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Proletari din toate țările, uniți-văl

Maria Balșanu de la Institutul agronomic din Iași, la una din pri
mele probe de control din viata de studentă. Este, se vede bine, 
concentrată. Se pare că proba ii va reuși. Sînt puse la „încercare* 

cunoștințele din două luni de studenție

Foto: EMIL COJOCARU

Ritm intens
arăturilor de toamnă

lelor cu timîn toate regiunile 
țării continuă execu
tarea lucrărilor agri
cole de sezon.

O atenție deosebi
tă se acordă execută
rii arăturilor de toam
nă — lucrarea agro
tehnică de bază pen
tru obținerea unor 
recolte mari.

Din datele centra
lizate Ia Consiliul Su
perior al agriculturii 
rezultă că s-au făcut 
arături de toamnă pe 
o suprafață de peste 
2 931000 ha. în ulti
ma săptămînă au fost 
executate arături pe

361000 ha cu 80 000 
ha mai mult decit în 
săptămînă prece
dentă.

Cele mai mari su
prafețe au fost arate 
în gospodăriile colec
tive din regiunile Ga
lați, Bacău, Cluj, Do- 
brogea și București.

Există condiții 
pentru grăbirea rit
mului de execuție a 
arăturilor de toamnă. 
Pentru aceasta e ne
cesar să se fo/Oseascâ 
toate tractoarele cu 
întreaga lor capaci
tate de lucru. Folosi
rea la maximum a zi

și organizarea lucru- • 
lui în două schxDi- ■ 
buri, pe un numai | 
cit mai mare de trac- | 
toare, va contribui, de | 
asemenea, la grăbirea j 
ritmului de executa- ' 
re a arăturilor de 
toamna.

In săptămînă care 
a trecut au continuat, 
de asemenea, lucrările 
de desfundare a te
renului pentru pepi
nierele de pomi și I 
viță de vie. precum | 
și însâmințarea legu- ■ 
îndur.

(Ageipres)

tineretului
Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor
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Pregătiri pentru producția
anului viitor

In întreprinderile constructoare 
de mașini din regiunea Banat a 
început aplicarea măsurilor teh
nice și organizatorice care să asi
gure îndeplinirea sarcinilor de 
producție pe ultimul an al planului 
sesenal. La Uzinele de vagoane 
din Arad, de pildă, se lucrează la 
montarea a două linii automate 
de confecționat arcuri inelare și 
cutii de unsoare pentru vagoane 
din care mina se află într-un sta
dia avaasaL Aplicarea tuturor mă- 
surJor propuse pînă în prezent 
ia scopul asigurării îndeplinirii 
piaanim de producție pe 1965 
vor penate constructorilor de va
goane dm Arad «â mărească pro

ductivitatea muncii cu peste 13 Ia 
sută și să obțină o economie de 
peste 3 milioane lei. Importante 
pregătiri pentru asigurarea înde
plinirii planului de producție pe 
1965 au fost făcute și la Uzinele 
constructoare de mașini din Reși
ța, Uzinele de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa, Uzi
nele mecanice și Fabrica electro
motor din Timișoara, unde majori
tatea măsurilor tehnico-organiza- 
torice aplicate pînă acum contri
buie direct la sporirea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea consumu
rilor de materii prime.

(Agerpres)
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Imagine nocturnă a Casei 
de cultură din Qțelul Roșu
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ANGAJAMENTUL SOCIALIST 
CUVlNT DE ONOARE

Stație specială pentru controlul

calității minereului
La «pioauna m2, 

meri Her;z. regr-ine» 
Maramureș. a intrat 
in funcțiune o stație 
speoal coBCtraota

tele acestor analize 
permit minerilor să 
ia măsuri la timp 
pentru reducerea 
conținutului de ste
ri? din minereu, să 
îmbunătățească astfel 
calitatea acestuia.

(Agerpres)

Nou ansamblu de
Constructorii suceveni au 

început lucrările la noul an
samblu de locuințe Arini, si
tuat în partea de vest a ora- 

/ șului Suceava. Aici vor fi ri
dicate 39 blocuri cu 4 și 10 
etaje, însumînd aproape 1 600 
apartamente. în noul ansam
blu vor fi amenajate unități 
comerciale și de deservire.

Proiectele ansamblului pre
văd un grad sporit de confort. 
Parchetul va fi înlocuit cu 
pardoseli din masă plastică, 
dulapurile înzidite; plăcile

locuințe in Suceava
fibrolemnoase bituminate vor 
asigura o bună izolare fonică.

Pe noul șantier a fost ame
najată o ștație de betoane pre
văzută cu încălzire centrală 
pentru apă și agregate. Se 
vor folosi macarale-tum și de 
fereastră, se vor mecaniza în 
întregime lucrările pe verti
cală, ceea ce va reduce dura
ta de execuție la roșu a unui 
bloc de la 3 luni la o lună și 
jumătate.

(Agerpres)

Studiu in atelier. Elevii lor. Prez Dumitra Ciobanu de la
Școala de mecanici agricoli dni Circeo. regămec Oltenia, iși veri

fică reciproc lucrările executate
Foto: L. MIT1TELU

etroliștii Trustului 
de foraj-extracție 
Tîrgoviște au pă
șit în ultima lună 
a anului cu un bi
lanț rodnic. Toate 
cele trei schele de

extracție aparținînd trustului 
și-au îndeplinit lună de lună 
sarcinile de plan. Și în sectorul 
foraj realizările sînt remarca
bile. Despre rezultatele obți
nute, metodele folosite, expe
riența pozitivă dobîndită, des
pre preocupările pentru asigu
rarea condițiilor bunei desfășu
rări a produc
ției anului vii
tor, ne-a vorbit 
tovarășul ingi
ner Ștefan Cos- 
tea, directorul 
trustului.

— Sintetic, 
care sînt prin
cipalele rezul
tate obținute de 
la începutul a- 
nului în pro
ducție ?

— Atît în sec
torul extracție, 
cît și în secto
rul foraj, rezul
tatele obținute 
pînă în prezent 
se situează pes
te sarcinile de 
plan. Față de 
prevederile la 
zi, în sectorul 
extracție, de pil
dă, producția globală a fost de
pășită cu 1,34 la sută, produc
tivitatea muncii fiind în această 
perioadă cu 1,72 la sută mai 
mare decît cea planificată. De
pășirea substanțială a planului 
de producție Ia principalii in
dicatori a ajutat colectivele de 
sondori din cele trei schele de 
extracție, Moreni, Gura Ocni- 
ței și Tîrgoviște, aparținînd 
trustului nostru, să-și îndepli
nească angajamentele luate la 
începutul anului.

— Cu ce rezultate conside
rați că veți încheia anul 1964 ?

— Faptul că cele mai multa 
din angajamentele luate la în
ceputul anului au fost deja în
deplinite, a stimulat și mai 
mult activitatea sondorilor no
ștri, Aceasta ne dă convinge
rea că pînă la sfîrșitul anului 
toate brigăzile de sondori își 
vor încheia activitatea cu plu
suri de producție. In acest fel, 
sondorii din sectorul de foraj 
vor adăuga la cei peste 5 200 m 
forați peste plan (angajamentul 
anual este de 3 000 m), alte sute 
de metri de săpături Ia sondele

aveți în vedere și alte căi, alte 
posibilități ?

— în condițiile noastre de 
structură și zăcămînt, proble
ma se pune dintr-un anumit 
punct de vedere oarecum diie- 
rit. De aceea, am ținut seama, 
în primul rînd, de condițiile 
geofizice și de structura stra
turilor pentru a evita pe cît 
posibil pierderile de țiței. Cu 
alte cuvinte, prin măsurile a- 
plicate am urmării să reducem 
perioada 
aflate în

VITEZE
SPORITE

DE FORAJ
aflate în lucru. Astfel, vor ii 
asigurate condiții ca o parte 
din sondele aflate în foraj să 
intre în producție înainte de 
termenul planificat. Se înțelege 
că, în aceste condiții, vom pu
tea înregistra sporuri însemna
te și .în sectorul extracție.

— Redarea înainte de termen 
în circuitul de producție a son
delor noi
căile prin care 
producție sporită de țiței. Vă 
veți opri numai la aceasta, sau

de declin la sondele 
producție, Înregis

trând în 11 luni 
0,88 la sută față 
de 1 Ia sută cît 
erau planificate 
pierderile pripi 
declinul sonde
lor, petroliștii 
noștri au extras 
peste plan în
semnate canti
tăți de țiței. 
Consider că și 
în continuare, 
urmărind cu 
perseverență re
ducerea perioa
dei de declin a 
fiecărei sonde, 
pe această cale 
sondorii noștri 
vor obține im
portante spo
ruri de produc
ție în sectorul 
extracție.

— Care din 
aplicate anul acesta

Plecarea delegației
C. C. al P. M. R.

la Congresul 
Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Sîmbătă seara a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Belgrad, 
delegația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care va 
participa la cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Din dele
gație fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației, Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., Ilie 
Verdeț, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R., Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Romîne în 
R.S.F. Iugoslavia.-

La plecare, în Gara de 
Nord, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Dumitru 
Coliu, Leontin Sălăjan, Mihai 
Dalea, de membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de față Ante Ciu- 
dina, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
----- •----- -

constituie una din 
se asigură o

măsurile 
s-au dovedit a fi cele mai efi
ciente în reactivarea sondelor 
și reducerea pierderilor de ți
ței ?

— Pentru început aș dori să 
fac o precizare. Față de perioa- 
da corespunzătoare a anului 
trecut, timpul de intervenții la 
sonde s-a redus cu peste 40 
la sută. Aceasta a fost posibil, 
în primul rînd, prin coordona-

V. DINULESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

DOUĂ PORTRETE ÎN AER ȘI NEGRE
înd un artist plastic folosește tehnica alb-negru 
el obține efecte artistice dintre cele mai remar
cabile detașînd volume nete, contururi clare, 
lumini și umbre extreme, de maximă intensi
tate. Același procedeu utilizat în alte cazuri de
vine îndoielnic. Diagrama unor caractere în 
formare se pretează oare cu rezultate fericite la

acest mod de abordare — negru absolut lingă alb imaculat ? 
Aici se impun mai degrabă nuanțele, degradeul, treptele 
intermediare: în viața de toate zilele cu greu putem admite 
că avem de-a face atît cu 
sfinți cît și cu diavoli. E 
deci nevoie de o paletă bo
gată, cît mai suplă și mai 
cuprinzătoare.

Și totuși!
Și totuși, în mișcarea 

continuă a valorilor se în
tâmplă ca niște elemente 
violent contrastante să se 
învecineze la un moment 
dat. Alăturare întâmplătoa
re sau nu, există cel puțin o rațiune de ordin educativ pen
tru a reține dialogul dintre polii opuși. Deși cu conștiința că 
nici o situație nu e statică, recunoscînd și că anumite zone 
sufletești ale celor angajați în discuție riscă să fie arbitrar 
eliminate din cîmpul observației (inevitabil limitat) să dăm 
totuși atenție punctelor de vedere care se înfruntă aici. Și 
să înțelegem că prima, principala condiție impusă discuției 
este sinceritatea.

E dovada cinstei, blazonul celui ce urcă pe un ring, fie 
acesta chiar invizibil, redus (sau înălțat) la planul ideii. I 
se cere să lupte deschis, fără subterfugii, încrucișind repli

Să discutăm despre 

tinerețe, educație, răspunderi

cile cu un tânăr „de aceeași categorie", ca să mai apelăm 
pentru o ultimă oară la o metaforă sportivă. Ambii au avut 
aceleași condiții de afirmare, posibilități sensibil apropiate 
în toate domeniile. De ce atunci nu și-ar apăra, pe față, 
fiecare, drumul pe care, se pare, și l-au ales ? De ce să nu 
recurgem la identitatea FAPTĂ-CUVlNT, chiar dacă — ba 
tocmai pentru că — în multe cazuri cuvintul e mai ..jer.c:\ 
mai „rușinat11 de sine decit fapta pe care o exprimă ?

Ni se va spune că forțăm nota ? Răspundem : ni se pare 
că nu există o discrepanță 
reală în esența acestui pro
cedeu. Dimpotrivă, supără
tor e dezarcordul dintre o 
acțiune reprobabilă și o 
pledoarie ipocrită. Totuși să 
admitem că întreprindem 
doar un experiment. In dia
logul de față fie că albul să 
se declare alb iar negrul — 
negru, viteazul să-și afirme 
curajul, lașul să-și susțină 

tot atât de convingător fuga, parazitismul să-și ofere cartea 
de vizită cu tot atâta sigurătate. ca și hărnicia. Cu alte cu
vinte, eroii acestor rînduri sînt puși în situația de a vorbi 
exact așa cum faptele lor, acțiunile lor îi prezintă în mod 
obiectiv. Dispariția frazelor-tampon, neutre, absența disimu
lării și a jumătăților de gînd, afirmarea răspicată a intenții
lor, totul face acest dialog programatic, fiecare idee căpă
tând relieful unei profesiuni de credință.

