
recției de Propagandă și Cul
tură a C.C. al P.M.R., și Nico- 
lae Guină, membru al C.C. al 
P.M.R., ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova.

La sosire, în Gara Băneasa, 
delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Bîrlădeanu. Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, precum și de 
Gh. Gaston Marin, Gogu Ra
dulescu, Constantin Tuzu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu,
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ministrul afacerilor externe, 
de membri al C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului R. P. Romîne, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, șefi și membri 
ai misiunilor diplomatice ale 
țărilor socialiste acreditați în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

in îoaîe abatajele CRONICA

— Activitatea minerilor din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui — ne-a spus tovarășul 
director general — este axată, 
în momentul de față, pe înde
plinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Noi 
ne-am angajat la începutul a- 
nului să dăm peste plan 83 000 
tone cărbune. în luna mai, pe 
baza rezultatelor obținute pî
nă atunci, angajamentul a 
fost sporit la peste 100 000 de 
tone. Pînă în momentul de 
față, din acest angajament 
s-au realizat 90 000 tone de 
cărbune peste plan.

Bătălia principală pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
se dă în exploatările noastre 
pentru creșterea continuă a 
randamentelor. Anul acesta 
am avut planificat 1266 kg 
cărbune pe post. La dezba
terea cifrelor de plan, minerii

s-au angajat să realizeze — 
peste randamentele planifica
te — mai mult cu 10 kg. Am 
reușit să ne încadrăm în a- 
cest angajament, iar în luna 
septembrie am realizat 1 312 
kg pe post, cel mai mare ran
dament obținut pină acum în 
Valea Jiului.

— Există, după cite știm, 
o linie ascendentă în dinami
ca randamentelor în Valea Ji
ului.

— Da, există. în fiecare an 
'se atinge uri nou record. în 
trecut, capitaliștii nu exploa
tau decît părțile bune, cărnoa
se, ale zăcămîntului. Pe ci
tă vreme, astăzi, cărbunele se 
extrage din toate straturile 
exploatabile. Randamentele 
obținute de capitaliști se rea
lizau cu prețul vieții mineri
lor. Tehnica securității muncii 
era la pămînt. în toate mine
le noastre există acum insta

lații de aeraj care asigură 
peste 3,5 m c aer pe secundă. 
Am reușit să eliminăm com
plet pericolul de explozii și 
accidente curente. Aceste ex
plozii se produceau datorită 
amestecului de praf de cărbu
ne și gaz metan. Noi apli
căm acum metode care îm
piedică formarea acestui a- 
mestec. Avem un număr de 
oameni cu pregătiri speciale 
care nu au o altă sarcină de
cît să controleze și să depi
steze gazul metan. Toți acești 
.fggtori concură la realizarea 
recordurilor noastre în creș
terea randamentelor.

— Este un lucru cert și cu 
asta credem că sînteți de a- 
cord, că acolo unde se aplică 
inițiativa „Două cimpuri de 
cărbune pe aripă și schimb" 
randamentele sînt cu mult 
sporite. Noi am întîlnit multe

asemenea exemple. întrebarea 
este următoarea: Inițiativa 
aceasta poate fi extinsă mai 
mult?

— Ea poate fi extinsă în 
toată Valea Jiului, în toate 
abatajele cameră.

— Nu pot să existe argu
mente contra ?

— Nu există nici un argu
ment. Argumente pot să e- 
xiste pentru abatajele unde se 
afiliază stratul și nu mai poți 
înainta, unde intră piatră în 
abataj ; însă . cam în 70 la 
sută din abatajele Văii Jiului 
inițiativa se poate aplica fă
ră nici o greutate și fără me
canisme deosebite.

Au fost luni în care s-a a- 
juns ca în 50 la sută din aba
tajele cameră să se extragă 
două cimpuri de cărbune in 
fiecare schimb și din fiecare 
aripă a abatajului. însă exis

De pe 

șantiere

de construcții
• Pe șantierul Combinatu

lui chimic de la Craiova, lucră
rile de construcții se desfă
șoară în ritm susținut. La unele 
obiective, montajul a fost ter
minat sau se află în fază finală. 
La fabrica de amoniac, de pildă, 
montajul agregatelor și insta
lațiilor este pe terminate. Aici 
au fost montate o parte din 
utilajele mari, cum ar fi com- 
presoarele de azot, de amoniac 
și de gaz convertit, liniile de 
conversie etc. Rezultatele ob
ținute se datoresc folosirii unor 
metode avansate de lucru pe 
șantier.

• După ce au terminat re
cent construcția halei de eva
porare și a halei de fierbere cu 
3 și respectiv 5 luni înainte de | 
termen, constructorii Combina- : 
tului de celuloză și hîrtie din j 
Dej au terminat cu mult mai 
devreme și hala unde se va j 
prepara materia primă, precum 
și depozitul pentru produse fi- j 
nite. In prezent se lucrează la 
hala unde va fi montată mașina 
de hîrtie și hala mașinei de ce
luloză.

(Agerpres)
-----•-----

TELEGRAMĂ

Comitetului Național al 
Partidului Comunist 

din Canada

Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn îm
părtășește marea durere pe 
care o încearcă comuniștii ca
nadieni prin pierderea tova
rășului Leslie Morris, secre
tar general al Partidului Co
munist din Canada, vechi mi
litant al mișcării muncitorești 
canadiene și vă exprimă dum
neavoastră, întregului partid, 
cele mai sincere condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCI

TORESC ROMlN

cercul de coregrafie pregătește un nou spectacolLa Școala populară de artă din Oradea,
• oaa ■■■■ ombb oMons omomr aaaoa am

tă și oscilații; într-o lună a- 
plică inițiativa mai multe 
brigăzi, într-alta mai puține.

— Deci, considerați că meri
tă să se depnnă eforturi pen
tru extinderea ei ?

— Da ! Și iată de ce. Dacă 
noi reușim peste tot să extra
gem două cîmpuri de cărbune 
pe aripă, respectînd profilul 
(adică înălțimea și lățimea 
frontului) în mod sigur vor 
crește randamentele. Rezultă 
că acolo unde s-a lucrat în 
acest fel, s-au realizat avan
sări de pînă la 150 m 1 pe lu
nă, iar randamentele ating 
7 — 8 și 9 tone pe post.

— Ce condiții se cer pen
tru aplicarea acestei inițiati
ve, ce ar trebui să facă con
ducerea exploatărilor minie
re, organizațiile de sindicat și 
U.T.M. pentru extinderea ei ?

— Condițiile și le pot crea 
in cea mai mare măsură șefii 
de brigăzi. Acei șefi de bri
gadă, șefi de schimb și mineri 
care sint perseverență și

M. CARANFIL 
C. PRIESCU

Ti nărui muncitor Andrei Radu, 
de Ic Fabrica J Noiembrie' 
din Sibiu, se jevidențiază prin 
produsele sale numai de cali

tate superioară

(Continuare in pag. a IH-a

Plantările de
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toamnă

Două stiluri, 
dintre care unul de muncă

K
, -ar fi putut începe 

de la acel util 
schimb de experien
ță cu organizatorii 
muncii culturale din 

I schela Băicoi, acțiu
ne oricum deosebit 

de interesantă pentru cei de la 
Uzina „Poiana" Cîmpina. Impre
sia lăsată de activitatea culturală 
a schelei fusese excelentă. Din pă
cate, lucrurile au rămas la fel. 
La Poiana formațiile artistice (cu 
excepția rmult solicitatei orchestre 
de muzică ușoară și populară) au 
intrat de mult într-o vacanță de 
nimic justificată. După faza oră
șenească a celui de-al VII-lea 
concurs (4 aprilie) dansatorii au 
mai apărut de două ori pe scenă, 
brigada nu și-a mai rostit opinia 
în fața muncitorilor decît repe- 
tînd o dată sau de două ori ace
lași program pregătit pentru con
curs, intitulat „Spre soare".

Discutăm (adică încercăm să 
ne lămurim asupra situației) cu 
tovarășul Goran Constantin, se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
întreprindere. Un prim răspuns

pe care-l primim e de-a dreptul 
derutant, pentru că întrebării 
noastre i se opune alta, adresată 
prin telefon: „Alo, alo! Ce e cu 
clubul nostru ?" (Cineva ne spu
ne, apoi, o poveste încurcată, cu 
„zece încăperi în care fusese un 
club"... Se va vedea însă că nu 
clubul lipsește ci altceva!) Și,

în comitetul U.T.M. Ne lovim de 
aceeași nevinovată nedumerire.

„C« inițiative 
să stimulăm î"

Și, intr-adevăr, aflam că intr-o 
uzină cu peste 450 de utemiști

ție". . De vreme ce secretarul 
comitetului U.T.M. pe întreprin
dere și responsabila cu activitatea 
culturală iau pe „nu știu" și 
,.n-avem" în brațe („avem și un 
plan comun" dar, oricît a fost 

■iutat, el n-a apărut de nicăieri) 
este ușor de închipuit că nu 
„greutățile" invocate (pretutin-

însemnări despre activitatea culturală 
în două organizații U.T.M. din Cîmpina

același tovarăș Goran, ztmbind 
stînjenit:

— Știe tovarășul administrator 
și ce-i cu acest club, și ce-i cu 
activitatea formațiilor și cu se
rile pentru tineret, și cu...

Încercăm să mai aflăm ceva de 
la tovarășa Băcică Victoria, res
ponsabilă cu activitatea culturală

nu se organizează decît foarte, 
foarte arareori spectacole artisti
ce, activități în sprijinul educației 
estetice, acțiuni culturale în spri
jinul producției etc.

Iată și cîteva explicații: „ti
nerii merg la seral", „urmează 
cursurile de ridicare a califică
rii", „n-avem colectiv de crea-

deni sînt cursuri serale, calificare 
etc. și cei care le urmează sînt 
tot mai mulți) explică „vacanța" 
de care vorbeam la început. Ex
periența bună a anilor trecuți e 
aici ignorată de comitetul U.T.M. 
— iată singura explicație.

Ni se pune însă o întrebare : 
„Dumneavoastră știți cum merg

lucrurile în alte părți, în alte 
orașe, în alte întreprinderi. Cum 
să facem, ce metode să folosim, 
ce inițiative să stimulăm ?"

Pentru a răspunde acestei în
trebări nu e nevoie să căutăm 
însă exemple în alte părți ci chiar 
în Cîmpina, pentru că

Răspunsul e alături
11 dau organizatorii muncii cul

turale de la Uzina mecanică, în
treprindere unde lucrează mai 
bine de cinci sute de utemiști. O 
parte din ei urmează cursurile li
ceului seral („avem greutăți, 
mulți merg la seral” — spuneau 
cei de la Poiana), alții — foarte 
mulți — sînt la cursurile, de ri
dicare a calificării.

O formație artistică în plină 
„desfășurare" este la Uzina me
canică, brigada. Nu peste mult 
timp ea va fi prezentă la o „sea
ră a tehnicii noi" unde va pre
zenta spectatorilor, muncitori ai

C. STĂNESCU
(Continuare în pag. a III-a)

ACTUALITĂȚII
• Produse noi ale industriei 

constructoare de mașini

Gama produselor industriei 
constructoare de mașini se lăr- 

Ț gește continuu. Anul acesta, de 
| pildă, au fost puse în fabricație 
■ de serie circa 200 de mașini și 

utilaje noi. Acestea se adaugă la 
alte 700 de prototipuri de mașini 
și utilaje realizate între anii 
1960-1963.

Printre noile produse se nu
mără instalații de foraj pînă la 
6 000 m adîncime, noi tipuri de 
vagoane de marfă și clasă, de 
vase maritime și fluviale, pompe 
pentru irigații și desecări, in
stalații de morărit, de vinificație, 
utilaje pentru fabricile de pîine 
și altele. Toate aceste produse au

fost realizate la un înalt nivel 
tehnic, ele putînd fi comparate 
cu utilaje similare fabricate în 
alte țări. O contribuție însemnată 
în ridicare» nivelului tehnic? al 
noilor ‘produse fabricate au a- 
vut-o serviciile de concepție, 
create în cadrul mai multor u- 
zine.

O serie de produse principale 
au fost asimilate pe bază de li
cențe.

In prezent, se lucrează la. asi
milarea altor produse noi cu di
ferite destinații, ponderea mași
nilor și instalațiilor complexe 
crescînd dip ce în ce mai mult.

