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Pe agenda toamnei: 
urgentarea arăturilor

Toată atenția lucrătorilor din 
gospodăriile agricole de stat s-a 
concentrat In aceste zile spre ur
gentarea executării arăturilor de 
toamnă. Din datele sosite la Trus
tul central GOSTAT rezultă că 
pină la această dată au fost arate 
435 000 ha, ceea ce reprezintă 60 
Ia sută din suprafața planificată.

Gospodăriile de stat din Trustul 
Lugoj 'au terminat arăturile de 
toamnă, iar cele din trusturile Ale
xandria, Hunedoara, Galați, lași, 
Birlad, Bacău și Ploiești au arat in
tre 78' și 88 la sută din suprafață. 
Odată cu arăturile, peste 200 000 ha 
au fost fertilizate cu Îngrășăminte 
chimice și naturale.

Suprafețe mai mici au fost arate 
In gospodăriile de stat din trus-

turile Argeș, Sibiu, București, Că
lărași, Tulcea și Cluj.

București. — Tractoriștii din sta
țiunile de mașini și tractoare și 
țăranii cooperatori din regiunea 
București acordă toată atenția ară
turilor de toamnă. După cum re
zultă din datele centralizate Ia 
Consiliul agricol regional, coopera
tivele agricole de producție din 
regiune au arat 390 000 ha. adică 
aproape 68 la sută din suprafafa 
prevăzută.

Mai avansate cu executarea ară
turilor de toamnă sînt cooperati
vele din raioanele Videle, Alexan
dria, Drăgănești-Vlașca și Răcori, 
unde s-a arat pină la 86 la sută 
din suprafa/ă.

(Agerpres)

ÎNVĂȚĂMÎNT

METODICĂ

MODERN -

MODERNĂ
Oră de proiect cu studenții a-

nului III al Facultății de con

strucții din Timișoara

Foto: AGERPRES

Despre moderni
zarea metodelor fo
losite in procesul 
de Învățămînt, con
sider că se poate 
vorbi și in dome-

nilrl nostru, dind insă acestei
acțiuni accepția mai cuprinză
toare de „îmbunătățire". Aceas
ta presupune nu numai refe
riri Ia necesitatea utilizării

mitere la un nivel științific ri
dicat a cunoștințelor esențiale, 
a principiilor și problemelor 
fundamentale ale specialității, 
Intr-o mai strînsă legătură a 
invățămintului cu practica și cu 
cerințele actuale și de perspec
tivă ale științei, tehnicii și pro
ducției. Foarte bine ar fi să a- 
vem și să folosim mai mult în

unor metode și tehnici moder
ne în procesul de instruire a 
inginerilor constructori, ci o 
discuție mat largă In legătură 
cu modul de rezolvare a pro
blemelor actuale de care de- 
pinde pregătirea pentru pro
ducție a unui specialist de 
înaltă competență.

Nu putem spune 
că problemele pre
gătirii inginerului 
constructor și-au 
găsit cea mai bună 
cale de rezolvare.

Prof. ing.

VASILE NICOLAU
rectorul Institutului 

de construcții din București

Făcind această afirmație mă 
gîndesc in special la faptul că 
studenții din facultățile de con
strucții sînt In mod evident 
supraîncărcati. De aceea, cred 
că, pentru acest domeniu, de 
cea mai mare importanță în 
prezent este problema găsirii 
căilor de realizare a unui do
zaj corespunzător între volu-
mul cunoștințelor fundamentale
și cele tehnice aplicative, în
alegerea celor mai potrivite 
metode de prezentare și trans-

procesul de instruire mijloace 
vizuale moderne (utilizabile de 
la caz la caz, pentru speciali
tatea noastră mai mult la. lecții
le de concluzii), să mărim și să 
îmbunătățim continuu zestrea 
laboratoarelor. Consider însă 
că în prezent pentru învăță- 
mintal de construcții problema 
căreia trebuie să i se dea cea 
mal mare atenție, este aceea a 
studierii . posibilităților . prin 
care studenților să îi. se ofere 
mai mult ' timp pentru t studiul 
individual — baza unei temei
nice asimilări a cunoștințelor.