Notele redacției, reduse la minim și incluse între paran
teze nu vor avea, deci, decit un rol auxiliar.

LUCIAN (Lucian Costi, e- 
lev, clasa a Xl-a A a Școlii 
medii Mihai Viteazu din Bucu
rești) : Te salut, prietene. Țin 
să stăm puțin de vorbă.

DUMITRU (Dumitru Roman, 
elev, clasa a Xl-a B a Școlii 
medii din Anina): în schimb 
eu nu țin. Dar deloc. Ce fel 
de ..prieten" îmi ești tu, adi
că ? Abia acum aflu că exiști.

LUCIAN : E adevărat. Acum 
afli că exist, că îți sînt coleg. 
Or. în această ultimă calitate, 
lasă-mă să-ți spun prietenește : 
mă îngrijorează notele tale în 
ultimul an de școală. Sînt in
fecte. Și sînt avalanșă. De la 
începutul anului, din totalul 
de 24 de răspunsuri...

DUMITRU : Abține-te ! Te 
poftesc să-ți vezi de treabă. 
Âi fi și tu vreun pisălog. A- 
vem destui și pe-aici, la Ani
na. nu-mi trebuie import din 
Capitală !

LUCIAN: ...din totalul de 
24 de răspunsuri pe care le-ai 
dat pînă acum, ai obținut șase 
de 3, treisprezece de 4, un 5, 
doi de 6, doi de 7. Un adevă
rat record. Părerea mea este

că trebuie să intri în stare de 
alarmă. Urgent.

DUMITRU : Păstrează-ți pă
rerile. Eu le am pe ale mele. 
Da, mersi, îți văd și eu no
tele. Ai numai de 9 și 10. Ca 
în toți anii. Bravo, o să te 
pupe mămica și tăticu pe 
frunte : ce băiat cuminte... ce 
premiant... ce comoară de fiu 
silitor...

LUCIAN: Dacă ironia ief
tină îți place, folosește-o, fo
losește-o abundent;te va pune 
în evidență exact ca un par
fum prost. Aici îți semnalez 
altceva : cu situația asta șco
lară, cu calificativele primelor 
teze — un 3 și un 5 — îți pe
riclitezi anul. Dacă îți convi
ne să repeți a Xl-a...

DUMITRU: Nu zău! Vezi 
că nu mă cunoști ? Vezi că 
habar n-ai cu cine stai de 
vorbă ? Mă fraiere, eu am o 
rețetă verificată. Ți-o dau gra
tis : trag atît de tare la urmă 
că îi zăpăcesc pe toți. Ce ești 
tu ? Un promovat al clasei a 
X-a, fără accidente. Felicitări. 
Ce sînt eu ? Tot un- promovat 
al clasei a X-a, și tot fără 
accidente ! Felicită-mă. în

viața mea n-am avut măcar 
o corigență. Te-ai prins?

(Este exact. Din punctul de 
vedere al matricolei școlare, 
elevul Dumitru Roman, după 
ce a avut cu regularitate că
deri multiple la încheierile de 
situații trimestriale, a reușit 
de fiecare dată performanța 
absolvirii finale. Faptul că de 
fiecare dată recuperările sînt 
superficiale, faptul că „îndo
parea" * forțată din ultimele 
săptămîni nu rezistă la exa
menul timpului, faptul că tre
cerea claselor la limita infe
rioară nu prezintă garanții 
pentru nimeni, acestea și al
tele nu-l tulbură).

LUCIAN: Nu te felicit. Cu 
atît mai rău dacă îți demon
strezi capacitatea de-abia Ia 
urmă, cînd îți ajunge cuțitul 
la os. Că ești deștept ? Nici 
nu mă îndoiam. Brînză bună 
în burduf de cîine. Am avut 
și eu un coleg, Darius M.; în-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-a)

In secția de electroliză a 
Combinatului de celuloză și 

hîrtie din Brăila

Foto : AGERPRES

TELEGRAMĂ

Excelentei Sale 
Domnului 

URHO KEKKONEN 
Președintele 

Republicii Finlanda

HELSINKI
C.u prilejul sărbătorii na

ționale a Finlandei, rog Ex
celența Voastră să primească 
sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări pentru feri
cirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului fin
landez.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romins



Portret

Alerg mereu și mă întorc mereu, 
Mă risipesc fără răgaz în toate, 
Cu lucrurile dimprejurul meu 
Alunecînd înspre maturitate.

Fug pe pămintul tinăr, fug visind, 
îndrăgostit de pomi și peisaje, 
Ca lungile înfiorări de vînt 
Stîrnind nisipul umed de pe plaje.

Atît de tinăr sînt, că dintr-un zbor 
Pot să îmbrac cîmpiile cu soare 
Și pot să pun pe fruntea tuturor 
Reflexe vii din propria-mi culoare.

Simțindu-mă, pămintul se face argintiu 
Și se-ncordează ca desprins din arcuri 
Pe unde trec, cu pașii proaspeți scriu 
Arteziene și statui, și parcuri.

de tinăr

Popas la expoziția din hol: „Aspecte din activitatea tineretului 
din raionul 16 Februarie"

SEBASTIAN COSTIN Un nou puternic

La virsta antibiotic

mea
La vîrsta mea azi se descoperă și munți. 
Vin raze din adine și-i înconjoară. 
Romantic deci, și grav, pot să-i anunț 
La porțile de stele, că-s deschise, 
Și-n fața lor, rostind cu voce clară: 
Am optsprezece ani — se-aude viu ;
Din munți lucind, fîntînile de vise 
M-apropie de chipul care am să fiu.

Ca într-un scut toți anii mi-i rîvnesc să poarte. 
Pe-armura lor, răspunderea de-a fi,
Și închinînd paharul plin, pînă departe, 
Cu-ngăduința voastră, și cu mine, 
Eu vă urez, prieteni, soarele, și-n fine, 
Ca să ne merite lumina în fiecare zi.

A. I. ZAlNESCU

A. IOSEFINI VĂ PREZINTĂ

0 scamatorie

distractivă

Se împrumută din asisten
ță o foiță de țigară, se moto
tolește, făcîndu-se din ea o 
bilă mică, care se așează apoi 
pe un evantai, ținut orizontal. 
Cocoloșul de hîrtie sare con
tinuu și se umflă din ce în ce, 
pînă devine ou, care este apoi 
prezentat publicului.

Iată cum se petrec lucrurile: 
Foița de țigară luată din pu
blic este schimbată cu ușurin
ță cu una analogă formată 
din foița interioară a unui ou, 
căruia i s-a dizolvat coaja ți- 
nîndu-se în acid acetic. Golit 
de conținut, spălat și, în sfîr- 
șit, păstrat cîtva timp în al
cool amestecat cu apă, cămașa 
oului poate fi folosită în ex
periența noastră.

Această foiță făcuta cocoloș 
șe va umfla puțin cîte puțin, 
singură, cînd va fi săltată de 
evantai, ajungînd la volumul 
și forma unui ou. Mîna ope
ratorului care ține palmat un 
ou adevărat, o turtește ascun- 
zînd-o în spatele oului care 
este arătat publicului.

Imagine din Peștera Muieri-

lor din regiunea Oltenia

Foto : AGERPRES

Oamenii de știință 
glezi au descoperit un 
antibiotic, considerat 
mai important de la peni
cilină încoace. Denumit 
ceporină, acesta este tot 
atît de eficace ca și peni
cilina, dar 
mai rapidă 
ieftin, dînd 
chiar și 
prezintă 
lină.

Istoria 
datează din anul 
un om de știința italian a 
descoperit activitatea anti
biotice a mucegaiului cefa- 
losporium.

Cei circa 200 de pacienți 
tratați cu ceporină s-au 
vindecat rapid. După ce 
alte medicamente, inclusiv 
penicilina, s-au dovedit 
ineficace în tratamentul u- 
nui caz de meningită, s-a 
injectat pacientului cepo
rină. După 48 de ore, pa
cientul respectiv s-a putut 
scula din pat și citi zia
rul. Injecțiile cu ceporină 
au dat rezultate bune după 
numai 24 de ore, și într-un 
caz de infecție la care tra
tamentul eu alte antibio
tice ar fi durat o săptă- 
mînă.
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efectuate de către un prup ce 
Studenti botaniști din țara 
noastră s-a stabilit ei — din 
primăvară pînă toamna — un 
fag bătrin consumă circa 
9 000 litri apă, iar un mestea
căn 7 000 litri. Mai aridă de 
apă este planta de porumb, 
care absoarbe în timpul 
rioadei de vegetație 2 000

(Agerpres)

„Vă așteptăm la seara di
stractivă" — iată o singură 
invitație a Casei de cultură a 
tineretului din raionul 16 Fe
bruarie care primește săptă
mânal patru-cinci sute de răs
punsuri. De ce ? Doar pentru 
că la sfîrșit de săptămînă ti
nerii s-au obișnuit să-și pe
treacă cîteva ore în tovărășia 
muzicii, a dansului? Poate, 
ne-am spus, însoțindu-i la 
una din seri.

In sala mare domnește pre
tutindeni ordine, curățenie, 
amenajare de bun gust: de la 
luminile reflectate ca-ntr-o o- 
glindă pe ringul de dans ce-și 
așteaptă oaspeții, la ținuta co
rectă a dansatorilor ; de la 
varietatea programului pină 
la repertoriul divers și de 
frumoasă ținută artistică al or
chestrei. Brigada artistică de 
agitație și-a luat în această 
seară rolul de „responsabil cu 
buna dispoziție". Nu pentru că 
aceasta ar fi lipsit, ci pentru 
a afla la timp și a înlătura 
orice tentativă a acelui duș
man ce se numește monoto
nie. Cum s-a înarmat ? Prin- 
tr-un program prezentat inge
nios și cu talent, în care glu
ma s-a împletit armonios cu 
comunicarea serioasă a celor 
mai frumoase versuri, a celor 
mai dragi melodii. Prezenta
torii' (I. Semo, instructorul 
brigăzii, Dan Cătălin și Viki 
Miclea, interpreți, în brigadă) 
au fost susținuți și de alțe co
lective artistice ale Casei de 
cultură. In primul rînd de 
membrii cercului de artă pla
stică care și-au propus o docu
mentare la fața locului asu
pra unei teme din noul an 
de studiu: compoziția. Schițe 
de mișcare, capete de expre
sie, rezolvarea unor probleme 
de perspectivă și atmosferă, 
de culoare — le-au realizat 
printr-un studiu atent de ci- 
teva ceasuri în sala de dans. 
Rezultatul s-a văzut pe loc in 
cele două ediții speciale: 
„Ce-am văzut și ce-am afla:". 
Cu umor și cunoștințe plas
tice, membrii brigăzii de a- 
gitație au comentat nu nu
mai desenele dar și unele 
atitudini surprinse de pic
torii amatori: cum înțeleg 
unii tineri să discute, să se 
distreze, să facă o invitație la 
dans, să se îmbrace etc. Co
lectivul „responsabil cu buna

• Congelarea

PE TEME ȘTIINȚIFICE
...Cînd Dan își reveni in sirr- 

țifi, privirile îngrozite îi căzură 
asupra prăpăstiilor dominate de 
stînci din jurul său. Singur în 
munți, departe de tovarășii 
săi, care, jos în vale, se pre
găteau probabil la această oră 
să pornească în căutarea lui- 
Dac-ar putea cel puțin să in
dice locul în care se alia! Si 
pe de-asupra, durerea ascuțită 
a fracturii, care-1 imobiliza. 
Dar, în aceeași clipă. îi veni 
gîndul salvator : își aminti de 
Retrometrul din rucsacul său. 
Peste puțin timp el îndreptă 
fasciculul de raze al minuscu
lului telefon cu raze de lumină 
spre localitatea de la poalele 
munților, cu căsule multicolo
re, care de aici păreau de mă
rimea unor jucării. Cu vocea 
emoționată, Dan începu să 
ceară ajutor, indicind locul in 
care se afla...