, (Agerpres).

• Călătorie de studii

Recent, un grup de 
creatori de modele 
din industria mătăsii, 
bumbacului, inului și 
sticlăriei au cutreierat 
meleagurile Maramu
reșului, Făgărașului, 
Hunedoarei, Sucevei, 
Argeșului și Sibiului. 
In această călătorie, 
ei au studiat dese
nele și cusăturile de 
pe costumele națio
nale specifice locului, 
cojoacele, incrustări

în lemn, desenele de
corative de pe vase 
ceramice sau sticlă, 
picturile de pe pere
ții caselor din aceste 
locuri. Au studiat cu 
grijă culorile și nuan
țele preferate în dife
rite regiuni. întorși 
acasă, creatorii au al
cătuit peste 1 000 de 
planșe cu motive de
corative, pe care, 
după o minuțioasă

prelucrare, le vot fo
losi la realizarea noi
lor imprimeuri și țe
sături ce se vor in
troduce în colecțiile 
întreprinderilor pen
tru anul viitor. Unele 
din acestea au și 
fost folosite la impri
marea unor țesături 
pentru rochii, draperii 
din in, fețe de masă.

(Agerpres)

Oră de studiu in bibliotecă
Foto: O. PIÎECAN



SAVANȚI ROMINI DESCHIZĂTORI

DE DRUMURI IN ȘTIINȚA CONTEMPORANA

■■ aptele s-au întîmplat în 
1884. Un tînăr inginer con
structor, Anghel Saligny, 
primea o misiune de mare 
răspundere — aceea de a ri
dica marile docuri și antre
pozite din orașele Galați și

Brăila. Bucuria sa nu mai cunoștea 
margini, căci deși nu avea decît treizeci 
de ani, era încrezător în forțele sale și 
simțea în el chemarea de a înfăptui 
lucruri mari. Se hotărî deci să dea lu
crării ce primise o soluție inginerească 
îndrăzneață, care să dovedească din 
plin opiniei publice capacitatea tehni
cienilor romîni.

Silozurile sînt construite, pentru în- 
tîia dată în lume la asemenea lucrări, 
din beton armat, într-o vreme cînd 
acest material abia începuse să fie in
trodus (primul brevet data din 1868). 
Mai mult, Saligny construiește celulele 
magaziilor de silozuri pe toată înălțimea 
lor, din plăci prefabricate hexagonale 
de beton armat, ceea ce pentru acea 
vreme reprezenta o metodă cu totul 
deosebită. In felul acesta, el ne apare 
nu numai ca un pionier al betonului 
armat, dar și ca un precursor al prefa- 
bricării și ca un promotor al industria
lizării construcțiilor.

O faimă universală însă i-au adus lui 
Anghel Saligny lucrările sale de po
duri. In total, a construit peste 6 500 km 
de poduri de cale ferată, introducînd în 
realizarea lor numeroase inovații.

Dintre realizările sale în această di
recție, cea mai remarcabilă, este marele 
pod metalic care traversează Dunărea 
la Cernavodă. Cu uriașa sa deschidere 
centrală de 190 m și cele 4 deschideri 
de cite 140 m în lungime, acesta a fost, 
la acea dată, podul de cea mai mare 
lungime din Europa continentală și al 
treilea pod, ca mărime, din întreaga 
lume. „Frumusețea și măreția acestei

puternice întrupări a geniului romî- 
nesc ne dau impresia că sîntem într-o 
lume de vrăji, în fața unuia din acele 
minunate poduri de argint de care ne 
vorbeau poveștile din copilărie" — avea 
să scrie despre această construcție 
Alexandru Vlahuță.

Dar nu numai dimensiunile și măre
ția acestei lucrări sînt de remarcat, ci 
mai ales originalitatea soluției tehnice.

ANGHEL SALIGA,
pionier

modeme
Ain construcție->

fierului pudlat, utilizat în aceaIn locul
vreme curent la tabliere de poduri, Sa
ligny folosește un nou material: oțelul 
moale. Totodată, pentru suprastructura 
podului este utilizat un sistem de grinzi 
cu console introdus cu perfecționări 
foarte însemnate.

Și de data aceasta, Saligny a avut de 
combătut opoziția multora. El știa însă 
să lupte pentru ideile sale tehnice. Pre- 
conizînd soluțiile sale temerare, Saligny

declară că este conștient că se află în 
primul front al -luptei „cu prejudecățile 
care opun o rezistență tuturor inovați
ilor... cu opoziția gigantică și sistemati
că a fabricanților interesați în confec
ționare și lucrări de fier".

Saligny își impune punctul de ve
dere, iar în 1895, după cinci ani de lu
crări, la care s-au folosit 1 600 vagoane 
de oțel, podul de la Cernavodă este 
inaugurat.

Pe drept cuvînt caracteriza acad. N. 
Profiri creația lui A. Saligny ca pe 
aceea a unui mare înnoitor. „Cunoscă
tor și stăpîn al tehnicii din vremea sa, 
conștient de forța sa creatoare și inova
toare, apreciind la justa valoare calită
țile profesionale ale inginerilor și tehni
cienilor noștri, pe care i-a ajutat să se 
dezvolte, Saligny a pus în aplicare toate 
procedeele și metodele constructive ale 
timpului său, mai ales pe cele noi, pe 
cele mai înaintate. Mai mult, prin 
munca și talentul său, el a fost în stare 
să promoveze tehnica, în unele direcții 
depășind străinătatea".

Desigur, vremea în care Saligny a 
lucrat, a pus limite severe proiectelor 
sale. Planuri vizionare, ca acela de va
lorificare integrală a zonelor inundabile 
ale Dunării, n-au putut învinge lipsa de 
interes a burgheziei pentru astfel de 
investiții costisitoare, cu o rentabilitate 
mai îndepărtată. Dar exemplul marelui 
inginer patriot, prin ceea ce a realizat 
și prin ceea ce a visat să realizeze, a 
strălucit și strălucește, ca un astru pu
ternic, în istoria tehnicii romînești.

Reprezentant de seamă a pleiadei de 
ingineri progresiști care au ilustrat cul
tura noastră, Anghel Saligny, acest pa
sionat al noului, acest ostaș neînfricat 
al progresului, a adus un aport de sea
mă la formarea tradiției tehnice ro
mînești.

—
K / / X
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I. M. ȘTEFAN

sl operetei romînești
trecute s-au împlinit 

100 de ani de la nașterea teno
rului, autorului dramatic și ini
țiatorului primei companii lirice 
de operetă cu caracter permanent 
din țara noastră, Constantin Gri- 
goriu.

Născut la Iași, Constantin 
Grigoriu a intrat de mic copil în 
corul condus de Gavril Musi- 
cescu, continuîndu-și educația 
artistică la clasele de canto ale 
Conservatoarelor din Iași și 
București. Cu sprijinul profeso
rului său, G. Stephănescu, a de
butat pe scena Teatrului Națio
nal din Capitală, afirmîndu-se ca 
un remarcabil tenor liric în „De- 
aș fi rege", „Voievodul țigani
lor, „Peri cola" etc. în anul 1904 
a pus bazele unei companii li
rice permanente care vreme de 
un deceniu a reprezentat peste 
200 de operete clasice străine și 
romînești.

Multe au fost meritele lui C. 
Grigoriu, acest animator neobo
sit al genului liric, ce și-a dedi
cat 40 de ani din scurta-i viață 
teatrului nostru. în trupa sa 
și-au afirmat talentul N. Leo
nard, Florica Cristoforeanu, Con
stantin Tănase și mulți alți 
fruntași ai artei lirice romînești. 
Prin strădaniile artistice ale lui 
Constantin Grigoriu opereta noa
stră a atins un stil propriu de 
interpretare, a cultivat un pu
blic nou și a pregătit terenul 
fondării Operei Române.

VIOREL COSMA

O
Aplauze la scenă deschisă

Foto: AGERPRES im

ULTIMELE NOUTĂȚI MEDICALE:

• Regizorul Horvat Gheor- 
ghe și operatorul Petre Gheor- 
ghe înregistrează pe peliculă 
activitatea constructorilor de pe 
șantierele ieșene.

• Echipa de filmare alcătuită 
din regizorul Constanta Stăn- 
ciulescu (autoarea scenariului) 
și operatorul Carol Kovacs rea. 
lizează filmul medical „Să vor
bim deschis".

• „Lecție în infinit" se nu
mește viitorul film la care a 
început să lucreze ing. Sergiu 
Nicolaescu și operatorul Nițu 
Vasile. Este un poem dedicat 
zburătorilor și parașutiștilor, 
care vorbește despre măiestrie 
Si curaj.

Teatrul de Operă și Balet montează

Lucrarea unui tînăr
compozitor

• Proteze... pentru cord
• Perete abdominal

• „Primii pași spre scenă" 
un film realizat de profesorii 
și studenții de la I.A.T.C. în 
care vorbesc despre activitatea 
lor. Scenariul și regia aparțin 
regizorului 
imaginea este 
hai Dimitriu.

Mihai Iacob, iar 
semnată de Mi

• Regizorul 
și operatorii 
Tonciu și Mircea Melnic reali
zează un film documentar des
pre „Centenarul Universității 
din București".

Pentru un alt centenar, cel 
al C.E.C.-ului lucrează regizo
rul Slavomir Popovici și ope
ratorul William Goldgraber.

Erich Nussbaum 
Costea Ionescu

• Regizorul Pavel Constanți- 
nescu împreună cu operatorul 
Gh. Herschdorter realizează la 
cererea C.S.C.A.S. — Direcția 
Monumentelor Istorice, filmul 
color „Monumente istorice din 
nordul Moldovei".

u

La pescuit pe iazul G.A.S. din Zaul de Ci mp ie, regiunea -Mu-.. 
reș-Autonomă Maghiară

Foto: AGERPRES

CINEMATOGRAFE
C ÎNTĂREA TA SCLAVA — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
Ia; Patria (orele 10; 12.45; 15,30. 
18.15» 21) SEDUSA SI ABANDO
NATĂ rulează ]a : Republica (orele 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,45; 21.30), 
Victoria (orele 10-. 12; 14,15; 16,30; 
18.45, 21). Festival (orele 8.30, 11; 
13,30» 16» 18 45» 21.15). înfrățirea 
între popoare (orele 15,45; 18» 
20.15), VESELIE LA ACAPULCO 
rulează ia : Luceafărul (orele 8,45» 
ÎL 13.30; 16, 18.30; 21). București 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Melodia (orele 8,30; 10,45; 13» 
15.15; 17,30; 19,45; 22). ÎNCURCĂ
TURĂ BLESTEMATĂ rulează la.

SĂPTAMINA VIITOARE
ECRANE

• Teama • Can-Can

Capitol (orele 9,30» 12.15; 15; 18» 
20,45), Feroviar (orele 9,30» 12,15» 
15; 17,45; 20,30). Flamura (orele 
9.30; 13.15; 15» 17.45» 20,30).
EXISTA UN ASEMENEA FLĂCĂU 
rulează la: Excelsior (orele 10» 
12,15; 15,30» 18; 20,30). POVESTE 
DE PE DON rulează la : Central 
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30» 
20,45), Flacăra (orele 16-, 18; 20), 
Rahova (orele 16, 18,15» 20,30), 
IN VÎLTOARE rulează la : Lumina 
(orele 10» 12: 14» 16; 18,15; 20,30), 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA COPEN
HAGA rulează la : Union (orele 
15,30; 18; 20,30), SECHESTRATUL 
DIN ALTONA rulează la : Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16: 18,15 20,30), 
ZILE DE FIOR ȘI RÎS — MITICĂ 
rulează la : Timpuri Noi (orele 10— 
21 în continuare), VIAȚĂ PARTI
CULARĂ rulează la : Giulești (ore
le 10; 12,15; 15; 17,30; 20), GALA
PAGOS rulează la Cultural (orele 
15,30; 18» 20,30), JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează Ia : Dacia (orele 
9,45-, 12» 14,15» 16,30» 18,45» 21),
REBELUL MAGNIFIC rulează la : 
BUZEȘTI (orele 15,45» 18» 20,15), 
ACCATTONE rulează la : Crîngași 
(orele 15,30» 18» 20,30), Unirea (o- 
rele 16, 18,15» 20,30), UMBRELELE 
DIN CHERBOURG rulează la : 
Grivița (orele 10» 12,15» 15,30» 18»
20.30) , Modem (orele 10» 12» 14,30» 
16,30; 18,30» 20,30), PĂȘESC PRIN 
MOSCOVA — cinemascop rulează 
la : Bucegi (orele 10, 12» 16, 18,15»
20.30) . COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE
9,45» 12»
Adesgo 
HATARI
Tomis (orale 9,30» 13, 16,30» 20),

rulează la : Volga (orele 
14,15» 16,30» 18,45» 21), 
(orele 15,30» 18» 20,30).
(ambele serii) rulează las

După romanul „Piatra kilo
metrică 19" de Eduard Fiker, 
scenaristul Lubomir Mozny a 
realizat scenariul filmului 
„Teama", producție a studio
ului din Barandov — Ceho
slovacia. Regia aparține lui 
Petr Schulhoff.