în organizarea actuală a învă- 
țămlntului tehnic superior de 
construcții, prin alcătuirea pla
nurilor și programelor s-a ur
mărit realizarea unei pregătiri 
de specialitate cît se poate de 
complete a inginerului.'Dar ce
rințele științei și tehnicii sînt 
atit de mari — și intr-o con-, 
tinuă și rapidă creștere In
cit este imposibil ca un absol
vent, terminînd o facultate de 
construcții să fie capabil să re
zolve toate problemele puse de 
practică. S-a pus astfel proble
ma unei specializări mai ac
centuate și au fost înființate 
secții noi. Dar, după opinia 
noastră, în unele cazuri s-a a- 
juns la o specializare prea 
strictă. In momentul de față 
la Facultatea de construc
ții feroviare, drumuri și poduri 
sînt formați, in cadrul a două 
secții deosebite, ingineri con
structori pentru „construcții fe
roviare", pe de o parte și pen
tru „drumuri" pe de altă parte. 
Este nepotrivită, după părerea 
noastră, o asemenea specializa
re, întrucit ea îngustează pre
gătirea inginerului mai mult 
decît nivelul de specializare 
atins de producție. Dovadă este 
faptul că în organizarea Între
prinderilor de construcții ale 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor — unde sint 
repartizați cei mai mulți dintre

(Continuare în pag. a IH-a),

Tovarășul Constantin Pîrvulescu
la 70

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a adresat tova
rășului Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de

Dragă tovarășe Pîrvulescu,

de ani
Revizie, următoarea telegramă eu 
prilejul împlinirii cî/stei, de-, 70, de. 
ani:

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist ■ Român, vă felicităm pe dumneavoastră, mili
tant de seamăn al partidului, și vă urăm mulți ani de viață.

Activitatea îndelungată'pe care ați desfășurat-o în mișcarea revo
luționară din' România, ca membru al Partidului Comunist Român, 
în anii grei, ai ilegalității și după eliberarea țării, în-lupta dusă de 
partidul nostru pentru instaurarea puterii clasei muncitoare și pen
tru construirea socialismului și comunismului se bucură de aprecie
rea întregului partid, a întregului popor.

Vă dorim din toată, inima, scumpe tovarășe Pîrvulescu, viață înde
lungată, sănătate și mulți ani de activitate rodnică pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

Succese 
ale laminoriștilor

Făcînd parte din inițiatorii pe 
țară ai laminării oțelului la di
mensiuni apropiate de forma fi
nită, siderurgiștii din regiunea 
Banat extind acest procedeu la 
noi tipuri de laminate. Numai 
in acest an ei au realizat pe 
această cale 14 000 tone lami
nate peste sarcinile de plan.

La Uzinele „Oțelul Roșu" 
s-au laminat pină acum după 
acest procedeu peste 147 000 
tone oțel, cantitate mult mal

mare decît în aceeași perioadă ■ 
a anului trecut. Laminarea de 
precizie a fost aplicată și la'li
nia de profile, obținîndu-se o 
însemnată economie de metal. 
Folosind aceeași metodă, lami- 
noriștii reșițeni au-prelucrat în 
acest an mai bine de 800 000 
tone oțel economisind pe aceas
tă bază peste 1 600 tone metal.

(Agerpres)

Arături adinei de toamnă, 
pe terenurile gospodăriei a- 
gricole , de stat din Mihăi- 

lești, regiunea București

Foto: AGERPRES

Prof. ing.

MIHAI 
BRAȘOVEANU 

Candidat in științe 
tehnice, șeful cate
drei „Utilizările e- 
nergiei electrice“ a 
Facultății de electro

tehnică 
din Timișoara

Procesul de învățămînt, 
cu diferitele sale forme 
specifice fiecărei speci
alități, metodele folosite 
în procesul de învăță- 
mînt sînt susceptibile

la perfecționări sau modernizări.