Rîndurile de mai sus amin
tesc poate de un pasaj dintr-o 
povestire științihco^faptasL- 
că. Dar în ultimul timp ne-arr. 
obișnuit cu realizarea celor 
mai neașteptate previziuni

într-adevăr, de curfad, în 
S.U.A., a fost anunțată în mod 
oficial realizarea telefonului 
cu lumină care a primit denu
mirea de Retrometru.

Ideea de a folosi lumina ca 
mijloc de transmitere a vorbei 
nu este nouă. Țiolkovski pro
iectase un „telegraf interpla
netar" în care o serie de o-

aflat',Ce-am văzul și ce-amSe întocmește edil ia speciala

dispoziție11 a mai fost ajutat 
de un grup de soliști de la 
Teatrul „Constantin Tănase", 
care au interpretat cele mai 
noi melodii de muzică ușoară. 
Și de tinerii înșiși, care în- 
scriindu-se la concursul „Dan
sul eroilor din cărți" au obți-

FAȚĂ ÎN

Doinele lui Aleesandri

La biblioteca re
gională „V. A. Ure- 
chia" din Galați 
există o fascicolă 
din volumul de 
poezii populare ale 
lui Vasile Alecsan
dri, capitolul „Doi
ne", care prezintă o 
particularitate cu 
totul neobișnuită. 
Sub textul fiecărei 
poezii tipărite, un

pe muzică
culegător de fol
clor, rămas 
neidentificat, 
scris, 
singur 
portativ, 
populare 
locului de unde s-a 
inspirat poetul și 
stilului folosit de 
acesta. Liniile tra
sate și notele scrise 
de necunoscut sînt 
lucrate cu atîta gri-

încă 
a 

făcîndu-și 
liniile de 

melodiile 
potrivite

jă îneît, la prima 
vedere, lasă impre
sia că și acestea au 
fost tipărite o dată 
cu versurile. Muzi
ca adaptată prezin
tă o calitate folclo
rică și compozi
țională deosebită. 
Ceea ce-i sigur este 
că ea nu a fost 
scrisă de Vasile 
Alecsandri.

(Agerpres)

Cea mai mică centrală electrică
Prin mijlocul comunei Run- 

cu, din raionul Tg. Jiu, curge 
un pîrîiaș. Sătenii s-au gîndit 
să folosească acest fir de apă, 
transformîndu-i forța în ener
gie electrică. Dimensiunile 
„hidrocentralei" clădite de ei

sînt pe potriva pîrîiașului. O 
construcție cu dimensiuni mai 
mici decît ale unui chioșc de 
răcoritoare adăpostește... tur
binele și generatoarele.

(Agerpres)

autorul, să numească 
torii filmului și alte 
ale acestora ; să recunoască 
compozitorul melodiei inter
pretate de orchestră și să ci
teze și altele etc. „Luptînd" în 
acest fel cu monotonia, orga
nizatorii serii — conducerea

realiza- 
creații

FAȚĂ:

Invitația din final a orche
strei : „La dans de la cadril 
la twist" a încheiat seara cu o 
îmbietoare lecție de istorie a 
dansului, demonstrată practic.

La scurt interval, altă seară 
distractivă de la sjîrșit de săp-

Buna dispoziție
și monotonia

nut premii, iar cei ce-au gre
șit, penalizări date de întreg 
colectivul. Cităm cîteva din*- 
tre „penalizări" : să precizeze 
ce operă literară stă la baza 
realizării filmului de la cine
matograful „Patria", cine este

Casei de cultură — au oferit 
într-adevăr tinerilor ceasurile 
de destindere plăcută aștep
tate, petrecute în tovărășia 
muzicii și dansului dar și a 
unor variate comunicări cu 
preocupările lor de fiecare zi.

tămînă, la aceeași Casă de cul
tură. Din păcate, programul a 
rămas numai în intenție di
stractiv. Cei cîțiva soliști (me
canicul George Roznovan, A- 
lexandru Horja, student la 
Conservator etc,) n-au reușit

CALEIDOSCOP
• Rămășița" celui • Fierăstrău

profundă a smgelui
H. E. Kriinen, biochimici 

de la Serviciul de transfu
zie a sîngelui al oralului 
Amsterdam, a comunicat 
ziariștilor, înainte de a ple
ca la Stockholm, pentru a 
participa la un congres de 
transfuzie a sîngelui. că el 
a realizat o metodă de con
gelare profundă a sîngelui 
care permite păstrarea sin- 
gelui pe o durată de timp 
nelimitată, in azot lichid, 
la o temperaturi apropiată 
de -200M

așezate 
de

in

de-al treilea circular știrb
9

De ce „simțim" în ceafă 
prezența sau privirea cuiva ? 
Această problema a rămas 
mult timp o enigmă. In ulti
mii ani, oamenii de știință 
_ j i-ircpui să dibuiască calea 
tpre dezlegarea ei.

Se presupune că în această 
treabă este amestecată epifiza 
— glanda pienală așezată în 
partea creierului care se află 
»pre ceafă. Există părerea că 
epifiza ar fi o rămășiță rudi
mentară a celui de-al treilea 
ochi.

fascicul — și de o celulă foto^- 
electrică, ca de un amplifica
tor și de un difuzor pentru ca 
vocea partenerului de depar
te. purtată pe razele de lumi
nă. să se facă auzită.

Se înțelege că fiecare inter
locutor este prevăzut cu cîte 
două aparate : un emițător și 
un receptor pentru a putea 
susține conversația întocmai 
ca la un telefon obișnuit.

Perspectivele deschise de

TELEHML/L CU RAZE DE LUMINA

ars- c.

szăriSDea ViOri-
țnlor. In ascest feL ctzd fasci
culul reflectat se întoarce 
spre aparatul care I-a emis, 
schimbările sale de direcție 
reprezintă tocmai vibrațiile 
vocii. Este suficient acum ca 
un sistem să capteze acest

•cesszâ invenție cn: extrem 
oe vane.

Intr-adevăr, dacă pe sol 
curbura Pămintulm limitează 
foarte mult zona de vizibili
tate directă, nu același lucru 
se intîmplă în vastele spații 
interplanetare. Cit de mare 
poate fi „bătaia" retrometru- 
lui? încă nu se știe. în orice 
caz, folosirea sa în aeronauti-

să urnească monotonia. Invi
tată nedorită, în special într-o 
asemenea împrejurare, ea s-a 
instalat din primele ore pen
tru că a găsit de astă-dată te
ren prielnic. Mai întîi în felul 
cum a fost conceput progra
mul; în termeni generali, de 
genul „orchestra va cînta... 
cîțiva soliști vor interpreta 
melodia preferată..." Apoi, o 
contribuție nedorită a orche
strei : cam plictisită, susținîn- 
du-și partitură după partitură 
același repertoriu cunoscut de 
tineri de la ultimele trei, 
chiar patru asemenea seri. 
(Am auzit în sală exclamații 
ca aceasta: „Să vezi, ur
mează Cha-Cha, „Lalele". Cu
noștințele tînărului s-au do
vedit exacte prin confirmata 
dată imediat de orchestra, 
deși repertoriul ei nu-l anunța 
nimeni). In pauzele dintre un 
dans și altul tinerii ar fi dorit 
să participe la un concurs ful
ger („Pe teme cinematografice: 
care a fost filmul cel mai bun 
al săptămânii și de ce ?“ — 
propunere venită de la tină- 
rul Gh. Ene, muncitor la Uzi
nele „Semănătoarea", sau „Ce 
noutate în știință și tehnică 
am cunoscut în această săptă
mână — sugerată de llie Mo
canii, controlor tehnic la a- 
ceeași uzină), întîlniri cu ar
tiști, scriitori, poeți preferați. 
Am notat multe propuneri, 
sugestii, observații critice fă
cute de tinerii participanți la 
„seara distractivă" de la Casa 
de cultură a raionului 16 Fe
bruarie. Relevăm numai una : 
„Seara distractivă își merită 
numele doar atunci cînd oferă 
clipe de destindere, de voio
șie, de comunicare multilate
rală cu preocupările tinerilor. 
Asemenea seri au fost (una 
din ele am relatat-o în pri
ma parte a acestei însemnări). 
Ele trebuie continuate și nici 
într-un caz înlocuite cu „dans 
și... gata". Avînd valoare de 
concluzie, o supunem condu
cerii Casei de cultură, su- 
gerîndu-i să dea răspuns prin 
continuitate și perspectivă.

FLORIDA POPA
p

Urmează „Serenada tinereții*
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Săptămînă viitoare
ecrane

• Casa neterminată

Casa neterminată

„.Maria

atmosfera 
contraca- 
Trebuia,

„Haine aproape noi'

Un inventator sovietic, 
M. Favstov, s-a gindit 
reducă prețul de cost al fieră- 
sțraelor circulare care, fiind 
fabricate din oțeluri superioa
re, costă în general scump. 
El a suprimat majoritatea 
dinților, lăsînd numai patru 
grupe de cîte 3—4 dinți. 
Dinții, făcuți dintr-un oțel 
special, sînt sudați, pe un 
disc din oțel obișnuit. Dacă 
eventual se rup, dinții pot fi 
ușor înlocuiți.

Experiența a arătat că cir
cularul „știrb" dă un randa
ment superior circularului 
prevăzut cu dinți pe toată 
circumferința.

Regizorul A. Blaier, realiza
torul filmului „A fost priete
nul meu", se prezintă pe e- 
crane cu un nou film — pro
ducție a studioului „Bucu
rești" — „Casa neterminată".

în film apar Valeria Seciu, 
Valeriu Săndulescu și Alexan
dru Repan. în rolurile epișo- . 
dice mai apar Sandu Sticlaru “ 
și Ștefan Tăpălagă.

© Maria

că se va impune în cel puțin 
două domenii.

Primul domeniu este acela 
pentru care, de altfel, Numa 
Thomas a conceput și a pus la 
punct Retrometrul. Este vor
ba de a se înlocui comunica
țiile radio care, în clipa rein
trării navelor cosmice în at
mosfera terestră, se dovedesc 
a fi extrem de nesigure. Fre
carea foarte mare cu aerul 
încălzește puternic nava. în
călzirea ionizează 
și această ionizare 
rează undele radio, 
așa dar, găsit un alt mijloc 
de comunicație între astrona
ut și Pămînt.

Al doilea domeniu de vaste 
aplicații îl constituie zborul 
în grup al astronavelor, așa 
numitul „rendez-vous" cos
mic. Atunci cînd doi astrona- 
uți, în respectivele lor capsule, 
se vor vedea în Cosmos, ei vor 
putea să-și vorbească direct 
fără a avea nevoie de un apa- 
rataj greoi și în mod practic 
fără a eheltui energie.

Dar nu încape îndoială că 
Retrometrul va găsi și o largă 
=erie de aplicații mai... pămîn- 
tești. Astfel, se prevede de pe 
acum că folosirea telefoanelor 
optice pe marile șantiere de 
lucrări publice va fi extrem 
de prețioasă. Și cine știe daca 
peste scurtă vreme un turist 
rătăcit sau accidentat în munți 
nu-și va afla salvarea grație 
razelor de lumină purtătoare 
de vorbe !

Regizorul filmului „întîlni- 
re la ora 8", Vaclav Varljcek, 
semnează și regia filmului 
„Maria", producție a studiou
rilor din Barrandov.

Interpreta rolului Maria : 
Blazena Holisova. Distribuit și 
în acest film, actorul IIj a Ra- 
cek, a interpretat rolul lui Iu- 
lius Fucik în filmul „Repor
taj cu ștreangul de gît“.

Cel de-al treilea interpret 
principal, Stanislav Remunda, 
a mai apărut pe ecranele noa
stre în filmul „Evadare din 
umbră" și „La răscruce de 
drumuri".

• Șapte ani
de căsnicie
Marilyn Monroe reapare pe 

ecranele noastre în filmul 
„Șapte ani de căsnicie", pro
ducție a studiourilor ameri
cane.

Regia filmului este semnată 
de Billy Wilder (care a rea
lizat și filmul „Apartamentul") 
care este și coautor al scena 
fiului,

• Haine
aproape noi

Ing. ION SUCEVEANU

Producție a studiourilor po 
loneze.

Scenariul și regia : Wladzi* 
mierz Haupe.

Pe generic : Magda Celow« 
na, Ryszarda Hanin, Lucynt 
Winnicka și Josef Nalberczek..
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• In cadrul primei etape a campionatului repu
blican de volei în sala Giulești de la ora 9 dimi
neața se vor desfășura următoarele întîlniri : Com
binatul poligrafic București — Voința Craiova (fe
minin), Știința București — Partizanul roșu Brașov 
(feminin) ; Rapid București — Progresul București 
(feminin).