în rolul principal: Rudolf 
Hrusinski, interpretul bravu
lui soldat Svejk. în alte* ro
luri : Jarmila 
(„Doi din alte

Smejkalova 
lumi", „Fo-

tografia pierdută", „Agrafa 
albă"); Bohus Zahorsky („A- 
libiul nu ajunge", „Baronul 
de Munchhausen" și altele).

Cinematograful Patria ca 
găzdui filmul pentru ecran 
panoramic, „Can-Can", pro
ducție a studiourilor america
ne. într-un rol principal apa
re actrița Shirley Mc. Laine, 
cunoscută spectatorilor noștri 
din filmele „Apartamentul" și 
„Ocolul pămtntului în 80 de 
zile". Alți interpreți: Louis 
Jourdan („Contele de Monte 
Cristo", „Scrisoare de la o 
necunoscută"), Frank Sinatra 
și Maurice Chevalier.

Delta Dunării. In această 
uriașă lume a apelor, pă
ienjenișul de grinduri și ca
nale pare cufundat într-o a- 
dîncă liniște. Dar iată că, deo
dată, un stol de înaripate 
își ia zborul învîrtindu-se 
mereu, amețitor, mai sus, 
mai sus și după el, ca la 
un tainic semnal, un cîrd în
treg izbucnește în depărtare, 
deasupra Deltei, fulgerînd în 
bătăi iuți de aripi văzduhul. 
Păsările călătoare și-au luat 
rămas bun căutînd căile spre 
țărmurile sudului însorit. Mai 
întîi au zburat lăstunii. Intr-o 
zi răcoroasă au ciripit ascuțit 
apoi, îngrămădiți și speriați, 
fluturînd iute din aripi, au 
pornit într-un șuvoi zgomo
tos. Ca la un semnal, popori- 
mea păsărilor, oaspete de vară 
al Deltei, s-a rînduit în lungi 
coloane de gîște, gîrlițe, rațe, 
prepelițe, turturele, berze, 
grauri, pelicani și, în urma lor, 
arcuindu-și cu eleganță aripile

Pe scenă, în culise, 
în sălile de repetiție, 
ale orchestrei sau 
corpului de balet, 
pretutindeni în încă
perile Teatrului de 
Operă și Balet întîl- 
nești î„ 
febrilitatea 
lor unei 
miere.

Emoțiile tuturora 
sînt cu atît mai mari 
cu cit nu este vorba 
de o operă de Verdi, 
Wagner, Mussorgski, 
ci de o creație de 
debut a unuia dintre 
cei mai tineri compo
zitori ai țârii — ope
ra intr-un act „Gali
leo Galilei" de Cor
nelia Cezar.

în pauzele uneia 
dintre repetiții, ținâ
nd . compozitor care 
urmărește îndeaproa
pe pregătirile specta
colului ne 
șește cîteva 
te legate de 
premieră.

— Ne-ar —r  
în primul rînd anul 
compunerii acestei lu
crări lirice, care a 
putut să atragă aten
ția consiliului de con
ducere al primului 
teatru liric al țării. 
Dacă nu mă înșel ați

în aceste zile 
pregătiri- 
noi pre-

împartă- 
amănun
ții toa rea

interesa

absolvit doar Con
servatorul în 1962...?

— Lucrarea a fost 
scrisă pe băncile șco
lii, în clasa de compo
ziție a maestrului Mi
hail Jora. Opera a 
fost chiar lucrarea de 
diplomă prezentată 
la Examenul de Stat.

— Se bazează pe 
textul cunoscutei pie
se a lui Brecht ?

— Exact. Numai 
că finind seama de 
necesitățile dramatur
giei muzicale am o? 
perct o sene de mo
dificări.

— Prm ce t-a atras 
piesa iui Brecht ?

— Prin frumusețea 
gindufiior ei, prin a- 
dinamea scrutărilor 
psihologice, prin mă- r.
iestria ei drtmaăuf&-‘4supra. montării ? 
că.

— Ce-ați mat scris 
ptnă acum ?

— Un cidu de trei 
cantate pe versuri 

dedicate oce- 
e au deschis 

drumurile Cosmosului, 
o Sonată pentru pian, 
un cvartet, muzică de 
scenă, muzică de 
film și în prezent lu
crez la o piesă simfo
nică și la o mică can
tată pe versuri de Ar- 
gJiezi.

— „Galileo Gali
lei" va fi și primul 
contact direct cu ma
sele largi ale iubito
rilor muzicii ?

— Cu excepția u- 
nor lieduri cintate pe 

scena Ateneului, da.
— Vreți să ne dați 

și cîteva detalii asu
pra construcției mu
zicale ?

— Opera este con
struită din 3 tablouri, 
— actul propriu-zis, 
fiind precedat și în
cheiat de un prolog 
și un epilog. Am în
cercat sa folosesc un 
limbaj muzical com
plex, capabil de a 
contura muzical bo- 
găția de idei a marii 
lucrări brechtiene.

— Și amănunte a-

— Regia aparține 
lui E. Gropșeanu, 
scenografia lui P. 
Brincoveanu, iar con
ducerea muzicală lui 
Mircea Popa. Printre 
interpreți îi vom pu
tea găsi pe D. Oha- 
nesian, D. Brebenel, 
C. Iliescu, I. Stoian, 
C. Dumitru, Al. Bă- 
dulescu ș.a.

IOSIF SAVA

n ultima vreme me
dicina ne-a obișnuit 
cu lucruri care în 
urmă cu cîțiva ani 
păreau de necrezut: 
bolnavi cu paralizia 
mușchilor respira

tori sînt introduși Într-un „plă- 
mîn de oțel" și încep să respire 
singuri; insuficiența renală acu
tă se tratează în mod eficient cu 
ajutorul „rinichiului artificial", 
chiar munca inimii poate fi înlo
cuită pe o perioadă oarecare prin 
așa-numita „circulație extracor- 
porală".

Bolnavii socotiți înainte incu
rabili sînt tratați în prezent în 
mod curent.

Au fost puse la punct în ulti
mii ani pînă și „țesuturi sinteti- 
ce“menite să înlocuiască cu de
plin succes pe cele umane.

Recent, pentru prima oară în 
practica medioală, o inimă artifi
cială din material plastic a înlo
cuit inima unui bolnav. Acest 
fapt a fost adus la cunoștința 
participanților la Congresul Aso
ciației americane a cardiologilor, 
care și-a desfășurat lucrările la 
Los Angeles de dr. Michael De- 
bakey. Acesta a arătat că în ur
ma operației pe care a făcut-o 
„inima sintetică" a putut func
ționa în perfecte condiții în piep
tul unui om timp de 4 zile.

înlocuirea unor fragmente de 
țesut cardiac a intrat de altfel, 
de pe acum în practica curentă. 
Inima eSțe, după pum se șttef cr 
„pompă" originală care pul
sează ritmic, Zi și noapte sîngele 
în corp. In acest scop ea este 
dotată cu un „aparat valvular" a 
cărui integritate este absolut ne
cesară îndeplinirii sarcinii sale. 
Or tocmai aceste valvule se îm
bolnăvesc cel mai frecvent.

Valvulele aortice au fost pri
mele pe care chirurgii au reușit 
să le înlocuiască total sau par
țial. In momentul de față se per
fecționează și metoda schimbării 
valvulelor mitrale lezate. Un co
lectiv de medici canadieni din

din material plastic
• Țesuturi...
serviciul de chirurgie vasculară 
din Chicontimi — Quebec au 
pus la punct o tehnică pentru 
înlocuirea valvulei mitrale la om 
în cazul irecuperabilității com
plete a acesteia cu o „proteză 
elastică". Specialiștii cehoslovaci 
de la clinica de cardiologie din 
Brno au construit valvule artifi
ciale din rășină termoplastică pe 
care le-au utilizat la om.

La clinica de chirurgie cardia
că din Kiev au fost executate de 
curînd două înlocuiri integrale 
de valvulă. Proteza este execu
tată din material sintetic 
schelet de sîrmă inoxidabilă.

Peretele abdominal poate 
înlocuit și el la nevoie cu un 
sut sintetic. Pentru refacerea
ziunilor largi ale peretelui abdo
minal în cazurile de hernii post
operatorii, precum și în deficien
țele mușchilor abdominali au fost 
construite în U.R.S.S., /S.U.Arqși 
alte țări proteze de capron. A- 
cestea asigură refacerea fiziolo
gică a funcțiilor „presei" abdo
minale.

S-au confecționat de asemenea 
pentru chirurgia abdominală țe
suturi de policlorură de vinii 
menite să înlocuiască țesuturi 
lezate.

In ortopedie sînt de semnalat 
o serie de materiale sintetice 
confecționate în vederea obținerii 
de oase și tendoane artificiale. 
Savanții sovietici au realizat 
„cuie de sînge" prin combinarea

Pe

fi 
țe- 
le-

largi, ariergarda cocorilor. Bă- 
trîna Deltă se pregătește acum 
să-și primească prietenii ei de 
peste iarnă — mulțimea păsă
rilor nordului. în cele patru 
anotimpuri, aici în Delta Du
nării — adevărat paradis al 
păsărilor, deasupra căruia se 
încrucișează cinci dintre prin
cipalele căi de migrație din 
continentul euroasiatic — își 
dau întîlnire reprezentanții 
zburătoarelor din aproape toa
te continentele lumii; căci Del
ta, cu ascunzișurile sale și a- 
bundența hranei este adăpostul 
preferat din vremuri imemo
rabile al înaripatelor. Vin aici 
păsări din arctica zăpezilor 
veșnice și de la Ecuator, din 
imensitatea taigalei și tundrei 
siberiene, Asia Mică și Tibet. 
Și nu pare de loc bizară, aici 
vecinătatea unei grațioase e- 
grete și a unei berze negre 
lingă o pitulice sau ciocîrlie.

Gazdă a circa 400 de specii 
de păsări, Delta Dunării a de-

re nit pentru ornitologi, teri
toriul cu cele mai interesante 
posibilități în studiul formida
bilului fenomen al migrației. 
Iată de ce aici, au fost create 
o serie de rezervații însumînd 
50 000 ha, în interiorul cărora 
sînt menținute intacte condi
țiile optime naturale pentru 
dezvoltarea florei și faunei, și 
a altor cinci zone rezervate 
pentru 'repausul migratoare
lor. Multe din păsările care 
trăiesc în aceste rezervații ca 
pelicanul, stîrcul, vulturul 
hoitar, egreta mare și altele 
au fost declarate monumente 
ale naturii pentru frumusețea 
și raritatea lor, ca și pentru 
interesul muzeistic și științific 
ce-l stîrnesc în întreaga lume. 
In același timp, la Institutul 
central de cercetări agricole 
de la București există o cen
trală ornitologică. Aceasta co
laborează cu 17 asemenea in
stituții străine de specialitate 
la elucidarea fenomenului mi-

grației, făcînd observații pro
prii asupra zborului, punctelor 
de concentrare și de reprodu
cere a păsărilor.