In legătură cu formele 
diverse ale învățămîn- 
tului superior tehnic, țin 
să relev unele aspecte 
care reclamă o moder
nizare și care au fost

sesizate în cadrul catedrei „Utiliză
rile energiei electrice“ de la Facul
tatea de electrotehnică din Timi
șoara.

Cadrelor didactice li s-au creat 
posibilități de informare la zi cu pri
vire la cuceririle cele mai noi ale 
științei și tehnicii mondiale prin do

tarea bibliotecilor cu reviste și ma
nuale de specialitate cît și prin spe
cializare în străinătate. Pentru ur
mărirea și prelucrarea materialului 
documentar extrem de vast, trebuie 
însă organizată o informare mai bine 
pusă la punct și executată cu mai 
multă perseverență în cadrul colec
tivelor de catedră. O problemă care 
trebuie rezolvată este crearea posi
bilităților de a folosi pe scară largă, 
conform specificului și cerințelor 
fiecărei specialități proiecțiile la lu
mina zilei în acele săli • de curs în 
care se predau discipline de specia
litate cu desene și scheme.

Metodica de lucru în cadrul șe
dințelor de seminar este în general 
unitară și relativ bine pusă lia punct 
în unitățile de învățămînt. Dar nu

(Continuare In pag. a Iii-a)

CRONICA

ACTUALITĂȚII

<* Angajamente anuale îndeplinite
BAIA MARE (de la 

corespondentul nos
tru) : — Din situația
întocmită ieri Ia Di
recția regională de 
statistică rezultă că 
In cele 10 luiii s-a dat 
peste plan în industria 
Maramureșului o pro
ducție marfă în valoa
re de aproape 167 mi
lioane lei. Angajamen
tul anual Ia acest in
dicator a fost îndepli
nit și depășit. S-au pro
dus în această perioa
dă peste plan 940 tone 
de acid sulfuric, im
portante cantități de 
mașini și utilaje mi
niere, piese de schimb;

ș-au mai livrat econo
miei naționale peste 
120 000 mp țesături, 
4 000 m c cherestea, 
însemnate cantități de 
mobilier de uz casnic, 
confecții, tricotaje etc. 
De remarcat că sporul 
de producție s-a reali
zat aproape în exclusi
vitate pe seama creș
terii productivității 
muncii, care este cu 
2,3 la sută mai mare 
decît prevederile de 
plan.

La prețul de cost s-a 
obținut o economie 
suplimentară în valoa
re de 20 de milioane

lei față de 17 338 000 
lei angajamentul anu
al.

Cele mai frumoase 
succese le-au obținut 
oamenii muncii din 
Combinatul chimico- 
metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", Uzi
na mecanică de mașini 
și utilaje miniere, Ex
ploatările miniere 
Herja și Săsăr din 
Baia Mare, Uzina 
„Unio" și întreprinde
rea „1 Septembrie" din 
Satu-Mare, întreprin
derile forestiere din 
Borșa și Vișeul de 
Sus etc.

în Capitală a început 
miercuri tradiționala „Decadă 
a cărții tehnico-științifice“. La 
librăriile Academiei, Mihail 
Eminescu, Universală, Mihail 
Sadoveanu și la Librăria noas
tră nr. 4 au fost amenajate 
vitrine și expoziții de cărți 
editate în ultimul timp de e- 
diturile de specialitate, iar la 
Librăria noastră nr. 50, o ex
poziție generală.

în numeroase întreprinderi 
și instituții din oraș, printre 
care Electroaparataj,. Fabrica 
de pompe, Uzinele „Republi
ca“, Uzina de mașini elec
trice, Ministerul Petrolului,

Ministerul Industriei Con
strucțiilor, Institutul de pro
iectări pentru laminoare, la 
standurile de cărți se găsesc 
cele mai recente tipărituri teh
nico-științifice pe profiluri di
ferite. Alături de acestea, la 
încă circa 100 de standuri la 
care se vor organiza pînă la 
19 noiembrie acțiuni de popu
larizare, cartea științifică și 
tehnică va fi prezentă ca un 
simbol al importanței deose
bite de care se bucură știința 
și tehnica în țara noastră.