• Echipele selecționate de hochei pe gheață ale 
Suediei și R. S. Cehoslovace s-au întîlnit din nou 
ia Stockholm. Hocheiștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (0—0; 1—0; 2—0). 
primul meci hocheiștii cehoslovaci cîștigaseră 
4—1.

în
cu

ducația comunistă 
a tineretului în ge
neral și, pentru noi, 
a studenților în 
special, reprezintă 0 
problemă de mare 
importanță și com

plexitate. în activitatea noastră 
de educare comunistă a studenți
lor, accentul a fost pus pe for
marea concepției materialist-dia- 
lectice despre lume, pe educarea 
studenților în spiritul combativi
tății față de rămășițele ideologiei 
și moralei burgheze, față de con
cepțiile mistice, pe educația lor 
în spiritul patriotismului socialist 
și internaționalismului proletar, 
pe educația prin muncă.

La Institutul Medico-Farma- 
ceutic din Cluj, în ultimii ani 
s-au obținut rezultate importante 
în munca dusă pentru realizarea 
acestor obiective.

Este de la sine înțeles că în 
afara educației prin procesul di
dactic propriu-zis, există și o 
multitudine de alte metode spe
cifice procesului educativ, Una 
din aceste metode se referă la 
organizarea cercurilor teoretice, 
menite să ridice continuu nivelul 
politic-ideologic al studenților. în 
aceste cercuri, studenții grupați 
în funcție de problemele care îi 
interesează, poartă ample dezba
teri pe marginea unor referate 
întocmite chiar de ei. înscrierea 
în aceste cercuri s-a făcut în in
stitutul nostru după dorința stu
denților.

La I.M.F. Cluj cercurile teore
tice care funcționează în prezent 
se ocupă, unele, de probleme de 
etică și morală (între care se află 
și cel condus de subsemnatul), 
altele de probleme de estetică, 
iar altele de problemele ateismu
lui științific.

Dovada că problematica cercu
rilor a fost bine aleasă este data 
de numărul mare de studenți 
care s-au înscris, în special la 
cercul de etică și morală. Astfel, 
la cercul condus de mine sînt în
scriși 33 de studenți de la anul 
III la anul VI și din diferite fa- 
cultăti (Medicină Generală, Sto
matologie, Pediatrie) toți cu o 
pregătire profesională foarte 
bună. în același timp, doresc să 
subliniez faptul că la ședințele 
cercului, pînă în prezent, nu am 
înregistrat nici o absență nemoti
vată și de fiecare dată participa
rea la discuții este așa de vie. 
îneît adesea a trebuit să limităm 
în timp durata discuțiilor. Astfel, 
la cercul de morală și etică a? 
sublinia în mod deosebit activita
tea studenților : Tănăsescu Clau
diu, Tănăsescu Eugenia, Cozgara 
Nicolae, Nemeș Radu (anul V 
Medicină Generală), Berciu I., a- 
nul VI Stomatologie, Tămășanu 
V., anul IV Stomatologie, Oltea
nu Odiviu, anul V Stomatologie, 
Popa Florica, anul V Medicină 
Generală, Rusu Mariana, anul V 
Pediatrie, Dădîrlac Constantin, 
anul IV Medicină Generală, Sze
kely Fva anul V Pediatrie și 
multi alții.

Pentru buna desfășurare a ac
tivității cercului, am stabilit îm
preună cu studenții, conducerea 
și responsabilitatea acestuia și 
modul cum să se desfășoare mun
ca în cerc. Temele pentru confe
rințe, pe care le-am stabilit pe 
baza discuției cu membru cercu
lui și după consultarea unor oa
meni competenți, interesați de 
problemele pedagogice, au fost 
repartizate studenților la alege
re, anunțînd în același timp și 
bibliografia, așa îneît fiecare 
membru din cerc să cunoască din 
timp atît titlul temelor, cit și ma
terialul informativ, ca să se poată

pregăti temeinic pentru a lua 
parte activă la discuțiile ce se 
poartă pe marginea referatelor 
ținute.

în cadrul cercului nostru s-au 
ținut de la înființarea sa mai 
multe referate (în fiecare lună 
unul) dintre care amintim : „Noul 
umanism în concepția etică 
marxistă", ținut de tov. Tănăsescu 
Claudiu ; „încadrarea studentului 
de tip nou în concepția moralei 
comuniste", ținut de tov. Olteanu 
O., student anul VI Stomatologie; 
„Fericirea și sensul vieții în etica

La Institutul
medico-farmaceutic

Cluj
comunistă", ținut de tov. Nemeș 
R., student anul V Medicina Ge
nerală ; „Optimismul și spiritul 
colectivității, trăsături de baza ale 
omului de tip nou", ținut de tov. 
Berciu Ion, anul VI Stomatologie; 
„Sarcinile unui student de tip 
nou în perioada desăvârșirii con
strucției socialiste", ținut de tov. 
Szekely Eva etc. etc.

In mod deosebit subliniez in
teresul pe care l-au provocat re
feratele „Fericirea și sensul vieții 
in etica comunistă" și „Optimis
mul și spiritul colectivității, tră
sături de bază ale omului de tip 
nou" care, prin conținutul lor bo
gat și tematica majoră abordată, 
au avut un deosebit răsunet in 
rînd urile membrilor cercului.

Alegerea unor subiecte intere
sante, în care să palpite viata și 
care să ridice direct probleme 
membrilor cercului, este deci un 
element de care trebuie ținut 
seama în reușita antrenării stu
denților

Toate 
cadrul 
printr-o 
judicios

în activitatea de cerc, 
referatele prezentate în 
acestui cerc s-au impus 
documentație amplă și 

______ aleasă, în care exempli
ficările purtate în domeniile cele 
mai variate (cultură, artă, știință, 
medicină) au fost strins legate de 
practică, de viață, dovedind din 
partea studenților seriozitate și

oamenilor din țările capitaliste și 
socialiste, cele mai multe trăite și 
văzute de mine cu prilejul dife-' 
ritelor deplasări în străinătate.

Concluziile pe care le-am tras 
nu au fost doar teoretice, ci con
cluzii legate de viață, în care 
partea noastră, a medicilor avea 
ponderea cea mai mare. în discu
țiile lor, membrii cercului au fă
cut, la rîndul lor, referiri la spe
cificul activității noastre medi
cale, căutînd să axeze majorita
tea problemelor pe aplicarea nor
melor și principiilor morale în 
domeniul medicinii, pe definirea 
și conturarea principalelor trăsă
turi de caracter ale medicului de 
tip nou, privite prin prisma eti
cii marxiste.

Am să exemplific această idee 
cu referatul pe care îl am în față; 
..Deontologia medicală, privită 
prin prisma unui student la me
dicină" întocmit de Vasile Tămă- 
șean, student anul IV Stomato
logie. Pornind de la conținutul 
deontologiei, care include asam- 
blul normelor de conduită și 
obligațiile medicului față de bol
navii pe care ii îngrijește, față de 
colegii săi și față de societate, 
referatul ridică o seamă de pro
bleme practice, concrete, deosebit 
de valoroase pentru profilul me
dicului viitor, dar mai ales pen
tru etica studentului la medicină. 
Datoriile față de societate ale 
studentului, viitor medic de tip 
nou. relațiile studentului cu bol
navii, relațiile dintre studenți, re
lațiile studentului cu cadrele di
dactice, autoexigență etc„ sînt nu
mai câteva din multiplele proble
me care, neîndoielnic, vor stimi, 
ca și în alte dăți, ample și inte
resante dezbateri.

Cu fiecare ședință a cercului 
nostru am putut să-mi dau seama 
tot mai bine de saltul calitativ 
continuu făcut de studenți. Dacă 
ia început problemele erau puse 
mai timid, sau cu prea puține 
contribuții personale, la ultimele 
ședințe expunerile au oglindit îr. 
mod pregnant reușita îmbinării 
unei documentări ample cu c 
contribuție personală bogata, iz- 
voiîtă din interes și gîndire pro
prie.

Socotesc că experiența acumu
lată în cadrul cercului de etică și 
morală pe care-1 conduc mă în
dreptățește să afirm că această 
formă de educație are o deosebi
tă eficiență în rîndul membriloi 
cercului, contribuind din plin k 
educația comunistă a studențiloi 
noștri.

în campionatul 
categoriei A la fot
bal se dispută azi 
două partide res
tanță. Pe stadionul 
„23 August" din 
Capitală în program 
cuplat se întîl- 
nesc echipele : Di
namo București — 
C.S.M.S. Iași (ora 
12,15) și Rapid 
București —> Farul

(ora

noastre

Constanța 
14,00).

Posturile 
de radio vor trans
mite în cadrul emi
siunii „Sport și mu
zică" repriza a Il-a 
a întîlnirii Rapid 
București — Farul 
Constanța. Trans
misia se va face pe 
programul I în ju
rul orei 15.

• Pe stadionul din 
Pitești s-a dsputat 
ieri meciul restanța, 
pentru campionatul 
categoriei A la-fotbal, 
între echipele Dina
mo Pitești și Steaua. 
Intilnjrea s-a tetminat 
cu scorul de 
(1—1) în favoarea 
chipei Steaua.

2—1
1 e-

(Agerpres)

• Turneul final al celui do-al 17-lea campionat 
masculin de șah al R.P. Romîne a început ieri în 

• sala de festivități a hotelului Victoria din Capita
lă. Partidele disputate în prima rundă s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Bozdoghină — Ciocîl- 
tea 0—1 ; Szabo — Gheorghiu remiză ; Stanciu —• 
Nacu remiză ; Radovici — Soos 0—-1 ; Pavlov — 
Gunsberger remiză ; Șuteu — Mititelu remiză ; 
Pușcașu — Neamțu 1—0 ; Gavrila — Partoș 0—1 ;

Cea de-a doua rundă se desfășoară astăzi, înce- 
pînd de la ora 16,30.

• Organizatorii meciului de box dintre „greii" 
Cassius Clay și Sonny Liston au stabilit ca această 
intîlnire să aibă loc la 19 aprilie 1965 la Boston. 
După cum se știe, meciul urma să aibă loc la 16 
noiembrie însă a fost amînat, deoarece campionul 
mondial Cassius Clay a suferit o operație de hernie.

Foto : Ni STELORIAN

„Mîinî îndemînatice . 
Pionierilor din Tg. Mureș

Sîmbătă seara. Academia R. P. 
Romîne a sărbătorit, în cadrul 
unei reuniuni, pe acad. Athanase 
Joja, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani. Au participat mem
bri ai Prezidiului Academiei, nu
meroși academicieni, cercetători 
și alți oameni de știință și cul
tură.

în numele Prezidiului Acade
miei, acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei, a felicitat 
pe sărbătorit, relevînd fructuoasa 
sa activitate științifică și didacti
că, prestigiul deosebit de care 
se bucură pentru contribuțiile 
aduse în dezvoltarea științelor fi
lozofice și a științei logicei, pe 
care o reprezintă cu strălucire. 
A fost subliniată vasta sa activi
tate obștească și social-politică,

meritele deosebite pe care le are 
în dezvoltarea relațiilor științifice 
internaționale ale țării noastre și 
aportul pe care îl aduce ca sol 
al intelectualității romînești în 
diferite organisme internaționale.

Sărbătoritul a fost felicitat căl
duros de cei prezenți, care i-au 
urat noi succese în activitatea 
sa.

Răspunzînd, acad. Athanase 
Joja și-a exprimat mulțumirea și 
recunoștința pentru sprijinul mul
tilateral pe care partidul și gu
vernul îl acordă dezvoltării știin
ței, lucrătorilor ei, care-și pun 
cunoștințele și capacitatea lor de 
muncă în slujba măreței cauze a 
construirii socialismului în țara 
noastră.

15 ani de la înființarea

Ministerului Industriei Ușoare

la• Austriacul Roland Losert, campion al lumii 
spadă, a cîștigat turneul internațional de floretă, 
disputat timp de două zile la Viena. El a totaliza! 
în turneul final 3 victorii, fiind urmat în clasament 
de Adam Lisewski (R. P. Polonă) și Kazimir Pacse- 
ray (R. P. Ungară) 1 victorie.

• Echipa de handbal a Suediei, clasată pe locul 
doi la „mondiale", a susținut în decurs de două 
săptămîni 3 meciuri internaționale. După ce au în
vins echipele Olandei (18—15) și Elveției (19—16), 
handbaliștii suedezi au întîlnit Ia Mulhouse echipa 
Franței. Handbaliștii francezi au repurtat o . surprin
zătoare victorie cu scorul de 19—12 (9—4).