An de an, cercetătorii noș
tri au completat observațiile 
și studiile lor. adăugind noi 
și prețioase date cu privire la 
viața păsărilor migratoare. 
Una dintre realizările de sea
mă ale ornitologilor este mar
carea exactă — pe hărți — a 
căilor de migrație. Specialiștii 
ne-au relatat că asemenea 
cercetări sînt necesare, deoa
rece s-a remarcat o tendință 
de expansiune a unor specii. 
Codubatura galbenă cu cap 
negru, de pildă, și-a extins 
zona de cuibărit spre sud- 
estul Europei, iar guguștiucii 
originari din Asia Mică, care 
migrau iama, au început să 
rămînă în anotimpul rece în 
Cîmpia Dunării. Verificarea 
drumului de migrație al unor 
păsări se face cu ajutorul unor 
exemplare inelate. Acum se

reconstituie, pe această cale 
tradiționala cale a berzelor, ce 
traversează Bosforul, Siria, 
Egiptul, întreaga Africă, pină 
la Capul Bunei Speranțe. In 
acest scop au fost însemnate 
cu inele zeci de berze ce-au 
pornit de curînd in lungul lor 
zbor.

Observații prețioase au fost 
făcute și în ceea ce privește 
viteza de zbor a păsărilor.. S-a 
constatat că giștele, graurii, 
berzele zboară cu 65 pînă la 
85 km la oră.

Cu vintul în spate, unele 
păsări pot călători și mai re
pede. Nagîții parcurg astfel, 
Oceanul Atlantic, gonind cu 
150 km pe oră, într-o zi și o 
noapte. Foarte interesantă 
este constatarea că unele spe
cii de păsări așteaptă vîntul 
spre a traversa, ajutate de el, 
marile întinderi de ape. Cam
pioni ai vitezelor rămîn totuși 
șoimii, care ating uneori 250

sintetice

i

sîngelui cu materiale plastice. 
Noul produs rezistă la o presiune 
de 500 kg pe cm pătrat întrecînd 
astfel rezistența multor oase ale 
omului. Aceste cuie sînt folosite 
în tratamentul fracturilor. Pentru 
înlocuirea oaselor se folosesc și 
metalele, dintre care tantalul s-a 
dovedit extrem de bine tolerat 
de organism.

în chirurgia estetică a stîmit 
un deosebit interes un material 
plastic care se vulcanizează la 
temperatura mediului ambiant. 
Este vorba de un dimetil polisi- 
loxan de tipul cauciucului sinte
tic, care poate fi... injectat sub 
piele în formă lichidă, el solidi- 
fieîndu-se după 10 minute. După 
un alt interval de timp chirurgul îl 
poate modela ca pe o... plastilina 
pentru a-i da forma dorită. Pri
mele operații de acest fel au fost 
prezentate nu de mult la un con
gres chirurgical din San Fran- 
ci'sto.

în sfîrșit, să menționăm că și 
țesuturi deosebit de fine cum 
sînt cele ale organelor de simț 
pot fi refăcute cu ajutorul unor 
materiale sintetice. Există mai 
multe metode de înlocuire a cris
talinului cu mase plastice dintre 
care cea a chirurgului prof. T. 
Krzwawicz (Lublin) este foarte in
genioasă. Profesorul polonez a 
plasat cristalinul artificial în cor? 
nee, care în ciuda grosimii sale 
foarte mici a găzduit „grefa". în 
Uniunea Sovietică oftalmologul 
S. N. Feodorov utilizează un 
cristalin artificial din capron cu 
bune rezultate.

Oscioare ale urechii, au fost 
realizate experimental în mai 
multe țări pentru a reda auzul 
pierdut.

Toate aceste performanțe au 
deschis un drum nou în trata
mentul chirurgical al multor boli.

Dr. I. IRIMESCU

Ț una aceasta studenții 
/ y anului II de la Facul

tatea de Biologie din 
București au făcut prima lor 
excursie științifică, organizată 
de catedra de botanică. 
Transportați cu autobuzul fa
cultății pînă la Sinaia, studen
ții au colecționat plante ne
cesare alcătuirii ierbarului de 
talofite în Valea Tufei.

In fotografie : studenții as
cultă explicațiile date pe te
ren de tovarășa asistentă Lu
cia Lungu.

ANDREI IAROVICT 
student, anul 11 facultatea 

de biologie

km pe oră. li urmează pescă
rușii cu 200 km pe oră. Dar 
unei păsări călătoare nu vi
teza zborului îi trebuie apre
ciată in primă măsură, ci ca
pacitatea de a străbate în me
die zilnic 100—200 km fără 
oprire! O barză a fost găsită, 
două zile după inelare, la 610 
km mai departe de locul ple
cării inițiale; o lișiță — după 
7 zile — la 1300 km; o rață 
sălbatică mare — după 5 zile 
— la 1600 km! Cit de sus 
poate zbura o pasăre ? S-au 
observat stoluri de porumbei, 
de ciori și de grauri la 2 400 
m; cocori, vulturi și șorecari 
la 2 000 m. Un cîrd de gîște a 
fost fotografiat trecînd la .9 500 
m peste vîrful Himalaiei, fapt 
care dovedește extraordinara 
adaptare fiziologică a acestor 
viețuitoare la înălțimi colosale.

G. BRĂTESCU



Prima lecfie
Calendarul din biroul ingi

nerului agronom avea fila 
ruptă la data de 1 noiembrie. 
Nu fusese înscrisă pe ea nici 
o însemnare specială, totuși 
consemna un eveniment pen
tru colectiviști: deschiderea 
învățămîntului agrozootehnic 
de masă. Prima lecție. Să in
trăm în sala unde colectiviștii 
anului II studiază în cercul de 
cultura plantelor : 45 din cei 
60 înscriși sînt tineri. (Am a- 
flat că organizația U.T.M. la 
ultima adunare generală, avea 
înscrisă, ca prim punct al or- 
dinei de zi, tocmai participa
rea tinerilor la învățămîntul 
agrozootehnic).

Modul în care tînărul ingi
ner Silviu Iacobescu își expu
ne lecția este deosebit de in
teresant. Se vorbește despre 
soiuri, cu referiri directe la 
cele folosite în gospodăria co
lectivă. Teoria cu privire la 
repartiția rațională pe sole e 
demonstrată practic la niște 
lădițe ce conțin mostre de pă- 
mînt luate din cîmpuri. Și 
aici contribuția tinerilor a fost 
evidentă ; casa-laborator e în
zestrată cu tot felul de mate
riale didactice : snopi de grîu 
din soiurile Sanpastore, Bezo- 
staia, Scorospelka, produse

legumicole etc. — un mic mu
zeu de științe naturale alcă
tuit din produsele G.A.C. Uti
litatea practică a acestor „ago
niseli" făcute în timpul verii 
se constată acum la lecții,

agrozootehnic
cînd noțiunile sînt verificate 
practic. Astfel, analizîndu-se 
caracteristicile solului din 
gospodăria colectivă, s-a ob
servat clar ce soiuri de grîu 
trebuie cultivate pentru ca să 
se poată obține producții spo
rite la hectar. în fața celor 
prezenți la lecție au fost adu
se mostrele de grîu luate din 
recolta anului în curs. Iar 
pentru ca și ochiul „să se con
vingă", o parte a lecției se 
desfășoară la microscop. Cu 
ajutorul aparatului sînt privi
te nervurile unei frunze și 
porii prin care „respiră" plan
ta, sînt secționate cîteva se
mințe, jse cercetează bacteriile 
din apă și din sol. Unde nu e 
totul clar, revine inginerul și

explică. Face scheme la tablă 
și în cele din urmă... se face 
lumină.

După aproape două ore pe
trecute în lumea plantelor, 
cercul își încheie lecția. 
Dar nimeni nu se ridică de pe 
scaun. Dimpotrivă, se trag 
obloanele la ferestre, se face 
întuneric ca la cinematograf 
și... filmul începe. Un film în 
culori, tot despre cultura 
plantelor. Notăm faptul că cele 
7 cercuri agrozootehnice de la 
G.A.C. din comuna „I. C. 
Frimu“, Făurei, au la casa-la
borator peste 200 diapozitive, 
pe diferite teme din agricul
tură, pomicultură și zootehnie.

După 10 minute de „scurt 
metraj", înainte de plecare, se 
scrie la tablă bibliografia la 
tema viitoare.

...Spre seară, am întîlnit la 
biblioteca căminului cultural 
din sat trei tineri: Gheorghe 
Dicu, Nicolae Șoacă și Gheor
ghe Cioranu. Nu-i știam după 
nume, dar îi observasem în 
timpul după-amiezii la casa- 
laborator. Veniseră să caute 
în rafturi cărțile din biblio
grafia recomandată de lector.
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Alexandru Birlădeanu in Franța
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu, însoțit de Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și de 
specialiști, a plecat sîmbătă 
seara spre Franța. Cu acest 
prilej vor avea loc discuții în 
probleme de relații economice 
de interes reciproc.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față Alexandru 
Drăghici și Gogu Rădulescu,

precum și miniștrii comerțului 
exterior, industriei metalurgice 
și finanțelor, președintele 
Băncii de Stat, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, șl 
alte persoane oficiale.

A fost, de asemenea, de față 
Jean-Francois Noiville, însăr
cinat cu afaceri ad-interim ai 
Franței în R.

Plecarea tovarășului
în Italia, franța
Ministrul minelor și energi

ei electrice, Bujor Almășan, și 
Ion Deleanu, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei, însoțiți de un grup 
de specialiști, au plecat sîmbă
tă dimineața într-o călătorie

P. Romînă.

(Agerpres)

în

Bujor
P. r

Almășan
Germană

___ Italia, Franța șl R. F. Ger
mana, pentru a vizita între
prinderi și institute de cerce
tări științifice din domeniul 
minier șl chimic.

(Agerpres)

SPORT. SPORT Aniversarea a 20 de ani
Noi blocuri construite în 
cartierul Berceni-sud din

Capitală 
Foto t AGERPRES

De Ziua mărcii poștale romînești

de la constituirea A.R.L.U.S Acord de colaborare

Rugbiștii PE SCURT

birlădeni

învăță- 
tot la

nu nu-

i Vorbind despre echipa btrl6.de- 
nllor ne gîndim la toți cei 24 si 
nu numai la cincisprezecele pe care 
îl urmărim pe stadion. Toți ti
neri, care nu-i îndrăgesc nu
mai muncitorii fabricii de rulmenți, 
ci tofi pasionalii sportului cu ba
lonul oval din Bl riad. De fiecare 
dată clnd joacă echipa de rugbi 
Rulmentul", mii de suporteri vin 

la stadion și-i încurajează frenetic 
chiar daca alară e frig sau plo
uă.

In clasamentul primei categorii 
a tării, rugbiștii de la „Rulmen
tul" ocupă un loc fruntaș. Un cla
sament mai puțin obișnuit, acela 
al disciplinei, al voinței de luptă, 
al muncii în producție și 
tură îi situează pe cei 24 
un loc de frunte.

în uzină sînt apreciat!,
mai pentru că fac parte din echi
pa de rugbi ci si pentru că sînt 
muncitori destoinici, care își aduc 
din plin contribuția la îndeplini
rea sarcinilor de produefie. Ajus- 
torul Gheorghe Rășcanu, rabotorul 
Iile Pascal, rectificatorul Ion Poli- 
sucite, strungarul Anton Grando- 
ne, normatorul Vlorel Călin sînt 
doar cîfiva din cei 24 de tineri, 
despre care In secțiile uzinei se 
vorbește cu respect ca șl pe «ta- 
dlon.

Membrii Iotului de rugbi intră 
dlmlneafa pe poarta îabricii oda
tă cu toți muncitorii și lucrează 
la fel de bine ca aceștia. După 
amiază «!nt Ia antrenament pe 
stadion, iar seara majoritatea lot 
sînt la scoală. S-a încetățenii aici 
obiceiul ea toti rugbiștii tă în
vețe.

Valeria Sabău a obținut na 
de mult diploma de maturitate, 
frații Vlorel șl Silviu Călin ca 
absolvit școala medie tehniefi. Gh. 
Rășcanu, Vasile Ailenei, Helmath 
Bidner, Iile Pascal și altU tint e- 
levi la școala medie. Trei laci- 
tori: Gldei, Spiralos și dorici 
au plecat de la .Jtalmentu!" Kr- 
lad. Au tost însă conduși de În
treaga echipă la gară. Li s-a urat 
mult succes. Toti trei sînt acum 
studenți la Universitatea din lași.

Și încă multe lucruri interesan
te s-ar putea spune despre cei 
24 de tineri rugbiști de la Fabri
ca de rulmenți, care împletesc ar
monios munca cu învățătura si 
activitatea sportivă.