(Agerpres)

• Un nou bazin forestier

în noul bazin forestier Cerna- 
Herculane din regiunea Banat, 
situat pe Valea Cernei, între 
munții Godeanului și Mehedin
ților, pină sus în Retezat la 
izvoarele rîului, unde în anii 
cincinalului se vor pune în va
loare peste 200 000 metri cubi 
de lemn, a început exploatarea 
pădurilor la punctele de lucru 
„Topenia“ și „latina.“. Noul ba
zin va fi împînzit de o rețea de 
drumuri forestiere totalizînd în

prima etapă peste 77 km., din 
care aproape jumătate vor fi 
cu bandă dublă. Numeroasele 
utilaje cu care urmează să fie 
înzestrat noul bazin forestier vor 
asigura Un înalt grad de meca
nizare a lucrărilor de scos și 
apropiat, fasonat, încărcat și 
descărcat. De asemenea, mai 
multe grupuri sociale, cămine, 
cantine, băi, club, vor sta la dis
poziția muncitorilor forestieri.

(Agerpres)

• Concerte ale viitorilor muzicieni
Peste cîteva zile, Studioul 

Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu“ din Capitală va 
deschide porțile pentru pu
blic. în noua stagiune, viito
rii muzicieni vor oferi publi
cului recitaluri vocal-instru- 
mentale și coregrafice, con
certe simfonice, spectacole de 
operă, conferințe experimen
tale. Ei vor interpreta, prin
tre altele, lucrări de Haydn, 
Scarlatti, Cesar Frank, Schu-

bert, Dvorak, Enescu, precum 
și compoziții aparținînd mu
zicii contemporane.

Astfel de concerte, menite 
să familiarizeze pe viitorii so
liști vocali și instrumentiști 
cu auditorii, pregătesc și 
studenții conservatoarelor 
„Gheorghe Dima“ din Cluj 
și „George Enescu“ din 
Iași.

(Agerpres)

ț

Nespus de greu a fost drumul 
pe care , eroicul partid al clasei 
muncitoare din țara noastră l-a 
avut de străbătut în anii stăpî- 
nirii burghezo-moșierești, înfrun- 
tînd ilegalitatea și prigoana săl
batică. De la întemeierea sa, de-a 
lungul întregii sale existențe, 
Partidul Comunist Român a or
ganizat și condus cu fermitate 
lupta maselor muncitoare împo
triva nedreptei orinduiri bur
gheze.

în anii cînd clasele exploata
toare căutau prin teroare sălba
tică să înăbușe avîntul luptei re
voluționare a oamenilor muncii și 
pregăteau pas cu pas instaurarea 
dictaturii fasciste, comuniștii ri
dicau masele în apărarea dreptu
rilor și libertăților călcate în pi
cioare, chemau la unirea forțelor 
democratice. Cuvîntul partidului 
a pătruns adînc în masele largi 
care vedeau în P.C.R. stegarul 
intereselor lor vitale. Influența 
crescîndă a partidului se reflecta

în intensificarea luptei clasei 
muncitoare, a întregului popor 
pentru drepturi democratice și o 
viață mai bună, fără exploatare 
și asuprire. Incercînd să înăbușe 
lupta maselor muncitoare, apara
tul represiv al burghezo-moșieri- 
mii a îndreptat loviturile sale-în 
primul rînd împotriva comuniști
lor. Lovind în comuniști, asupri
torii știau că lovesc în cei mai 
dîrzi, mai neînfricați luptători 
pentru interesele oamenilor mun
cii, conducătorii și organizatorii 
luptei maselor pentru eliberarea 
de sub jugul exploatării.