(Agerpres)

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
și plăjile pe anul 1965 între R.P. Romînă 

BulgariaȘi R. P.
La 5 decembrie 1964 s-a 

semnat la București protoco
lul privind schimbul de măr
furi și plățile pe anul 1965 în
tre Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară 
Bulgaria.

în baza acestui protocol, 
R. P. Romînă va livra : utilaj 
petrolier, rulmenți și alte uti
laje, produse petroliere, pro
duse chimice, sare, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri.

R. P. Bulgaria va livra: 
utilaje diverse, âcurnulațbrî, 
oțel, beton, tutun,, produse

chimice, bunuri de larg con
sum și alte mărfuri:

Tratativele s-rau desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Din partea romînă protoco
lul a fost semnat de Nicoîae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea bulgară de Ivan Go- 
lomeev, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

A fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Viteze sporite de foraj
(Urmare din pag. I)

■cu

---------•---------

noștri au ținubo sub observa
ție, mareînd pe un grafic evolu
ția ei. Rezultatele obținute au 
fost dintre cele mai îmbucu
rătoare.

Injectarea apei sărate în stra
tul meoțian III cu ajutorul a- 
cestui procedeu am aplicat-o 
anul acesta la 11 sonde de la 
Moreni și Gura Ocniței, ur
mînd ca în 1965 să completăm 
șirul de sonde cu încă 3. Opor
tunitatea unei asemenea măsuri 
s-a impus tocmai datorită fap
tului că factorul de recupera
re la acest nisip este foarte 
mic.

— Ați vorbit piuă acum mai 
mult despre unele din metodele 
folosite în sectorul de extrac
ție. în sectorul foraj ce preocu
pări au existat și cu ce rezul
tate vă prezentați acum, în 
preajma sfîrșitului de an ?

— Aminteam la început că 
sondorii din acest sector au fo
rat cu peste 5 200 m mai mult 
decît prevederile planului, 
57,92 la sută din totalul me
trilor realizați (cifră care se 
situează deasupra celei planifi
cate și a angajamentului) au 
fost forați cu turbina. Acest 
procedeu a avut ca efect în 
producție: a) eliminarea rupe
rilor ; b) mărirea vitezelor de 
foraj; c) realizarea unui foraj 
dirijat.

Fiind mai bine organizate 
decît în alți ani, brigăzile de la 
foraj au respectat grplicul de 
montaj, fiind cazuri ' cînd son
dele au fost montate cu doua 
zile înainte de termen, cum 
sînt, de pildă, cele din structura 
Finta — Bilciurești. Scurtarea 
termenului de montare a avut 
un efect economic deosebit. 
Din calculele făcute de econo
miștii noștri, rezultă că din ce
le peste 4 milioane lei econo
misiți prin reducerea prețului 
de cost, cea mai mare parte se 
datorează scurtării termenelor 
de montare și creșterii viteze
lor de foraj.

Fără îndoială că, la obținerea 
rezultatelor amintite, merite 
deosebite revin, deopotrivă, 
sondorilor din cele două sec
toare de foraj și extracție. Spu
neam la început că toate bri
găzile de sondori au intrat în 
ultima lună a anului cu sporuri 
de producție. Și, în continuare, 
prin eforturile lor, vom înre
gistra noi succese care să ne 
permită să încheiem anul cu 
realizări și mai mari.

rea graficului de revizii 
timpul de intervenții. In pre
zent, în ziua cînd se face in
tervenția la o sondă, se execu
tă și revizia mecanică și elec
trică a instalațiilor.

Pe linia sporirii randamentu
lui la sonde se înscriu și alte 
măsuri pe care colectivele de 
muncă le-au folosit cu succes. 
Trebuie relevată, în această di
recție, colaborarea mai bună 
care a existat între conduceri
le schelelor și tehnicienii din 
cadrul trustului sau de la Insti
tutul de cercetări petroliere 
din Cîmpina .Pe baza studiului 
privind condițiile geofizice și 
de strat au fost introduse lei- 
nere cu șlițuri foarte fine pen
tru a împiedica venirea nisipu
lui în gaura sondei. Tot în ve
derea combaterii viiturilor de 
nisip folosim acum cu deplin 
succes separatoare cu pastile 
care, nu numai că împiedică 
pătrunderea nisipului în son
dă, dar și creează condiții de a 
se forma un filtru natural, insti
tuind în acest fel un drenaj 
pentru consolidarea sondei. 
Pentru mărirea factorului final 
de recuperare, în schele se a- 
plică cu succes injecția cu ga
ze recuperate și injecția cu 
apă sărată. Injecția cu apă să
rată este o metodă pe care 
sondorii o cunosc de mai mul
tă vreme și care este aplicată 
de multe colective de petro
liști. Anul acesta noi am expe
rimentat un nou procedeu, care 
s-a dovedit deosebit de econo
micos și eficace în sporirea 
randamentului sondelor.

— Fiind vorba de un proce
deu pe care l-ați verificat prac
tic și ale cărui rezultate i-au 
confirmat eficacitatea, vă ru
găm să explicați mai pe larg în 
ce constă el, facilitînd în acest 
fel însușirea lui și de către al
te colective de muncă.

— Procedeul este deosebit 
de eficace în zăcămintele 
vechi, unde țițeiul curge gravi
tațional și unde factorul de re
cuperare este mic. Prin injecta
rea cu apă sărată în panouri 
se realizează împingerea țițeiu
lui remanent în sonda de reac
ție prin spălarea straturilor de 
nisip. Cum am procedat noi ? 
Am organizat mai întîi un pa
nou experimental la una din 
sondele de la schela de extrac
ție Moreni, pe care tehnicienii

Cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la înființarea Ministerului In
dustriei Ușoare, sîmbătă după- 
amiază a avut loc o adunare 
festivă.

Despre realizările obținute de 
colectivele de muncă din între
prinderile acestui sector al econo
miei a vorbit Nicolae Popa, ad
junct al ministrului industriei 
ușoare.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, lucrătorii Ministerului 
Industriei Ușoare au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în care se spune :

„Mulțumim din toată inima 
conducerii partidului și guvernu
lui, dumneavoastră personal, 
pentru grija, sprijinul și îndru
marea permanentă de care s-a 
bucurat ministerul nostru în 
toată această perioadă.

Convinși de marea răspundere 
pe care ne-a încredințat-o parti
dul și guvernul, în ceea ce pri
vește satisfacerea cererilor și exi
gențelor mereu crescînde ale 
poporului cu bunuri de consuni, 
ne angajăm să depunem toată 
priceperea și energia noastră 
pentru realizarea unor produse 
de un înalt nivel calitativ, pen
tru ridicarea nivelului tehnic al 
producției, valorificarea superioa
ră a materiilor prime, pentru 
mai buna gospodărire a între
prinderilor, pe linia traducerii în 
viață a sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și statului".

(Urmare din pag. D
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spirit de răspundere în tratarea 
unor probleme care îi interesează 
direct. Același lucru l-am remar
cat și în ceea ce privește întrebă
rile și discuțiile, care erau duse 
pe baza unor pregătiri minuți
oase ; în mod deosebit m-a im
presionat faptul că cei mai mulți 
dintre studenți își însușeau pro
blemele puse, în sensul că încer
cau să le rezolve dîrid soluții și 
apelînd la experiența proprie, de 
viață.

Personal, am dat o deosebită 
importanță bunei desfășurări a 
muncii în cerc. M-am străduit 
sa-i cunosc pe toți membrii cer
cului, pe care mi i-am apropiat 
în acest fel. am ales temele în 
strinsâ legătură cu dorințele lor. 
am îndrumat direct elaborarea 
referatelor pe diferite teme, am 
dat o importanță deosebită orga
nizăm discuțiilor, lăsind să se 
degaje trăsăturile educative pozi
tive cue trebuiau reținute de stu 
denți; mi-am împărtășit totdea
una din expenența proprie d* 
viată. studenților

CgwSdaiuJ In flrioțe chimice 
Mihai! Șerbcn in JcboralonJ 
de protide al Inttitutulu.

chimie a! Acade

După un popas plăcut in 
munți, la cabana „Voi near, 
raionul Chnpulung Muscel, 
excursioniștii se pregătesc 

de plecare

Foto: L MTUTELU

Am urmărit zilele trecute 
pregătirile ce se făceau la că
minele culturale din regiunea 
Banat pentru intîmpinarea unei 
tradiționale manifestări: Festi
valul filmului la sate. Se în
tocmeau recenzii și prezentări, 
seri literare, concursuri avînd 
ca teme filmele din festival. 
Astăzi în raionul Arad, Deta, 
Lipova, Oravița, Sînnicolau- 
Mare căminele culturale, cine
matografele sătești găzduiesc 
deschiderea festivalului. Pe 
ecrane: filme în premieră, ci
cluri tematice („Te slăvim 
Romînie, pămînt părintesc". 
„De la Romînia pitorească a lui 
Vlahuță la marile construcții 
ale socialismului", „Din mărgă
ritarele literaturii clasice ro
mînești", „Cu cîntecul și jocul 
pe meleagurile patriei" etc.).

V. GRIGORESCU

tr-un an avea cîteva corii 
pe primul trimestru, in 
doilea, cu ajutorul pneteniicr 
situația se îmbunătățise Intru* 
cîtva, în al treilea ș: ulzxmul. 
a ieșit curat la suprafață. Deo
sebirea între el și tine ene ci. 
Darius nu s-a gindit vreodată 
să facă dintr-asta o rețetă. In 
anul următor, dimpotrivă, s-a 
pus pe învățătură de la în
ceput, a încetat definitiv cu 
absențele, a...

DUMITRU : Ești plicticos. 
Darius ăla al tău e un bleg p 
jumătate. Probabil că era unul 
din cei care chiulesc zile în
tregi, aiurea, fără pic de tac
tică. Eu unul nu fac o aseme
nea prostie. Stau vreo două 
ore, dispar urgent la ora a 
treia și mă întorc la a cincea. 
Asta-i altceva. Nici nu se pot 
aduna prea multe absențe din- 
tr-o dată, nici nu prea bate la 
ochi. Și uite, m-am ales și cu 
un film la matineu...

LUCIAN: Ești tactician... 
Timpul pierdut rămîne timp 
pierdut, indiferent de metoda 
cu care-1 pierzi. Sîntem în
tr-a Xl-a, avem timp măsu
rat, dacă nu înțelegem asta 
furăm singuri căciula.

DUMITRU : Perfect, 
merg în capul gol.

LUCIAN : ...
DUMITRU : Nu-mi guști 

morul ? Cred că te scofîlcești 
tot stînd de dimineața pir. î 
seara cu nasul în carte. Pre
fer să mă duc cit pot mai des 
pe la Clubul minerilor. Și, 
slavă domnului, pot. Cînd tai- 
că-miu e în șutul al doilea, 
mă întorc acasă cu zece mi
nute înaintea lui. Vine bătrî- 
nul, vede : băiatul e la domi
ciliu. în ordine. Bunica — nu 
mă vinde ea. La un caz, mama 
îmi ia apărarea în fața tatei.

LUCIAN : Răspund pe rînd. 
Capul riscă să-ți rămînă în
tr-adevăr gol. Nu gust acest 
umor. Destinderile pe care mi 
le acord obișnuiesc să mi le 
aleg bine, tocmai pentru că 
timpul mi-e scump. îmi plac 
expozițiile. M-am dus să văd 
tablourile Galeriei din Dresda, 
Expoziția cărții engleze... Cu

DOUA
ne

eu

u-

e

DUMI TRU : Mîe-an ^oî! 
Groaznică !

LUCLAN : grea. în seasul 
că nimic, nici un capctoi nu 
poate fi învățat izolat de rest, 
nimic nu poate fi preluat de-a 
gata. Trebuie să îmi leg sin
gur toate armăturile, pentru 
ca ceea ce știu să stea in pi
cioare. Asta cere muncă <; 
timp. E pasionant însă. Te 
fură pur și simplu, cînd ajungi 
să-i înțelegi resorturile.

DUMITRU : Eu zic : posse. 
Aoleu, te faci profesor de ma
tematică !

LUCIAN : Nu. Apropo, ce-ai 
hotărît să devii ?

DUMITRU : La dracu. n-am 
hotărît nimic ! începi și tu să 
mă bați la cap — ca tata ? 
Toată ziua numai asta aud : 
„Faci colecții de 3 și 4, ee-ai 
de gînd să ajungi în viață, te 
pomenești că rămîi un neis
prăvit ! ?“ I-am promis întîi 
să trec clasa, asta-i una la

1*. zșa-: 
LUCD

la ora i

LUCIAN drtiitee-
ra îmi place din copilărie. 