• Stadionul Dina
mo din Capitală 
găzduiește astăzi un 
interesant program 
sportiv. De la ora 13 
se va disputa partida 
de fotbal din cadrul 
campionatului cate
goriei A dintre echi
pele Dinamo Bucu
rești și Farul Con
stanța. Apoi, de la 
ora 15, va avea loc 
partida internațională 
de rugbi dintre repre
zentativa R. P. Ro
mîne și selecționata 
R. F. Germane.

In echipa țării noa
stre vor evolua, prin
tre alții: Penciu, Rah- 
topol, Wusek, Ciobă
nel, Demian, Moraru, 
Chiriac, Șerban, Teo- 
filovici etc.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite 
repriza a doua a me
ciului de fotbal Di- 
namo-Farul și repriza 
secundă a partidei 
internaționale de rug
bi dintre R. P. Ro- 
mînă și R. F. Germa
nă. Transmisia se va 
face pe programul I 
în jurul orei 14,15.

• Etapa de astăzi 
a campionatului cate
goriei A la' fotbal 
programează în tară 
partidele: Știința
Craiova-Minerul Baia 
Mare; GSALS. Iași- 
Steaua București; 
Rapid București-Stea- 
gul Roșu Brașov (me-

ciul va avea loc pe 
stadionul Giulești de 
la ora 10 dimineața);

Știința Cluj-Progresul 
București ; Dinamn 
Pitești-Petrolul Plo
iești; U. T. Arad- 
Crișul Oradea.

competiții organizată 
de clubul sportiv O- 
limpia. întrecerile 
pentru seniori și juni
ori încep la ora 9 și 
se desfășoară în îm- 
fxrejurimile stadionu- 
ui Olimpia. Printre 

participanți se numă
ră C. Dumitrescu, 
Gh. Radu, I. Braharu, 
I. Popescu etc.

• La București, în 
zilele de 5 și 6 de
cembrie, se vor des
fășura campionatele 
republicane de halte
re. Această competi
ție constituie un bun 
prilej de verificare a 
halterofililor noștri 
fruntași în vederea 
Balcaniadei de la So
fia, programată între 
18 și 20 decembrie.

• Anul Viitor, „Cu
pa Mitropa* Ia fotbal 
va avea loc la Viena, 
sub forma unui tur
neu, la care vor par
ticipa echipe de club 
din Austria, Italia, 
R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară și Iu
goslavia. Competiția 
se va disputa după 
sistemul eliminatoriu, 
între 20 și 26 iunie.

• Jucătorii sovie
tici de tenis de masă 
se pregătesc intens în 
vederea campionate
lor europene care în
cep la 22 noiembrie 
în orașul suedez Mal-

moe. Echipa 
nină este 
din eleva 
nova, în vîrstă de 17 
ani, campioană a 
U.R.S.S., Dzidra Lu
china, Svetlana Grin
berg și Signe Paise- 
arv. Din echipa mas
culină fac parte Ana
toli Amelin, 18 ani, 
campion unional, Ni
colai Novikov, Zig- 
mund Kalnîm, debu- 
tanții Constantin 
Dmitrov (19 ani) și 
Ghegan Vartanian (15

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc în Capitală o adunare consa
crată aniversării a 20 de ani 
de la constituirea Asociației ro
mîne pentru legăturile de priete
nie cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S. Au participat acad. 
P. Constantinescu-Iași, acad. Ior- 
gu Iordan, și Marin Florea Io
nescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., activiști 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință 
și cultură, și alți oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile bucureștene.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, precum și mem
brii delegației Asociației de prie
tenie sovieto-romînă, care au 
participat la manifestările ce au 
avut loc în țara noastră cu prile
jul celei de-a 47-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

A luat cuvîntul acad. Iorgu 
Iordan. După ce a relevat tradi
ția relațiilor de prietenie care 
leagă poporul romîn și popoarele 
sovietice, dezvoltarea și îmbogă
țirea acestor legături în anii con
strucției socialiste, vorbitorul a 
subliniat succesele dobîndite de 
Uniunea Sovietică în construcția 
comunismului, interesul cu care 
sînt urmărite aceste realizări în 
țara noastră.

în cei 20 de ani de la crearea 
sa — a spus el — Asociația ro
mînă pentru legăturile de priete
nie cu Uniunea Sovietică și-a a- 
dus contribuția la popularizarea 
Uniunii Sovietice în țara noa
stră, la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. Vorbitorul a 
amintit variatele activități ale A- 
sociației în scopul cunoașterii în
deaproape a vieții și muncii oa
menilor sovietici.

El a relevat, de asemenea, con
tribuția adusă de revista „Veac 
Nou", care împlinește și ea 20 
de ani de activitate, la informa
rea cititorilor asupra realităților 
din U.R.S.S.

în numele Asociației de priete
nie sovieto-romînă, I. B. Stuka
lin, conducătorul delegației ace
stei asociații, a transmis felici
tări cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a A.R.L.U.S.-ului. De
legația noastră, a spus vorbitorul, 
a avut posibilitatea să cunoască 
uriașele realizări obținute de oa
menii muncii din Romînia fră
țească în construirea socialismu
lui. Ne-am convins încă o dată 
de sentimentele profunde de 
prietenie și simpatie pe care le 
nutresc oamenii muncii din 
Romînia frățească față de po
porul sovietic.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

(Agerpres)

intre Uniunile Ziariștilor

din R. ?. Romînă

și R. S. F. Iugoslavia

Direcția generala a 
poștelor și telecomu
nicațiilor pune în cir
culație, la 15 noiem
brie, cînd se sărbă
torește Ziua mărcii 
poștale romînești, o 
nouă emisiune filate
lică consacrată ace
stui eveniment.

Emisiunea este for
mată dintr-o marcă

cu o valoare de 1,60 
lei, reprezentând o 
clădire nouă de poștă 
și dintr-o vignetă a 
Asociației filateliștilor 
din R. P. Romînă în 
valoare de 0,40 lei, 
înfățișînd o veche 
stațiune de poștă. 
Ambele formează un 
încadrament unic și

sînt tipărite în siste
mul TaiUdouce (gra
vură) pe hîrtie spe
cială, după machetă 
graficianului I. Du- 
mitrana.

Cu același prilej va 
fi pus în vînzare un 
plic prima zi.

(Agerpres)

Plecarea delegației Asociației
de prietenie sovieto - romînă

Sîmbăță seara a plecat spre 
patrie delegația Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, con
dusă de I. B. Stukalin, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru presă și tipărituri de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.S.F.S. Ruse, care, la invi
tația Consiliului General 
ARLUS, a participat la mani
festările ce au avut loc în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
La plecare, în Gara de Nord,

membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General ARLUS, 
Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, de membri ai 
Consiliului General și activiști 
ARLUS, de oameni de cultură.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

La invitația Uniunii Ziariș
tilor din R. P. Romînă, ne-a 
vizitat țara o delegație a Uniu
nii Ziariștilor din R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Alexandr 
Petcovici, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor. Delegația 
iugoslavă a avut convorbiri cu 
o delegație a Uniunii Ziariș
tilor din țara noastră, în urma 
cărora s-a semnat un acord de 
colaborare între cele două 
uniuni și un protocol de 
schimburi de ziariști pe anul 
1965.

★
Cu acest prilej, la Amba

sada R.S.F. Iugoslavia a avut 
loc sîmbătă seara un cocteil 
la care au luat parte membri 
ai conducerilor Uniunilor zia
riștilor din cele două țări, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
reprezentanți ai ziarelor cen
trale din Capitală.

(Agerpres)

Premiere teatrale
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru) ~
Teatrul 

din Botoșani a prezentat 
premieră comedia 
un mincinos* de 
contemporan grec 
Psathas. Regia artistică este 
semnată de Eugen Aron iar 
scenografia de Hristofenia 
Cazacu. Colectivul teatrului 
„Mihail Eminescu* pregătește 
pentru actuala stagiune și alte 
premiere, printre care: „Hagi 
Tudose* de Delavrancea, 
„Steaua polară* de Sergiu 
Fărcășan, „Moartea unui ar
tist* de Horia Lovinescu.

★
Pe scena Teatrului de Stat din 

Oradea a fost prezentată sîmbătă

„Mihail Erriinescu"
—'-t în 
,Se caută 
scriitorul 
Dimitrici

seara în premieră drama istorică 
în 4 acte „Horia* de M. Davl- 
doglu.

In distribuție piesa reunește 
actori de la ambele secții ale tea- 
teatrului orădean — romînă și 
maghiară.

Rolul titular este interpretat de 
Vasile Constantinescu iar regia 
artistică aparține lui Ion Delo- 
reanu.

★
Colectivul Teatrului de Stai 

din Galați a prezentat sîmbătă în 
premieră comedia în 3 acte „Mi
tică Popescu" de Camil Petrescu.

Regia artistică 
Ion Maximilian, 
spectacolului de

este semnată de 
iar scenografia 
Adalbert Wilke,

INFORMAȚII
• Numirea ambasadorilor 

R. P. Romîne în R. P.
Mongolă și R. D. Vietnam

(Agerpres)

GHEORGHE NEAGU

(Agerpres)

Două stiluri URMĂRI DIN PAQINA I
dintre care

Prin decrete ale Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne 
tov. Petre Niță a fost numit 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
în R. P. Mongolă.

Tov. Ion Moangă a fost nu
mit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în R. D. Vietnam în lo
cul tov. Vasile Pogăceanu care 
a primit o altă însărcinare.

Stravinski, George Enescu și Si
gismund Toduță. Ele vor fi diri
jate de Mircea Cristescu, artist 
emerit și Emil Simon, și vor a- 
vea ca solist pe violonistul Ște
fan Ruha, artist emerit.

In cadrul turneului, orchestra 
simfonică a Filarmonicii clujene 
va face imprimări de muzică sim
fonică de compozitori romîni, 
pentru radiodifuziunea din Bel- 
grad.

Turneul Ansamblului 
artistic național al

R. P. Chineze

veselul joc „Primăvara a sosit 
pe munții cu plantații de 
ceai", cîntecele executate la 
țiteră și naiul chinezesc, au 
fost primite cu vii aplauze de 
spectatorii brașoveni. <

De un succes deosebit s-au 
bucurat cîntecele romînești 
„La oglindă" și „Aseară vîntul 
batea".

Au participat reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Chineze 
la București.

• Ne vizitează țara

• Artiști ai T.O.B.^ în 
Uniunea Sovietica

unul de muncă
fabricii, o „tribună a experienței 
înaintate*, vorbind de realizările 
celor mai buni, prezenlînd por
tretele acestora. In mod obișnuit 
brigada este un personaj colectiv 
care întreprinde săptămînal rai
duri prin cele 12 secții ale uzinei 
(semnificative, în acest sens, sînt 
chiar și titlurile programelor ei • 
„Raid-anchetă*, „Raid pe scenă*, 
„Ediție specială* — program spe
cial, dedicat muncitorilor din 
trei secții „Brigada fulger", „Po
pas în urcuș* ș.a.). Un personaj 
care trăiește alături de muncitorii 
uzinei, se bucură de succesele lor, 
îi vizitează, îi informează la zi 
cu realizările dintr-o secție sau 
alta. Se stabilește astfel un dia
log permanent între brigadă și 
secție, lucru extrem de util pen
tru ambele părți- Că prezența 
brigăzii e apreciată, că ea se 
bucură de stima oamenilor, o do
vedește și faptul că deseori pe 
adresa ei sosesc scrisori de la șe
fii de secție, maiștri care-i rela
tează succesele și greutățile ce se 
ivesc într-un domeniu sau altul 
din activitatea secției, o invită 
să-și spună cuvîntul. Așa au pri
mit, apoi, scrisori de felicitare 
din partea brigăzii Constantin

Moisoiu, loss Nicest. V 
ghid.

JUââurilă* brigisA 
tot sd aAim p aeon 
raid a tinerilor dos ta 
acfiurule la care partic^d. P«s»- 
tre acestea, trodi^oneie tint asd 
întîlninle din cad.-zd serior ai- 
turd-distractive. .V« de rssdt o 
asemenea send « teepat ea e 
prezentare, făcută de secrtterxi 
comitetului U.TAl. «aai»
zărilor obținute de tineru înt-r- 
prinderii. Faptul cd astr-o cre
menea ocazie cele spuse se refe
reau la situația curentă a 
activității tinerilor, ei >-aa «a6- 
liniat succesele, dar fi rezervele 
de energie nefolosite, a făcut cn 
întreaga dezbatere s&i intereseze 
pe toți cei 250 prezenți în roii. 
Era vorba, în tot ce se spunea, 
despre ei și despre munca lor 
Brigada a prezentat un scu-t 
program, apoi soliștii au tăcut 
primele incitații la dans. Altădată, 
seri asemănătoare sînt dedicate 
fruntașilor, altădată inovatorilor 
(La Poiana, responsabila cu ac
tivitatea culturală din cadrul co
mitetului U.T.M. ne întreba : „ce 
activități să facem, tovarășe, oen- 
tru tineret ?“).

Așadar, iată preocupări serioa
se care, firește nu dau un tablou 
complet al activității de airi 
(există și lucruri însă nepuse la

•N* de foneațuU v-
tutict îe amatori, vor constitui 
rvătati pUczzta pentru toți mun
citorii întreprinderii. Jnterciu- 
riîe* pe bandă de magnetofon 
ring dsntre acestea. Cuvîntul 
muncitorilor fruntași însoțit de 
reiztârilt reporterului care înre
gistrează cor circula din secție 
«n secție, septemină de săptămâ
nă. Banda magnetofonului va în
registra, desigur și succesele unor 
tmeri muncitori fruntași, ale unor 
inovatori pasionați.

Sînt prevăzute în planul a- 
mintit multe seri pentru tineret, 
cu programe potrivite preocupă
rilor lor și, ceva mai tîrziu, o 
serie de acțiuni grupate sub titlul 
^Să sărbătorim pe cei care și-au 
realizat primii planul pe 1964“. 
Sub un titlu asemănător se pre
văd „interviuri înainte de des
părțirea de 1964“ și „avancronici* 
ale anului 1965. La toate acestea 
sînt antrenate contribuțiile bri
găzii artistice, orchestrei de mu
zică ușoară și populară, soliștilor.

Iată numai cîteva din punctele 
unui răspuns pe care, sperăm,

In
abatajele

se îngrijesc să se aprovizione
ze din timp cu lemn de mină, 
cu seîndură, cu vagonete goa
le etc. — reușesc să aplice cu 
rezultate bune această iniția
tivă.

Șeful de brigadă este cel 
care trebuie. în primul rînd, 
să ceară conducerii sectorului 
să-i creeze aceste condiții. Iar 
în conducerea sectorului, mai
ștrii sînt aceia care trebuie 
să răspundă la aceste cerințe. 
De multe ori se întîmplă ca

stat din Poznan 
noastră

r^rseetele goale «â nu le Se 
adaat brifizii la ponetul «to- 
WFvt ca lemnul ce rsmă sâ 
Se lisa: la o cLstonU
de punctul de hzcrx Unii șefi 
de brrgfrri merg ți rezolvă »- 
ceste probleme. Alții insă 
așteaptă. Breaza celor care 
așteaptă să ie rezolve alții 
aceste probleme. în Ioc 
ca M realizeae 38 — 41 de to
ne pe zi, realneazl cu 5 — 10 
mai puțin. Or, aceste 5—10 
:coe Înîr-o zi nu se prea ob
servă. pentru că alte brigăzi 
au obținut depâ^ri mari și 
sectorul își face planul. Pînă 
ia sîîrșitul lunii și aceste bri
găzi își vor realiza planuL Nu 
realizează insă randamentele 
zilnice pe care le asigură a- 
plicarea acestei inițiative. De 
ce să nu rîvnească la mai 
mult ?

Mai există și altă proble
mă. Sînt unele brigăzi în 
care lucrează oameni cu mai 
puțină pregătire profesională. 
Și aici este necesar să se de
pună un efort pentru ridica
rea calificării lor. Nu este su
ficient, după părerea mea, ca 
cei în cauză să fie chemați la 
suprafață și să le faci „teo
ria" felului în care trebuie să 
muncească. în asemenea si
tuații, este bine ca să se ia

Artiști ai Teatrului de Operă 
și Balet au plecat sîmbătă într-un 
turneu în Uniunea Sovietică.

Soprana Teodora Lucaciu va 
csnta în mai multe spectacole cu 
operele „Boema*, „Madame 
Butterfly*, „Othello* și „Ecgheni 
Oneghin*, la Tbilisi, Erevan și 
Baku. Balerinii Ileana Iliescu și 
Gheorghe Cotovelea vor fi oas
peții teatrelor din Odessa și Riga, 
unde vor apare în baletele „La
cul lebedelor* și----- -
Bacriserai*.

Sîmbătă seara, Ansamblul 
artistic național al R. P. Chi
neze, care întreprinde un tur
neu în țara noastră, a pre
zentat primul spectacol la Bra
șov, în sala Teatrului de stat. 
Programul a cuprins cîntece și 
dansuri ale naționalităților 
din diferite regiuni ale R. P. 
Chineze. Dansul umbreluțelor,

La invitația Academiei R. P. 
Romîne au sosit în țară, pentru 
a vizita o serie de institute de 
cercetări științifice și a stabili 
contacte cu oamenii de știință 
romîni, dr. Jose Lopez Sanchez, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe din Cuba, și dr. Mariano 
Jorge Quintana, director general 
adjunct al Institutului de meteo
rologie și astronomie.

„Fîniina din

• Filarmonica 
Cin/ in R.S.F.

de Stat din 
Iugoslavia

pe- 
ne- 
de-
va 
lu-

rfîe un șef de brigadă, un 
«ef de schimb sau un miner 
destrâie dintr-o brigadă 
foarte bună și să fie reparti
zați să lucreze pentru o 
noadă la brigada care are 
veie de ajutor. Aici el va 
veni un instructor care-i 
tavița practic metoda de
eru, organizarea și felul cum 
se muncește pentru aplicarea 
inițiativei. Intervine însă o 
chestiune : ctștigul celui mu
tat nu trebuie sâ sufere. Con
ducerea sectorului poate asi
gura acestui om o compensa
ție din fondul de 1 la sută, 
pină la nivelul cîștigului rea
lizat, dacă ar fi lucrat in bri
gada lui în aceste 10 — 15 zi
le. In acest fel se poate reali
za un schimb de experiență 
dublu : în locul celui venit să 
ajute, va merge în brigada 
bună un miner din brigada 
cu mai puțină pregătire. Și 
el va învăța acolo foarte mult. 
In organizarea unor astfel de 
acțiuni pot face foarte mult 
organizațiile U.T.M., comitete
le sindicatelor.

★
Opiniile și sugestiile tova

rășului ing. Wiliam Suder 
sînt deosebit de prețioase 
pentru eforturile care se fac 
aici în vederea sporirii conti
nue a producției de cărbune. 
Tocmai de aceea, vom căuta 
ca în reportajele noastre vii
toare din Valea Jiului să 
ilustrăm aceste preocupări, să 
relatăm mai multe lucruri 
despre aplicarea și extinderea 
inițiativei „Două cîmpuri de 
cărbune pe aripă și schimb 
In abatajele cameră".
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Elevi ai Școlii profesionale Dîmbovița — secția sticlărie, în 
practică la Fabrica de sticlărie din Capitală

Foto: AGERPRES

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 15 noiembrie 1964

Gimnastica de învio- 
domiciliu ; 9,00 : Emi-

8,50 : 
rare la . .
siune pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,30 : Rețeta gospodi
nei ; 11,00 Emisiunea pentru 
sate ; 13,00 : Transmisiune de 
la stadionul Dinamo a întîlni- 
rii de fotbal dintre echipele 
Dinamo București — Farul; 
15,00 : întîlnirea de rugbi din
tre reprezentativele R. P. Ro-

mine și R. F. Germane ; 19,00 : 
Jurnalul televiziunii; 19,10 :
Aventurile lui Robin Hood; 
19,35 : Amintiri din copilărie 
— de Ion Creangă ; 20,05 : Un- 
de-i generalul ? ; 21,40 : Mu
zică distractivă — transmisiu
ne de la Oradea ; în încheiere * 
Buletin de știri. Sport Buletin 
meteorologic.



Cereri pentru extinderea
v ■comerțului cu țările socialiste

• Rezultatele unei anchete în rîndul
oamenilor de aiaceri din S. U. A.

• Rezoluție adoptată de reprezentanți 
ai țărilor Americii Latine

WASHINGTON 15 (Ager- 
pres). — Comisia senatorială 
pentru probleme externe a 
publicat un volum conținînd 
rezultatele unei* anchete pri
vind comerțul Est-Vest, desfă
șurată în rîndul unui mare 
număr de oameni de afaceri, 
bancheri și economiști ameri
cani. în cuvîntul introductiv 
la acest volum, senatorul Ful
bright, președintele comisiei,' 
scrie că din 125 de oameni de 
afaceri, 105 sînt în favoarea 
extinderii comerțului Est- 
Vest. Un număr de nouă oa
meni de afaceri se opun ace
stei extinderi, iar printre a- 
ceia care nu și-au exprimat 
părerea unii așteaptă stabili
rea de către guvernul ameri
can a unor linii directoare 
precise în această problemă.

Senatorul Fulbright scrie a- 
poi că peste 50 la sută din 
oamenii de afaceri sînt în fa
voarea liberalizării și revizui
rii controlului și formalități
lor de export. „Mulți sînt de 
părere că singurul efect prac
tic al sistemului nostru strict 
de control a fost pierderea u- 
nor afaceri importante în fa-

voarea aliaților noștri și sis
temul nu a avut valoare prac
tică în a preveni dezvoltarea 
potențialului militar sau eco
nomic" al țărilor socialiste.

Potrivit anchetei, oamenii de 
afaceri s-au pronunțat pentru 
continuarea embargoului asu
pra mărfurilor militare sau 
strategice, dar nu și asupra 
vînzării articolelor nestrate- 
gice. Mulți dintre aceia care 
sînt în favoarea liberalizării 
comerțului cu țările socia
liste cred că oamenii de afa
ceri americani trebuie să vîn- 
dă toate mărfurile pe care le 
vînd și celelalte țări occiden
tale.

La rîndul lor, mai mulți 
bancheri și-au exprimat păre
rea că Banca de Export-Im
port ar trebui să participe la 
finanțarea creditelor pe ter
men lung acordate țărilor so
cialiste.

Majoritatea economiștilor 
au fost, de asemenea, în fa
voarea extinderii comerțului 
cu țările socialiste.

Agenția Associated Press 
menționează că concluziile an
chetei vor servi administrației 
Johnson în adoptarea unor 
hotărîri politice în noua sesi
une a Congresului american.

Comunicat
★

comun

chino-afgan
PEKIN. — După -vizita în 

R. P. Chineză a regelui Afga
nistanului, Mohammed Zahir 
Șah, la Pekin s-a dat publici
tății un comunicat comun în 
care se arată că cele două 
părți și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu relațiile de 
prietenie și bună vecinătate 
dintre cele două țări. Tratatul 
de prietenie și neagresiune 
dintre China și Afganistan, sc 
arată în comunicat, a dus la 
întărirea acestor relații, care 
corespund intereselor funda
mentale ale popoarelor celor 
două țări, precum și interese
lor menținerii păcii în Asia și 
întreaga lume. Părțile și-au 
exprimat dorința ca schimbu
rile economice și culturale 
dintre ele să se întărească, iar 
colaborarea tehnică să capete 
o nouă dezvoltare. Ele au re
afirmat principiile Declarației 
primei conferințe afro-asiatice 
de la Bandung și au exprimat 
părerea că cele două confe
rințe ale țărilor neangajate — 
de la Belgrad și Cairo — au 
constituit realizări pozitive 
care și-au adus contribuția la 
apărarea păcii în lume.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Vineri au luat sfîrșit la San
tiago de Chile lucrările con
ferinței Comitetului pentru 
comerț al " ' * ’ ””
pentru 
(C.E.P.A.L.). Conferința a fost 
convocată în scopul analizării 
rezultatelor Conferinței Nați
unilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva, a 
adoptării unor măsuri în ve
derea dezvoltării comerțului 
latino-american cu alte țări 
ale lumii, precum și discutării 
problemelor colaborării econo
mice interamericane.