Făceam desenele ocișnuite vîr- 
fără perspectivâ. ca in 

ooeze. îmi plă- 
grecești văzute 

reprocfcceri. La 12—13 ani. 
schimb, trecusem la Evul 
diu: umpleam caietele cu 
ațe de castele gotice, coco

țate pe stir.ci, sumbre și ma
iestuoase. ca ur. fel de ilus
trație particulară Ia romanele 
lui Walter Scott. Azi îmi plac 
blocurile suple, cu linia des
fășurată, a zilelor noastre. Și 
e. mi se pare, ceva mai mult 
decît o apreciere estetică. De
senul îmi ia și el mult timp. 
Un capitel de coloană trebuie 
să-ți dea, dincolo de propor
țiile exacte, impresia că pia
tra sculptată respiră. Frecven
tez cercul de desen artistic din 
școală.

DUMITRU; Cum te văd,

îmi făceam un laborator 
fizică și chimie. Al meu, mic.

DUMITRU : Eu am rămas 
Ia pasiunea asta, țigara.

LUCLAN : Eu mi-am schim
bat-o pe-a mea. Cînd am fă
cut cunoștință cu astronomia, 
m-am hotărit să frecventez 
ObservatoruL în consecință, 
mi-am confecționat o lunetă 
proprie. Am cerut pentru asta 
ajutorul unui om de speciali
tate. Tuburi, lentile, puțină 
bătaie de cap : am avut lu
neta.

DUMITRU: Și? Ai desco
perit vreo planetă, Galileo ?

LUCIAN : Nu. Dar am vă
zut cerul mai de aproape... Să 
știi că este ceva de văzut.

DUMITRU : O fi. în schimb 
probabil că nu-ți place muzi
ca. La cîteva zile odată, îi zic 
bunicii că merg la cineva să 
învăț — și mă duc să ascult 
discuri la magazinul respectiv.

n-am făcut priză. Utemiștii de 
care știu că ai vrea să mă în
trebi au obosit tot criticîn- 
du-mă în adunările lor gene
rale deschise ; pe urmă s-au 
cam lăsat păgubași.

(Dumitru Roman nu este 
membru al Uniunii Tineretu
lui Muncitor. Gazeta de pere
te, sesizînd căderea iminentă 
la opt materii a acestui elev, 

■nu a reușit totuși să obțină 
deocamdată nici o autocritică 
din partea lui. Cit despre gru
pul de prieteni, nici atît).
— Și asta e. Știu cam cîte pa
rale facem, 
un loc și 
Basta.

LUCIAN :
tele ! Stai, ascultă. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă le-ai întoarce 
spatele ? Refuză-le invitațiile 
cînd ai de învățat. Și ai ! La- 
să-te chiar luat peste picior
— fiindcă o să te ia, la în-

toți prietenii la 
fiecare în parte.

întoarce-le spa-

PORTRETE IN ALB Șl
iferenval, la care 

imsesen. Dar m-au dat 
: ce univers formidabil se 

deschide acolo. Teoria relati
vității am început s-o cunosc 
dm timpte1 broșuri de popu
larizare, spicuiri ; dar viața lui 
Albert Einstein mi-a impus un 
respect adine. Am fost la Mu- 
reul tehnic cu clasa : la apa- 
ratajul electronic am insistat 
cu toții. Păcat că n-am putut 
vizita și Institutul de fizică 
atomică, așa cum vroisem. în 
schimb, la Uzinele „23 Au
gust'. unde am făcut practica 
la lăcătușerie. am cunoscut 
secții înzestrate cu aparataj 
special, modem, folosind izo
topi radioactivi și ultrasunete 
pentru detectarea fisurilor la 
piesele mari, turnate. încetul 
cu încetul, pasiunea se fixea
ză, se organizează, cumpăr sau 
împrumut cărți de fizică, în
cerc să înțeleg mai mult...

DUMITRU: Păi atunci ești 
un om făcut. Fizician, ce mai!

Wal și ești plin de talente. Poartă-le 
sănătos. Eu nu fac parte decît 
dintr-un cerc neorganizat : al 
fumătorilor. Ți-aș azvîrli și 
ție o țigară, de la Anina la 
București, dar știu că în viața 
ta n-ai pus „otrava" asta în 
gură. Habar n-ai.

LUCIAN : Iarăși de înșeli, 
într-adevăr nu-s fumător. Dar 
asta nu înseamnă că nu am 
încercat de cîteva ori.

DUMITRU : Te pomenești 
că nu ți-a plăcut.

LUCIAN : Exact. Nici altora 
nu le-a plăcut, dar acum fu
mează. Din spirit de imitație. 
Dacă ar cunoaște acțiunea no
civă a nicotinei...

DUMITRU : Ascultă, mie să 
nu-mi vii cu conferințe știin
țifice pe tema asta! Cînd 
m-am apucat eu de fumat, în 
clasa a VIII-a, tu nu știu ce 
naiba făceai.

LUCIAN : într-a VIII-a ? 
Stai că-ți spun. într-a VIII-a

LUCIAN : Și de ce trebuie 
să trîntești o minciună pentru 
asta ?

DUMITRU : Ah, predica ! 
Fiindcă altfel aș fi bătut la 
cap fără milă : lecțiile întîi, 
lasă vagabondajul ! Ești căzut 
la șase-șapte materii ! Ai prie
teni răi! Mulțumesc, mi-ajun
ge. Minciuna e sfîntă, prelun
gește viața oricărei bunici iu
bită de nepotul ei.

LUCIAN : Ai de fapt o pă
rere excelentă despre priete
nii tăi?

DUMITRU : E o gașcă sim
patică, atîta tot. Toți sînt din- 
tr-a Xl-a A, eu sînt la B, dar 
m-am lipit acolo. E un ames
tec de capete. Ilie e isteț, se 
descurcă oricînd, are și el o 
mulțime de 9 și 10, ca tine, 
bucureșteanule. Ionel, în 
schimb, Ionel e repetent, dă-1 
dracu’, dar ce politicos, ce ma
nierat e! Cei doi Gheorghe 
au numai de 4 prin catalog, 
altfel băieți de viață. Cu alții

NEGRU
ceput, asta e sigur, de asta te 
și temi tu. Să admitem. Mai 
mult, însă, ce-ți pot ei face, 
cînd le-ai spune „am de în
vățat ?“ Bășcălia trece, învă
țătura rămîne.

DUMITRU : Ușor de zis. Să 
rămîi singur...

LUCIAN : Așa nu rămîi sin
gur : mai ai colegi pe care nu 
i-ai descoperit încă. Mai ai 
înclinații pe care nu ți le-ai 
descoperit încă. Ce-ar fi ca 
mai întîi și mai întîi să cauți 
să afli ce vrei ?

DUMITRU : De la viață ?
LUCIAN : Și de la tine. Ce 

rol te atrage ? Unde, în ce sec
tor ? Ce trebuie să faci ca să 
fii admis acolo ? Dacă nu-ți 
răspunzi la întrebările astea, 
dacă nu ți le pui măcar, lu
crurile vor deveni tot mai tris
te, tot mai încurcate. Fără ieși
re, la un moment dat. Chiar 
dacă, într-un efort final, dis
perat, ai să treci și a Xl-a fără 
corigențe, urmînd rețeta ta de

două parale. Nu cred că a- 
jungi prea departe cu rețeta 
asta. Nici cu gașca asta sim
patică, plină de capete ames
tecate. Nici cu frumoșii tăi 
ochi albaștri în care nu se 
vede cînd minți. Ascultă, 
prietene : cred că țin la tine 
mai mult decît repetenții po- 
liticoși, care pesemne nu ți-au 
trîntit niciodată vreun adevăr 
așa, de la obraz. Nu-1 mai face 
de rîs pe taică-tău, care in
tră în schimbul doi cu con
vingerea că tu te așezi la 
masă și înveți. Nu mai abuza 
de slăbiciunea mamei...

DUMITRU: Ia ascultă mă, 
știi...

LUCIAN : Și lasă tonul ăsta 
amenințător. Amîndoi avem 
17 ani. și se întinde o țară 
întreagă între noi, dar nici o 
distanță. Eu știu ce spun. 
Crezi că nu ești privit ? Crezi 
că numai dirigintele tău, 
Toma Linca, te caută mereu 
pe acasă și nu te găsește ? Te 
căutăm noi toți, mereu. Și nu 
te găsim. Niciodată nu te gă
sim ! Dacă lucrurile urmează 
așa, într-o bună zi — peste 
un an, cinci, zece — n-âi să 
mai fii căutat. De nimeni. Și 
atunci, abia atunci vei fi sin
gur cu adevărat. Singur cuc 
chiar în Clubul minerilor. 
Singur cuc în magazinul de 
discuri. Singur în sala cine
matografului, la matineul din 
orele de chiul. Pretutindeni 
singur. Vezi să nu se întîrnple 
una ca asta. Caută să nu se 
întîrnple asta, Dumitre !

DUMITRU
★

(Totul rămîne, firește, în 
suspensie. începînd cu ultimul 
răspuns, nerostit, al lui Du
mitru Roman. Nici zilele, nici 
săptămânile viitoare, nici mă
car scurgerea trimestrului III 
nu vor fi suficiente pentru a 
oferi o adevărată concluzie. 
Viața va demonstra însă dacă 
portretele în alb și negru con
turate în acest dialog vor cu
noaște o evoluție care să im
pună, pentru Dumitru ca și 
pentru Lucian, multiplele nu
anțe, alternînd delicat pe niște 
chipuri tinere, energice, fru
moase, în plină lumină timp 
de 24 de ore pe zi).



Vizita
tovarășului

Al. Birlădeanu 

în Franța
PARIS 5. — Coresponden

tul Agerpres, Tudor Vornicu, 
transmite : In cursul săptămî- 
nii care s-a încheiat, Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi
hai Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și per
soanele care îi însoțesc au a- 
vut o serie de contacte și în
trevederi cu oameni de afaceri 
și firme comerciale franceze 
printre care „Renault*, „Alst- 
hom“, „Fives Lille Caii*, „Pe- 
trol-Chimie", „Compagnie Ge
nerale d’Electricite", „L'Air 
liguide" etc.

Dezbaterile
din parlamentul italian
Declarațiile lui Saragat privind

relațiile Italiei eu R. P. Chineză

PE SCURT
Comentariul zilei

VIETNAMUL DE SUD: Ima- 
gine de la o recentă de
monstrație antiguvernamen
tală desfășurată la Saigon

4

ROMA. — In Parlamentul 
italian s-a încheiat prima fa
ză a examinării proiectului de 
buget pentru anul 1965. După 
ce Camera deputaților a apro
bat acest proiect cu 263 de 
voturi pentru și 150 contra, 
discuțiile vor fi reluate în 
Senat.

Ultimele ședințe ale Came
rei au fost consacrate proble
melor de politică externă. în 
declarația făcută în încheie
rea dezbaterilor, ministrul de 
externe Giuseppe Saragat a 
spus că în privința stabilirii 
de relații diplomatice intre 
Italia și R. P. Chineză, ..pro
blema nu e de a stabili ..dacă • 
guvernul italian înțelege să 
întreprindă acest pas, ci 
„cinci" îl va întreprinde. El a 
declarat că „în recunoașterea 
Republicii Populare Chineze 
guvernul italian are o poziție 
deschisă și nu se află departe 
de o hotărîre, adăugind, însă, 
că pentru alegerea momentu
lui acestei hotariri se urmă---- -- •— ---

rește ca el să fie „în armonie 
cu consultările in curs cu 
aliații Italiei".

Ziarul „Paese Sera“ scrie 
că ..în practică, această decla
rație amină, de fapt, proble
ma fără să fixeze un termen-4.

Ministrul de externe a a- 
nunțat totodată că s-a hotărit 
deschiderea unui oficiu co
mercial italian la Pekin și a 
unui oficiu analog al R. P. 
Chineze la Roma. Hotârirea 
guvernului italian de a dez
volta. astfel, schimburile co
merciale cu R. P. Chineză, a 
precizat Saragat. a găsit „în
țelegerea Statelor Unite*.

ROMA. — în cercurile poli
tice din Roma se consideră că 
președintele Italiei. Antonio 
Segni iși va prezenta dumini
că demisia. După cum se știe, 
președintele Segni s-a îmbol
năvit grav la 7 august, ulte
rior el s-a restabilit într-o 
oarecare măsură. răminînd 
insă parțial paralizat In con
formitate cu constituția ita
liană. cele două camere ale 
Parlamentului și reprezentan
ții regiunilor autonome vor 
trebui să fie convocate intr-un 
interval de 15 zile pentru ale
gerea unui nou președinte. 
Printre oamenii politici ita
lieni care pot candida la pos
tul de președinte al Italiei 
sînt amintiți : Cesare Merza- 
gora, președintele Senatului, 
Giovanni Leone, fost președin
te al Camerei deputaților și al 
Consiliului de Miniștri, Giu
seppe Saragat. actualul mi
nistru de externe și Amintore 
Fanfan i. fost președinte al 
Consiliului de Miniștri.

----- •-----

Ședința
Comitetului

executiv 
al C.A.ER

La 12 decembrie

Kenya va deveni republică
La 12 decembrie, scrie sap- 

tămînalul „JEUNE A- 
FRIQUE“, se împlinește 

un an de la proclamarea inde
pendenței Kcnyei. Cu acest 
prilej, țara va fi proclama: ă 
republică, iar Jomo Kenyatta 
va fi primul președinte al 
Kenyei.

„Partidul unic din Kenya, 
scrie revista, poartă denumi
rea de „Umoja“ (traducerea in 
dialectul Swahili a denumirii 
de „Unitate"). Acest partid a 
fost creat pe baze democrati
ce, pe calea unor discuții și 
dezbateri serioase. Se știe că 
în Kenya existau două partide, 
respectiv Uniunea democra
tică africană din Ker.y i 
(K.A.D.U.), partid de opoziție 
și Uniunea națională africană 
din Kenya (K.A.N.U.), partidui 
de guvernămînt. Opoziția de
ținea 22 de locuri in Camera 
Reprezentanților și 14 în Se
nat. Partidul de guvernămînt

deținea 107 locuri in Camera 
reprezentanților și 41 in Senat .

Se știe că hctârirea ca la 11 
decembrie să âe procîama: 
regimul republican a fosî vo- . 
tată în unanimitate» ParL-du. 
de opoziție. Uniunea oerxcu- | 
tică africană din Kecya. s-a 
autodizolvat din ir.ruat.va , 
conducătorului său. Rccajd ; 
Ngaia. care la 10 noeerabne a j 
hotărit să intre în rncterS* . 
partidului de guvevârnîrz. j 
chemindu-i pe toți mer-âm: 
partidului să-i urmeze exem
plul- După o perioadă de d_s- 
cuții și negocieri. Uziusea Na
țională africană dia Kenya, 
condusă de Jomo tvenyana. a 
obținut sprijinul întregii țări, 
cu excepția provinciei de I 
nord-est unde, cupă cum se I 
știe, populația. în cea mai 
mare parte de origine soma- 
leză. cere să se alăture So
maliei1.

ur £ C/aRâri 
pes£z~j ootabcrar* eccccmcă si 

a R. P Rnsn- 

pPuLhin •yrfețrirjp mur-

1k de Manats ai VJLS-S.
SedaCa CoHArtatet eeocr 

a iaz wradri de rrsmsneac- 
trf R. P. Mțru. & Todcrvr.

Csatenn oecsEnr a couuac 
uek pcocttsse aur mcspcrzxr*.- 
Jcr. pretam * prcirw exaCe 
de de c.iif.'KlK? xs ie-
cirzri cb Mtwau-je i,'cnr'rj» 
pe Siwr hxsg case rnwi sâ 
he ZK2Kss2r âftr țârîe ,n rwu’xe 
ale CJLEJL

Caccxecri eteruB.» a aratura?
stadai pwgâe.~ăx peatra sesap-
ora I3BXU cae Arrraiă sâ
idă ioc ia anrare 1S65.

Ședau <CaaBfieexâc t

s-a desfâjcraî âati-o afincs&rtâ
de prietene fxâtească js orcâai
ințelecere inecaeocâ.

niversarea unui de
ceniu de existență a 
Uniunii Europei Oc
cidentale a fost 
marcată printr-o a- 
dunare de cinci zile, 
la care au fost dez

bătute problemele de actualitate 
care frămîntă cele șapte state 
membre, precum și pe ceilalți 
parteneri din N.A.T.O. U.E.O. a 
fost zămislită pe ruinele răposa
tei Comunități defensive euro
pene. Pe măsura scurgerii vremii, 
misiunea ei s-a diluat într-atît în-
cît dacă n-ar fi existat divergen
țele privitoare la aderarea An
gliei Ia Piața Comună, existența 
ei ar fi devenit caduca. Acum,
misiunea specială a U.E.O. constă 
în dezbaterea posibilităților de 
colaborare, în special pe tărîm 
economic, între Anglia și cele 
șase state continentale membre 
ale Pieței Comune.

Cadrul festiv a determinat pă
răsirea negocierilor concrete, a 
căror sterilitate a fost de altfel 
relevată la ultimele sesiuni, cu 
atît mai mult cu cît Adunarea 
U.E.O. nu are împuterniciri exe
cutive, atribuțiile ei fiind limitate 
ca for alcătuit din reprezentanții 
grupurilor parlamentare eteroge
ne din cele șapte țări. Dar sur
dina temporară pusă disputei din
tre „cei șase" și Anglia nu a în
semnat nici pe departe extirparea 
ciocnirii de opinii, ci deplasarea 
ei spre problemele majore ale re
lațiilor interoccidentale ca pro
log al sesiunii Consiliului minis
terial al N.A.T.O. In acest con-

VIZITA IN ANGLIA 
A DELEGAȚIEI 
INSTITUTULUI 
POLITEHNIC 

DIN BUCUREȘTI

LONDRA. — în cadrul a- 
cordului cultural dintre R.P. 
Romînă și Marea Britanie, la 
Londra a sosit o delegație a 
Institutului politehnic din 
București, alcătuită din pro
fesorii Const. Popovici, Al. 
Rău și Liviu Constantinescu. 
Membrii delegației au fost 
primiți vineri de rectorul Co
legiului imperial din Londra, 
sir Patrik Linstead, și de 
membri ai corpului didactic. 
In cadrul discuțiilor cordiale^ 
care au avut loc cu acest pri
lej, au fost abordate proble
me ale colaborării științifice 
romîno-britanice, fiind exa
minate posibilitățile de lărgire 
a acesteia.

In timpul vizitei lor în Ma
rea Britanie, membrii delega
ției Institutului politehnic din 
București vor face schimb de 
experiența cu colegii lor bri
tanici în probleme ale organ’- i 
zării învățămintului tehnic, 
superior, organizării activită
ții de cercetare științifică, 
precum și in legătură cu apli
cațiile practice ale acestor 
cercetări.

EXPOZIȚIE 
DE ARHITECTURA 

ROMLNEASCA 
LA BUDAPESTA

FEB OS VA FETEA 
AKM1KE IX SFK.MA T

MAD*.
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PE SCURT

Aniversare sub semnul dezacordurilor
text, Adunarea U.E.O. a sintetizat 
divergențele privitoare la reor
ganizarea N.AT.O. și la proiectul 
F.N.M. Noul secretar general al 
N.AT.O., Manlio Brosio, a mar
cat prezența sa la Adunarea 
U.E.O. printr-un apel de a se 
„continua examinarea proiectului 
F.N.M. de către toți cei intere
sați, cu cea mai mare înțelegere 
și, ca ei să aprecieze cu calm me
ritele și defectele viitoarei forțe". 
Apelul lui Brosio a fost comple
tat de încercarea actualului co
mandant al trupelor N.A.T.O., 
generalul american L. Lemnitzer, 
de a determina refacerea unității 
prin folosirea vechii sperietori... 
„amenințarea din răsărit".

Diversitatea participanților la 
discuții a determinat ca diver
gențelor dintre statele participan
te să li se adauge și exprimarea 
unor păreri caracteristice grupu
rilor parlamentare pe care ie re
prezentau. Deși reprezentantul 
Belgiei participă la lucrările 
grupului N.A.T.O. care studiază 
aspectele tehnice, juridice și fi
nanciare ale F.N.M., totuși pre
ședintele Senatului belgian, Paul 
Struye, nu a ezitat să califice 
F.N.M., de la tribuna adunării 
vest-europene, ca un element de 
diviziune a Occidentului, incapa
bil totodată să preîntîmpine pro
liferarea armelor nucleare și ca o

amenințare a relațrikc de co
existență cu țările dn răsârirJ 
continentului.

Finalitatea dezbaterdcr s-a 
concretizat într-un șir de rezolu
ții, care au căutat să împace în 
termenii cei mai generali punc
tele de vedere divergente, nuan
țarea lor dînd naștere însă la in
terpretări diferite. Acceptarea 
unui amendament propus de par
lamentarii laburiști britanici, ca 
expresia „forța nucleară multila
terală" să fie înlocuită cu „forța 
nucleară atlantică pe baze multi
laterale", a fost înfățișată, de pil
dă, de presa engleză ca un argu
ment în favoarea poziției pe care 
primul ministru Harold Wilson o 
va susține în apropiatele trata
tive de la Washington cu pre
ședintele Johnson și anume că 
„Anglia este susținută de către 
întreaga U.E.O.".

Cît privește recomandările pri
vitoare la reorganizarea N.A.T.O. 
— prezentate de deputatul fran
cez de Gailly (U.N.R.), adoptate 
cu 43 de voturi pentru, unul con
tra și 10 abțineri — aceste reco
mandări prevăd acordarea priori
tății „reformelor politice, înain
tea celor militare” și preconizea
ză consultări între membri euro
peni ai N.A.T.O., înainte ca di
verse aspecte ale orientării poli
ticii atlantice să fie luate în dez-

Axi apare țKrrr? aeajaepCat 
de contart intre pnrițrV dner- 
gente aie Franței șs Ang^xi, în 
sensul că dacă Franța za va iz
buti să âete?TT.:ne o coalizare a 
țârJcr vest -europe-je ia yxul po | 
liberi sale, atunci Angiu va relua ' 
efortul în această directe, pentru 
a se erija în purtătorul de ozvint ; 
al întregului U-E.O. în fața S.L’A. ’ 
Dar înaintea tranșări: acestei ri
valități, recomandările i garezi n- 
tă o reafirmare a poziției france
ze, binecunoscută în momentul 
de față. „Contrar a ceea ce ar 
putea să se creadă, la o lectură 
superficială a rezoluției adoptate 
— scrie ziarul „COMBAT" — 
votul constituie o infringere a 
proiectului F.N.M. pe care Sta
tele Unite se străduiesc să-I facă 
acceptat de alia ți”.

Alături de încercările de a se 
da o spoială de unitate, la Adu
narea U.E.O. s-au făcut auzite și 
vechi refrene agresive. Reprezen- . 
tantul partidului liber-democrat 
din R.F.G., Erich Men.de. a abor
dat problema frontierelor Germa
niei, susținînd că cea de pe Oder- 

1 Neisse ar fi „contrarie” acordului 
de la Potsdam. O asemenea în
cercare nu era desigur de natură 
să ducă la rezolvarea divergen
țelor dintre participanți.

Z. F.

Wilson la
Washington

a Londra, în ajunul călătoriei 
lui Wilson peste ocean, 
„FRANCE PRESSE’ descope
ră o simptomatică modifi
care a tonului. Dintr-o dată, 
contactele de la Washington
par a fi pierdut din im

portanța ce li se atribuia. „Cercurile poli
tice britanice încearcă astăzi să minimali
zeze semnificația intîlnirii dintre Wilson 
și Johnson" — constată corespondentul 
londonez al agenției pariziene. Nu-i ex
clus ca optica ziaristului francez să sufere 
de o deformare, explicabilă fără dificul
tate. Indiferent ce procentul in care ar 
exista o asemenea deformare, negocierile 
dintre Johnson si Wilson se anunță „de
licate si dificile-; ca să folosim termenii 
prudenți ai agenției vest-germane D.P.A. 
Wilson va fi duminică seara la Washing
ton. iar începutul de sâptămînă îl va găsi 
la Casa Albă, la masa tratativelor. Cei
dc: oameni de sta: vor avea patru între
vedem Un comunicat comun si o confe- 
rință de piesă ne vor permite să apreciem 
bilanțul acestor convorbiri in centrul că
rora se va găsi proăectcl controversatelor 
forțe nucleare multilaterale.

lafitairea de la Washington are loc în- 
tr-«n BMMBent dîfirfi al alianței atlantice, 
dad vfatal deshiaării suflă cu viteză. 
Chiar WUsoa, fu intrrvinl televizat, cali
fii* sjtuafia dm KAXOl drept „serioa- 
*ă’ Drv»rcente> din Mocul apusean s-au 
agesvat dmpt unmuu a disputei in jurul 
: morieare mol o literale. Ideea lansată
ia Was&isg&a i-risp-uă oneziții pe care 
-NFA YORK HSLKLD TRIBUNE* le sin- 

. ?î>ă acum na răsună nici 
■■ ropot de aplauze p nici un curent ia- 

creăru F_NAL sa a cuprins în 
Pr*®*t Exropa*. OfxraLtățiie americane 
«âd puse ia Uu xme. alegeri :

1. „să recurgă pe plan diplomatic la 
serioase răsuciri ale unor mîini pentru a 
impune traducerea în viată a planurilor 
privind F.N.M." („NEW YORK HERALD 
TRIBUNE”).