Conferința a demonstrat 
interesul manifestat de țări
le Americii Latine dezvol
tării relațiilor economice cu 
statele socialiste. Partici- 
panții au adoptat un proiect 
de rezoluție prezentat de dele
gația cubană, care se pronunță 
în favoarea unei largi extin
deri a relațiilor comerciale cu 
statele socialiste. O altă rezo
luție recomandă ca țările 
membre ale C.E.P.A.L. să-și 
dezvolte comerțul cu alte re
giuni ale lumii, ținînd seama 
de sporirea schimbului de 
mărfuri înregistrată pe plan 
mondial.

Comisiei 
America

O.N.U. 
Latină

VIZITA TOVARĂȘEI 
CONSTANȚA CRĂCIUN 

LA LENINGRAD

LENINGRAD. — La 14 no
iembrie a sosit la Leningrad 
Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă al R. P. Ro
mine unde a avut o convor
bire cu Nikolai Hristoforov, 
secretar al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc 
Leningrad. In cursul zilei a 
fost vizitat Institutul de pic
tură, sculptură și arhitectură. 
Școala superioară de arte, Ex
poziția „Leningrad*', care s-a 
deschis recent în sălile Mu
zeului Rus.

Noul proces „Der Spiegel"

U.R.S.S. : Imagine din 
trul orașului Kiev 
nou bloc de locuințe dai 

recent în folosință

Foto : TASS

Sudan:

DEMISIA

LUI ABBOUD
KHARTUM. — Sub presiu

nile exercitate de guvernul ci
vil sudanez, Ibrahim Abboud 
a fost nevoit să-și prezinte 
sîmbătă demisia din posturile 
de președinte al țării și de co
mandant al armatei sudaneze. 
Intr-o convorbire avută cu 
primul ministru Khalifa, el a 
declarat că este dispus să lase 
cale liberă dorinței exprimate 
de Frontul Național de a se 
crea un consiliu din trei per
soane care să conducă țara 
pînă la noile alegeri. Agențiile 
de presa consideră că demisia 
lui Abboud marchează un pas 
decisiv pe calea spre demili
tarizarea conducerii în Sudan. 
Noul consiliu va fi alcătuit 
din persoane civile și urmează 
să rămînă în fruntea țării 
pînă în lima martie, cînd vor 
fi organizate alegerile parla
mentare.

Intr-un comunicat al Fron
tului Național se cere guver
nului să intensifice epurările 
din armată, precum și elibe
rarea ofițerilor care au fost 
arestați de fostul regim mili
tar.

Formulă de compromis
pentru „Concorde" ?

rintre celelalte mă
suri de ordin finan
ciar menite să ducă 
la îmbunătățirea si
tuației 
engleze, 
laburist 

zat și revizuirea

economie: 
guvernul 

a preconi- 
__ T_ _________ proiectului 
franco-britanic cu privire la con
struirea în comun a avionului 
supersonic de pasageri „Concor
de". Despre ce este vorba ?

Din 1962 în vitrinele agenții
lor AIR FRANCE și BOAC a 
apărut macheta unui' tip nou de 
avion comercial. Aparatul de zbor 
care ar trebui să transporte, în- 
cepînd din 1970, 118 pasageri cu 
o viteză de croazieră de circa 
2 350 km pe oră este cea nu; 
mare întreprindere în acest do
meniu. Distanța Paris-New York 
ar urma să fie străbătută în 17S 
minute.

In cadrul acestui acord uzinele 
franceze ar fi asigurat proiectele 
de execuție, fuselajul și sirieni 
de aripi în „deltă" iar britanica 
urmau să asigure motoarele cu 
reacție necesare.

Execuția acestui proiect, după 
ultimele calcule, ar fi costat ara
bele părți 1800 milioane franci.

După nota adresată de guver
nul englez referitoare la o recon
siderare a acordului și după vi
zita.- la Paris a lui Roy Jenkens, 
ministrul aviației în guvernul la
burist, presa franceză a avertizat: 
„pacta sunt servanda" (acordurile 
trebuie respectate). Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît o eventuală 
renunțare la proiectul „Concor-

CAIRO. — Delegația Sfatu
lui Popular al orașului Bucu
rești, condusă de tovarășul 
Ion Cosma, a vizitat vineri re
giunea Al Tahrir (Eliberarea). 
Vineri seara, guvernatorul o- 
rașului Cairo, Salah Dessouki, 
a oferit în cinstea oaspeților 
romîni un dineu la care au 
participat înalți funcționari 
din administrația municipală, 
membri ai Corpului diploma
tic. A participat, de asemenea, 
Constantin Munteanu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Cairo.

Pretoria:

Televiziunea - 
„complot" 

antiguvernamental...

I
, nterzicerile fiind înI Republica Sud-Afri-

I cană la ordinea zi
lei, ele au încetat 

| să mai stîrnească
I mirare, fiind „de

așteptat". Se inter
zic ziare, cărți, întruniri, mani
festații, organizații. Cu greu și-ar 
putea, însă, cineva imagina că 
este interzisă și... televiziunea. Și 
totuși aceasta-i realitatea: în 
R.S.A. televiziunea este interzisă.

Cînd autoritățile de la Pretoria 
încearcă să explice motivele aces
tei neobișnuite excomunicări, ele 
stîmeso ilaritate. Printre altele s-a 
afirmat că televiziunea urmărește 
„subminarea moralului omului 
alb și distrugerea Africii de sud 
albe", că ea este „un lux inutil" 
și „cel mai mare distrugător al 
vieții de familie".

Adevăratele motive pentru care 
televiziunea nu este acceptată în 
Republica Sud-Africană sînt cu 
totul altele. O parte din ele au 
fost scoase în evidență de însăși 
opoziția albă. Astfel, Helen Suz
man, reprezentanta Partidului 
progresist în parlament, a decla
rat că Partidul naționalist al lui 
Verwoerd șe opune introducerii 
televiziunii „deoarece dacă mem
brii de frunte ai guvernului ar 
trebui să apară în fața micului 
ecran trei sferturi dintre ei șl-ar 
pierde locurile în parlament ca 
urmare a ideilor pe care le-ar 
dezvolta în fața alegătorilor", ln- 
tr-o corespondență din Johannes
burg a ziarului „NEW YORK 
TIMES" se arată că „Africa de 
sud consideră televiziunea drept 
un «complot» împotriva regimu
lui". Aceasta înseamnă că guver
nul lui Verwoerd se teme că prin 
intermediul televiziunii în rîndu- 
rile sud-africanilor s-ar putea 
strecura anumite idei antirasiale. 
ceea ce, desigur, l-ar deranja. Și. 
ca atare, televiziunea a fost in
terzisă.

I. G.

* w *

■/•X.

Ciocniri la frontiera
izraeliano - siriană

IERUSALIM. — Ciocnirile 
care s-au produs vineri la 
frontiera dintre Izrael și Siria 
au fost de o amploare puțin 
obișnuită. Ele sînt considerate 
de agenția France Presse a fi 
cele mai grave din ultimii ani. 
Un schimb de focuri între pa
trule de grăniceri a provocat 
bombardarea de către artilerie 
și aviație a unor localități si
tuate de ambele părți ale fron
tierei. Un comunicat oficial si
rian afirmă că o coloană de 
blindate izraeliene a trecut 
frontiera, deschizînd focul îm
potriva pozițiilor siriene și a 
localităților Mkhila și Abas- 
syah. Forțele siriene au bom
bardat, la rîndul lor, cu arti
lerie localitățile Dan, Daphna 
și altele, din Izrael.

La intervenția Comisiei in
ternaționale de supraveghere

a armistițiului, focul a încetat 
în cursul după-amiezii. De 
partea siriană s-au înregistrat 
șapte morți și 26 de răniți, iar 
de partea izraeliană 3 morți și 
9 răniți.

Ciocnirile de vineri au avut 
loc în regiunea izvoarelor 
rîului Dan, unul din principa
lii afluenți ai fluviului Iordan 
și singurul care izvorăște pe 
teritoriul izraelian. Autorită
țile izraeliene au construit în 
această regiune încă din 1962 
o șosea care, potrivit afirma
țiilor siriene, pătrunde în 
unele puncte pe teritoriul Si
riei. în cercurile guvernamen
tale izraeliene se afirmă că 
forțele siriene ar fi deschis 
focul asupra unei patrule 
izraeliene care circula pe a- 
ceastă șosea, ceea ce ar fi de
clanșat ciocnirile de vineri.

7.

■»

KENYA: Clădirea parla
mentului din capitala țării— 

Nairobi

ACORD COMERCIAL
GRECO- BULGAR

SOFIA. — Agenția B.T.A. 
anunță că la Sofia au avut loc 
tratativele comerciale dintre 
Bulgaria și Grecia, in vederea 
dezvoltării colaborării și a 
relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

A. Lazos, vicepreședinte al 
Camerei de comerț și indus
trie din Atena, conducătorul 
delegației grecești, într-un in
terviu acordat corespondentu
lui agenției B.T.A. a subliniat 
că acordul comercial semnat 
recent între guvernele Bulga
riei și Greciei prevede o creș
tere progresivă a schimbului 
de mărfuri dintre cele două 
țări. în primul an, schimburile 
comerciale se vor ridica la 17 
milioane leva.

de" ar constitui o lovitură nu nu
mai pentru industria aeronautică 
franceză, dar ar duce, totodată, 
după părerea unor ziare parizi
ene, la creșterea șomajului în in
dustria de avioane britanică.

Ziarul „Les Echos" referin- 
du-se la afacerea „Concorde" a- 
răta că „cei doi parteneri nu au 
nici un interes să precipite o rup
tură". De altfel acordul a fost re
examinat recent de cele două gu
verne interesate. Joi, Consiliul 
de Miniștri al Franței a luat în 
discuție o serie de probleme prin
tre care și viitorul avionului su
personic „Concorde". In cadrul 
ședinței s-a hotărit ca părerea 
guvernului francez să fie adusă 
1* cunoștința guvernului englez 
pe cale diplomatică. In cercurile 
specialiștilor, răspunsul este consi
derat ca o reluare a dialogului 
pentru a salva planul „Con
corde".

După cum relatează agenția 
„FRANCE PRESSE" în răspun
sul francez ar fi apărut un ele
ment nou ca urmare a interven- 
tse: ambasadorului britanic la 
Paris. Deși nu este cunoscut 
cooțiaHtal noilor propuneri bri- 
•arroe. agenția „FRANCE 
PRESSE" ar-ectază că guvernul 
laburist ar fi renunțat la inten
ții’ MHMtBna proiectul
„Concorde". Angfea încearcă to- 
tuși. să rec:xâ. după unele afir
mații. la -imitate cortul proiec
tului în vederea realizării a două 
prototipur. «mirând trecerea la 
prodnepe steukaBâ a două apa
rate. In această situație „Con
corde" n-ar mai fi decât un avion 
de studiu în două variante, dar 
ar penate continuarea colaboră
rii francoengleze în domeniul 
avioanelor s.oersonice. Soluția 
aceasta anpbdă. insă. urmări ce 
merită a fi menționate. Ea ar 
duce impbct la o rămînere în 
urmă cc un an sau doi 
ceea ce privește comercializarea 
avionului- In acest timp compa
niile aeronautice americane ar 
putea recupera din râmi nerea loc 
în urmă față de companiile an- 
glo-franceze. Acesta este un alt 
aspect al problemei.

BRUXELLES. — In capi
tala Belgiei a avut loc semna
rea unei înțelegeri de colabo
rare științifică și didactică în
cheiată între Universitatea 
din București și Universitatea 
din Bruxelles. înțelegerea 
prevede schimburi de profe
sori și de cadre didactice pen
tru conferințe și specializare.

DESCHIDEREA SESIUNII 
PARLAMENTULUI GREC

ATENA. — Sîmbătă dimi
neața a avut loc ceremonia 
oficială a deschiderii celei 
de-a doua sesiuni a Parlamen
tului grec.

Primul ministru Papandreu 
a dat citire decretului regal de 
convocare a celei de-a doua 
sesiuni a Parlamentului, după 
care a avut loc votul pentru 
alegerea președintelui Parla
mentului. Votul a fost secret, 
pe bază de buletine. Candida
tul partidului guvernamental, 
Athanasiadis Novas a fost re
ales președinte al Parlamen
tului cu 168 de voturi din cele 
288 de voturi ale deputaților 
prezenți.