2. să înmormînteze actuala variantă a 
planului F.N.M. și să încerce un efort 
pentru „reconcilierea diferendelor dintre 
aliați" (agenția D.P.A.).

Wilson sosește la Washington cu se
rioase amendamente la planul american 
al F.N.M. Tot „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" remarca că englezii „doresc 
să transforme forța nucleară multilaterală 
într-o forță nucleară atlantică în care ac
centul să cadă mai curînd pe elementele 
multinaționale decît pe o forță N.A.T.O. 
integrată, cu echipaj mixt". După 
„FRANCE PRESSE", Wilson „intenționea
ză să aducă un consimțămînt britanic la 
crearea unor forțe multilaterale în schim
bul unei asigurări americane că Marea 
Britanie va juca un rol mai important în 
elaborarea strategiei globale și în alege
rea obiectivelor". Reacția Washingtonului 
la „contrapropunerile Wilson" ar fi, po
trivit agenției „FRANCE PRESSE”, nu 
tocmai încurajatoare pentru premierul 
britanic : „Se pare că proiectele lui Wil
son în domeniul reorganizării N.A.T.O. 
se lovesc de o poziție neașteptată tot mai 
încăpățînată din parte americanilor". 
Concret, informațiile cele mai proaspete 
din Washington în aceeași versiune ar 
indica intenția Statelor Unite de a-i cere 
lui Wilson „promisiunea unei participări 
britanice la forțele nucleare multilaterale 
și prezența marinarilor majestății sale pe 
bordul navelor de suprafață cu echipaje 
mixte". Acceptarea unei asemenea cerințe 
poate duce pe Wilson în fața unor difi
cultăți atît în interiorul propriului său 
partid cît și în parlament. In plus, difi
cultățile s-ar resimți chiar în cabinetul 
britanic deoarece ,.politica de apărare 
este supusă și unui strict examen finan
ciar" („LE MONDE”).

Convorbirile de Ia Washington pot con
tribui Ia clarificarea poziției S.U.A. față 
de soarta viitoare a F.N.M. „Subiectul 
principal care se discută de săptamîni de 
zile este poziția lui Johnson cu privire la 
mult discutata forță nucleară multilate
rală a N.A.T.O-, a cărei soartă ar putea 
fi decisă la întîlnirea de luni a celor doi 
oameni de stat" — semnala agenția 
D.P.A. Comentatorii încearcă să deslu
șească atitudinea președintelui S.U.A., 
examinînd minuțios cele mai recente cu- 
vîntări ale sale. In discursul de la Univer
sitatea Georgetown președintele, avînd 
în vedere proiectul F.N.M., se referea la 
faptul că „acei dintre noi care sînt gata 
să participe la acțiuni riscante comune

trebuie sa hotărască să meargă mai de
parte împreună". Dar Johnson cerea, con
comitent, să se lase „ușa deschisă pentru 
aceia care s-ar putea alătura ulterior". 
S-ar părea, astfel, că opinia exprimată de 
Genevieve Tabouis în „PARIS JOUR" 
găsește confirmare : „Cu toate că nu s-a 
găsit nimeni care să apere proiectul 
F.N.M., cel puțin sub aspectul său ini
țial, nimic nu permite să se creadă că 
ideea a fost abandonată la Washington și 
cu atît mai mult la Bonn". Cunoscuta co
mentatoare pariziană afirma : „Oricum, 
chiar dacă săptămîna viitoare englezii nu 
se vor ralia încă planului forței multila
terale propus de Washington, această afa
cere este departe de a fi înmormîntată. 
Chiar «amînarea tactică» preconizată de 
Johnson nu-i va pune punctul final". Se 
cuvine să consemnăm și un alt punct de 
vedere rostit de „SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG". Ziarul vestgerman crede că „pre
ședintele poate să înlăture pur și simplu 
de pe masă proiectul F.N.M. fără a ține 
seama de eforturile depuse de consilierii 
săi în această problemă".

Nesiguranța în aprecieri, tentativa de a 
lăsa viitorului (dealtfel, foarte apropiat) 
să lămurească necunoscutele prezentului, 
sînt explicabile și prin înfruntarea surdă 
din cadrul diplomației americane. 
„NEWSWEEK" afirmă că în problema rela
țiilor interoccidentale „Washingtonul se 
află în momentul de față profund divizat 
în două lagăre, fiecare lupiînd să ajungă 
la urechea președintelui". Unora din ei 
„concepția inițială a forței nucleare multi
laterale continuă să li se pară mai bună 
decît orice alternativă". Cealaltă tabără 
susține că „S.U.A. trebuie să traducă în 
viață proiectul F.N.M. dacă (vest) euro
penii doresc această forță și să renunțe la 
ea dacă (vest) europenii nu o doresc". 
Pînă în momentul de față nu apar cu cla
ritate care din tendințe a obținut cîștig de 
cauză în fața președintelui. După aprecieri 
ce pretind a se inspira din surse bine 
informate, la Casa Albă s-ar prefera o 
formulă maleabilă, lipsită de rigiditate, 
care să evite o ciocnire fățișă cu Parisul. 
Politica „mîinilor libere" pare mai avan
tajoasă. Dar să nu uităm divizarea con
cepțiilor în sferele diplomatice ale Wa
shingtonului, de care pomenea „NEWS
WEEK"...

întîlnirea Wilson-Johnson ar putea să 
facă lumină într-o măsură oarecare asu
pra unei probleme extrem de complicate 
care a devenit „capul de afiș" al actua
lității occidentale. Wilson pornește într-o 
misiune cu consecințe ce încă nu sînt pe 
deplin previzibile,

EUGENIU OBREA

.'.z-i-i: r: ; ersează un eveniment de seamă
■ : :• — z ^eenciențci naționale. In ioto-

■- - ce de ccnstrucție a sălii de hochei
z-: z-.-.z z z..~. Tampere (sală care va adăposti campionatele 

r~.znd:cle de hochei pe gheață din 1965)

Criza politică 
din Ceylon

' 1 . .L. — Vozul de ne
încredere în guvern care a in
tervenit joi în parlamentul 

z o majoritate de 
un vot) a provocat o serioasa 

in această țara.
- nnei majorități
împotriva guvernului a fost 
posîMlâ prin părăsirea parti- 

namental de către 
15 deputați ai săi, între care 
ministrul pentru irigații, de 
Silva.

Pr.-.ul ministru, Sirimavo 
Bar.daranaike, a rostit vineri 
a zc ...ze radiodifuzată, în 
care a anunțat că guvernul a, 
hotărit dizolvarea parlamentu
lui și organizarea unor noi a- 

la o dată care va fi 
stabilită ulterior. Ea a con-

----- •-----

damnat cu vehemență atitu
dinea deputaților care s-au a- 
lăturat opoziției. Primul mi
nistru a chemat poporul cey- 
lonez să-și concentreze efor
turile pentru dezvoltarea tării 
și apărarea independenței ei.

Vineri, la Colombo au avut 
loc demonstrații atît ale opo
ziției cît și ale partidelor care 
sprijină guvernul. Aceste de
monstrații au prilejuit ciocniri 
violente. Poliția a intervenit 
pentru a restabili ordinea.

Convorbiri
ungaro - americane

BUDAPESTA. — M.T.l. anun
ță că la Budapesta au început 
convorbiri ungaroramericane le
gate de reglementarea unor pro
bleme aflate în suspensie în 
relațiile dintre cele două țări. 
Din partea ungară la con
vorbiri participă Bela Szilagyi, 
ministrul adjunct al afacerilor 
externe, iar din partea americană 
O. Shaughnessy, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. la 
Budapesta.

NEW YORK. — Janos Pe
ter, ministrul de externe al | 
R. P. Ungare, care participă ! 
la cea de-a XlX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a- 
avut vineri o întrevedere cu 
Dean Rusk.

Alegeri in Guyana

britanică
u un an înaintea 
termenului legaL, la............

I gBRnn 7 decembne Guya- 
t. na britanică rc- 

flyjjlH ’inoicștc parlamentul. 
'fflWlll j Alegerile generale

urmează unei peri
oade grele în istoria acestei co
lonii britanice cînd cercurile opo
ziționiste, legate de interese stră
ine, au depus toate eforturile pen
tru a înlătura actualul guvern pro
gresist condus de Cheddi Jagan. 
Anul acesta, timp de șase luni, în 
diferite orașe ca și pe plantațiile 
de trestie de zahăr s-au produs 
numeroase tulburări care s-au în
cheiat cu un bilanț tragic: 160 
de morți și mii de persoane ră
nite. Ele au fost prezentate de 
unele ziare occidentale ca avînd 
„un caracter rasial* întrucît s-ar 
fi înfruntat negrii și indienii din 
această colonie. In realitate, tul
burările au fost puse la cale de 
opoziție în scopul mărturisit de a 
obține demisia lui Jagan.

In definitiv, ce i se „reproșea
ză* actualului prim ministru 
guyanez ? Fostul guvern conser
vator englez nu și-a ascuns ne
mulțumirea pentru faptul că pro
gramul guvernului Jagan prevede 
obținerea imediată a independen
ței depline, ducerea unei politici 
de neutralitate, stabilirea unor 
contacte cu Cuba și naționalizarea 
industriei.

Prin noua lege electorală gu
vernul conservator a impus re
prezentarea proporțională în lo
cul reprezentării directe, hotărîre 
care a fost respinsă de partidul 
popular progresist de guvernă
mînt din Guyana britanică. „Bri
tanicii —; scrie în legătură cu a- 

ceasta săptămînalul „L’EXPRESS“ 
— speră ca în acest fel să obțină 
un eșec al lui Jagan. Scopul lor 
este să pună în locul lui Jagan 
un guvern de coaliție, condus de 
Forbes Burnham". Săptămînalul 
laburist independent „TRIBUNE* 
aprecia la rîndul lui că „legea 
electorală a fost întocmită în așa 
fel îneît să-l împiedice pe Jagan 
să cîștige o majoritate satisfăcă

toare. A fost impus un sistem de 
reprezentare proporțională care 
nu ar fi tolerat niciodată în An
glia". Guvernul Guyanei britanice 
a protestat împotriva acestei legi.

Deși ta apropiatele alegeri 
pentru cele 53 de mandate în 
Adunarea legislativă candidează 
200 de persoane reprezentînd șa
pte partide politice, observatorii 
consideră că lupta se va da între 
partidul popular progresist, con
dus de Cheddi Jagan și principa
lul partid de opoziție, Congresul 
național al poporului condus de 
Forbes Burnham. Acesta din ur
mă a format, de altfel, o coaliție 
cu cel de al doilea partid de opo
ziție, Forțele unite, în încercarea 
de a obține cu orice preț victo
ria. Opoziția a primit și sprijinul 
fățiș al guvernatorului Guyanei 
britanice, Richard Luyt. In urmă 
cu două zile el a dat publicității 
o declarație în care arată, potri
vit agenției „FRANCE PRES
SE*, că „nu are obligația să in
vite pe liderul partidului ce ob
ține victoria să formeze guvernul 
dacă consideră că acesta nu este 
în stare să obțină încrederea 
membrilor parlamentului*. Ja
gan a arătat că această declara
ție „constituie un amestec în 
lupta electorală cu scopul de a 
influența pe alegători în favoa
rea opoziției*.

Reacțiunea internă speră 
în urma alegerilor, Jagan nu va 
reuși să obțină 51 la sută 
voturi necesare pentru a forma 
guvernul. „Observatorii politici
— relatează agenția „REUTER*
— consideră că Forbes Burnham 
are o șansă mai mare de a con
duce fie o coaliție de forțe anti- 
Jagan, fie un guvern minoritar'*. 
Dar deși, după cîte se pare, au 
fot luate toate măsurile de „si
guranță*, nu sînt excluse și sur
prize.

că,

din

I. RETEGAN

S.U.A.: Aspect din cartierul 
Manhattan, New York, văzut 

de pe un vas
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