în

IOAN TIMOFTE

ză, însă, numai la susținere» 
dreptului ziaristului de a infor
ma opinia publică, ci pune în 
cauză contradicția existentă între 
articolul 100 al codului penal și 
clauza constituției R.F.G. privi
toare la libertatea de opinii. 
„Plasîndu-se pe terenul libertă
ții de opinie, garantată de legea 
fundamentală, nu este legitim ca 
orice cetățean, conștient de răs
punderea sa politică, să fie in
format asupra problemelor de 
principiu ridicate de concepția 
apărării naționale, și ca cetățenii 
să-și poată spune părerea în a- 
ceastă privință, nu numai să 
se mulțumească cu dreptul de a 
vota la fiecare patru ani ? Nu 
presupune oare aceasta ca drep
tul de informare al presei să fie 
cît mai larg cu putință ?“

Lovitura de teatru în întreaga 
afacere nu a constituit-o însă 
publicarea articolului amintit, o- 
pmia publică vest-germană fiind 
obișnuită cu atitudinea consec
ventă a redacției, ci faptul că, 
sub pseudonimul Judex — cum 
a fost semnat articolul — se as
cunde un înalt magistrat vest- 
german. Este vorba de dr. Hein
rich Jagusch, președintele celei 
de-a patra Camere a Tribunalu
lui Suprem, care a făcut cunos
cut acest lucru într-o scrisoare 
adresată președintelui acestui 
tribunal, dr. Heusinger. „Mă 
simt obligat din punct de vedere 
moral să mă adresez dv., caro 
sînteți superiorul meu, $i să vă 
comunic că sînt autorul artico
lului apărut în „Der Spiegel" 
Anunțînd că demersul ' publicat 
sub pseudonim în revista incri
minată de procuratura vest-ger
mană îi aparține, Jagusch cere, 
totodată, revizuirea articolului 
100 din codul penal. Bine-nțe- 
les că scrisoarea lui Jagusch nu a 
rămas fără urmări, ministrul jus
tiției al R.F.G. urmînd — potri
vit presei vest-germane — să a- 
nunțe deschiderea unei anchete 
disciplinare împotriva lui.

Dar, acum — indiferent de 
măsurile represive ce vor .fi lua
te — cei care au declanșat noul 
scandal împotriva revistei „De' 
Spiegel" sînt în încurcătură pe 
mai multe planuri: în primul 
find, ei se văd tot mai izolați 
chiar în contextul justiției vest- 
germane, iar în al doilea find, a 
fost contestată, în mod autori
zat, însăși constituționalitatea 
textului în baza căruia a fost 
formulată acuzarea.

evistei vest-germa- 
ne „Der Spiegel" 
i-a fost intentat un 
proces care va fi 
judecat la tribuna
lul federal din 
Karlsruhe. Acuza

ția adusă directorului și unui re
dactor este gravă : publicarea u- 
tior articole care se consideră că 
„primeiduiesc" apărarea națio
nală. Nu este, după cum se știe, 
primul proces intentat acestei 
publicații, a cărei notorietate a 
sporit în lume în urma dezvălui
rii activității trecute și adeseori 
compromițătoare a unor fruntași 
politici. Să ne amintim de due
lul dintre Strauss și „Der Spie
gel", care a avut tin rol de sea
mă în demiterea fostului minis
tru al apărării, implicat în anu
mite afaceri ilicite.

De astă dată, însă, „miza" 
pusă în joc de cei pentru care 
articolele din „Der Spiegel" de
vin prea jenante este mult mai 
mare. Acuzația ce li se aduce re
prezentanților redacției este în
cadrata în codul penal, și anu
me, în articolul 100, ceea ce ar 
putea avea drept consecință pro
nunțarea unei sentințe aspre. 
Departe de a rămîne impasibilă 
sau de a-și pleca grumazul pen
tru a spera în clemența instan
ței, redacția a reacționat cu dem
nitate. în numărul din 4 noiem
brie al revistei a apărut un ar
ticol în care se făcea o parale
lă între actualul proces și cel 
intentat la începutul deceniului 
al patrulea cunoscutului ziarist 
progresist german Karl von Os- 
sietzki. (Pe ecranele noastre ru
lează de cîteva săptămîni un 
film consacrat vieții și activității 
acestuia). Autorul, după ce a- 
mintește împrejurările în care 
Ossietzki a fost condamnat la 
închisoare în 1931 de un tri
bunal al Reichului, pentru că 
a adus la cunoștința opiniei pu
blice diferite măsuri care violau 
prevederile Tratatului de la 
Versailles, în legătură cu inter
zicerea înarmării germane, atra
ge atenția asupra punctelor co
mune cu acuzațiile aduse în ac
tualul proces. „Sînt oare cu ade
vărat primejduite interesele repu
blicii federale de către ziaristul 
care cere, în mod public, respec
tarea constituției și, pentru 
aceasta, consideră necesară pu
blicarea unor date ținute de 
guvern sau de un ministru — cu 
deplin temei sau pe nedrept — 
secrete ?".

Argumentarea apărării expusă 
în „Der Spiegel" nu se limitea- FLOREA

Bolivia:

BRAZZAVILLE. — Consi
liul Național de Eliberare a 
Congoului a dat publicității la 
Brazzaville un comunicat în 
care se arată că autoritățile 
guvernului Chombe l-au supus 
din nou torturilor pe Antoine 
Gizenga.

NICOSIA. — După cum re
latează agenția France Presse, 
pentru prima oară, vineri, po
liția guvernamentală a Cipru
lui a autorizat pe toți vizita
torii ciprioți turci veniți din 
localitățile învecinate să intre 
în cartierul turc din Nicosia.

Intr-un memorandum pe 
care președintele Makarios 
l-a adresat lui Carlos Bernar- 
des, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Cipru se afirmă 
că toți ciprioții turci sînt li
beri să circule în toată insula 
fără nici o restricție.

GUYANA BRITANICA
înaintea alegerilor

c ele șapte partide 
politice din Guyana 
Britanică se afli în 
plină campar.e e- 
iectorală. Io vederea 
alegeriicr care vor 
avea loc la 7 de

cembrie, ele au prezentat un total 
de 200 de candidați pentru ceie 
53 de locuri ale Adunări: Națio
nale. Dar în timp ce principalele 
partide opoziționiste — Congre
sul național al poporului și parti
dul Forța Unită au prezentat pe 
listele lor câte 53 ce candidați. 
Partidul Popular Progresist a pre
zentat candidați numai pentru 
35 de locuri. Doamna Jagan, so
ția primului ministru a expbcat 
aceasta prin faptul că Partidul 
Popular Progresist recunoaște 
existența a numai 55 de circum
scripții electorale, așa cum fusese 
stabilit în 1961. Din partea P.PT. 
candidează alături de actualul 
prim-ministru, Cheddi Jagan și 
de soția sa, încă opt membri ai 
actualului guvern.

Alegerile generale din Guyana 
Britanică vor avea loc pe baza 
sistemului reprezentării proporțio
nale. însă, după cum se știe. 
Partidul Popular Progresist s-a 
opus energic acestui sistem, a că
rui adoptare a fost decisă încă de 
Duncan Sandys, fostul ministru 
conservator pentru colonii și 
problemele Commonwealthului. 
Cheddi Jagan a declarat că „par
tidul său se opune categoric si
stemului electoral care a fost im
pus coloniei într-o asemenea for
mă și în așa fel îneît să ducă la 
o înfrîngere necondiționată a 
Partidului Progresist Popular. 
După cum scrie și ziarul „LA-

BOUR MONTHLY”, prin .boli- 
rea simplei majorități „se spera 
că reprezentarea proporțională, 
acționind asupra partidelor exi
stente, va cuce la o asemenea dis
tribuire a voturilor incit guverna
rea efectivă va fi imposibilă".

Cum s-a ajuns la această situa
ție ? Fostul guvern englez a emis 
un număr de trei „Ordine ale Gu- 
yanei Britanice" prin care se 
intervenea direct în viața politică 
a țârii. Astfel, prin „Ordinul Gu- 
yanei Britanice" (constituția) din 
1964 a fort creata o legislatură 
unicamerali, și cu reprezentare 
proporțională prin liste. Un alt 
„Ordin" (înscrierea în listele elec
torale) prevede un nou sistem de 
înscriere a alegătorilor. In reali
tate s-a urmărit lipsirea Partidu
lui Popular Progresist de voturi 
și de mandate în Parlament. In 
locul vechiului sistem pe baza 
căruia „numărătorii" oficiali merg 
din casă în casă și înscriu alegă
torii pe listele electorale, noul 
sistem silește pe oricine dorește 
să fie înscris să se prezinte per
sonal în decurs de 29 de zile 
unui funcționar. Lucrul acesta 
este dificil chiar în capitală, la 
Georgetown, și cu atît mai mult 
în regiunile rurale, unde oamenii 
sînt 
mai ____ ,
ritatea populației este analfabetă.

Programarea alegerilor cu un 
an înainte de termenul cînd ex
piră actualul mandat, urmărește, 
printre altele, să lipsească de vot 
mii de tineri. Lucrul este expli
cabil deoarece Tagan cîștigase tot 
mai mult teren în rîndurile tine
retului, în ciuda atacurilor în
dreptate împotriva sa de parti-

nevoiți să meargă pe jos 
multe zile și unde majo-

dele de opoziție. Organizația de 
tineret a partidului — P.Y.O. 
.'Progres Youth Organisation) — 
născută în anul 1960, a avut o 
contribuție importantă la obține
rea victoriilor precedente ale 
Partidului Popular Progresist 1 ac
tualul pârtia de guvernămînt). 
După cum a declarat Neville An- 
rJbourne, secretar general al or
ganizației și redactor șef al ziaru
lui „TEHUNDER", „pe lingă ne- 
numărații partizani de toate na
ționalitățile, avem 5 000 membri 
care s-au angajat la congresul din 
1964 să contribuie la pregătirea 
poporului în vederea noilor ale
geri".

In timpul vizitei pe care a fă
cut-o recent la Londra, Cheddi 
Jagan a cerut lui Arthur Bot- 
tomley, ministrul pentru proble
mele Commonwe althului, amîna- 
rea alegerilor pînă la sfîrșitul 
mandatului său, care expiră în 
iulie 1965. El a declarat atunci 
ziariștilor care îl așteptau pe ae
roportul din Londra că „ținerea a- 
legerilor generale în actualele con
diții, pe baza sistemului proporțio
nal de reprezentare, ar însemna o 
farsă". Speranța lui că noul guvern 
de la Londra va modifica atitudi
nea engleză față de problemele 
Guyanei Britanice nu s-a adeve
rit ; dată fixată pentru alegeri a 
rămas neschimbată. Ziarul londo
nez „GUARDIAN" subliniază 
chiar că atitudinea guvernului la
burist „creează posibilitatea rea
lă ca dr. Jagan să înceteze de a 
mai fi prim-ministru după ale
geri".

VICTOR URSU

UNIUNEA Bl UMAN A . .cu 
pitala tării, Rangoon, este, 
totodată, și un important 
port. In fotografia noastră, 
o imagine din portul Ran

goon

iui Barrientos
LA PAZ — Generalul Rene 

Barrientos, șeful juntei militare 
care a înfăptuit lovitura de stat 
de la 3 noiembrie în Bolivia, a 
ținut vineri seara, la posturile de 
radio boliviene, prima cuvîntare 
publică după alungarea lui Paz 
Estenssoro. In cuvîntarea sa, Bar
rientos a promis bolivienilor că 
junta militară va lua toate măsu
rile pentru restabilirea ordinei în 
țară și a legalității. „Nu este de 
ajuns să fie răsturnat vechiul re
gim, a declarat el, trebuie să in
staurăm o nouă politică care să 
se bazeze pe respectul poporului, 
indiferent care ar fi convingerile 
sale". Barrientos a făcut, de ase
menea, apel la populație să res
pecte legile țării și să contribuie 
astfel la stabilirea liniștei în țară. 
El a declarat, potrivit agenției 
Reuter, că junta guvernamentală 
nu se bazează pe nici o mișcare 
politică, ea urmărind numai să re
dea poporului drepturile sale, să 
garanteze drepturile sale sociale 
și să deschidă căi spre dezvolta
rea economică și socială a tării" 
El și-a reafirmat intenția de a or
ganiza alegeri cit mai curînd po
sibil.
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