Țara întreagă a fost împînzită 
cu închisori. Printre acestea, Dof- 
tana a fost o adevărată casă a 
morții, a înfometării și a schin
giuirilor în care totul era anu
me chibzuit ca să ducă la exter
minarea deținuților revoluționari. 
Regimul de exterminare fizică 
și morală, la care erau su
puși deținuții politici comuniști 
era recunoscut cu cinism chiar

de cei mai apropiați execu
tori ai „justiției“ burgheze. Iată 
ce consemna în acest sens un ra
port al direcției închisorii Dof- 
tana din iulie 1940 : „Se pun de- 
ținuților lanțuri de mîini și de

fel de mobilier". Aceasta este 
doar o simplă mărturie, îndeajuns 
de caracteristică însă pentru a 
scoate în evidență cruzimea re
gimului instaurat la Doftana.

împotriva metodelor, de dis

25 de ani
de la prăbușirea Doftanei

picioare. Drept hrană primesc 
jumătate din rația reglementară 
și două zile pe săptămînă post. 
Nu au voie să-și îndulcească 
viața cu alte alimente. Nu au 
voie să scrie sau să primească 
scrisori și nici să fie vizitați de 
rude. în celulă nu există nici un

trugere fizică și morală din închi
sorile regimului burghezo-rdoșie- 
resc. și în special de la Doftana, 
deținuții politici revoluționari, 
sprijiniți de partid, de clasa mun
citoare, de popor, au dus o luptă 
neîncetată.

Nici o măsură, cît de drastică,

nici chiar barbarul „regim al tă
cerii“ pe care administrația închi
sorii a încercat să-1 impună o 
vreme, nu i-au putut împiedica 
pe comuniștii din Doftana să-și 
aibă organizația lor revoluționa
ră. Organizația de partid a fost 
sufletul activităților care au tran
sformat Doftana într-un bastion 
de luptă. Dîrzenia și disciplina 
de fier a comuniștilor, înalta lor 
ținută morală și demnitatea lor 
revoluționară se impuneau în fie
care moment.

Cu toate opreliștile extrem de 
aspre instituite de autorități, căr
țile și materialele ilegale ale par
tidului pătrundeau în închisoare 
și erau cu grijă ocrotite, filă cu 
filă, pentru a nu cădea în mîinile 
temnicierilor. La Doftana, astfel, 
au putut fi studiate multe lucrări 
de bază ale marxism-leninismu- 
lui. Doftana, unde s-au format 
luptători de frunte ai clasei noa
stre muncitoare, ai poporului 
nostru, care au condus cu succes

lupta maselor pentru cucerirea 
puterii, iar astăzi călăuzesc po
porul spre victoria cauzei socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră, a fost denumită pe 
drept cuvînt universitate comu
nistă. în condițiile aspre ale lup
tei ilegale, la Doftana ca și în 
alte închisori, partidul a crescut 
tineri comuniști devotați cauzei 
poporului muncitor, idealurilor 
înalte ale partidului, tineri revo
luționari dîrji și neînfricați care 
și-au închinat întreaga energie 
luptei împotriva exploatării, pen
tru triumful socialismului în pa
tria noastră.

Forța morală a comuniștilor, 
dîrzenia cu care au rezistat celor 
mai grele încercări își aveau iz
vorul în patriotismul lor fierbinte 
în devotamentul lor nestrămutat 
față de popor, în conștiința că

OLIMPIU MATICHESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)
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de concert
pe care le pune,reputati pia- 

străini po
ta această

Stăm de vorbă cu 
Gheorghe Nica, din 
București, domiciliat 
într-unul din blocurile 
„D“ din șoseaua Mihai 
Bravu.

Red.: Aveți bici
cletă ?

Gh. Nica : Nu.
Red. : Dar motoci

cletă sau mașină ?
Gh. Nica: Nu, um

blu pe picioare.
Red. : Adică
Gh. Nica: 

get-beget.
Red.: Dv.

pieton. 
Pieton,

posesc 
săptămînă în Capita
lă pentru a-și da 
concursul în cadttil 
concertedor celor două 
mari orchestre simfo
nice ale Bucur eș țiului: 
Aldo Ciccolini, deți
nătorul marelui pre
miu al unui con
curs Long-Thibaud“, 
care va interpreta cu 
Filarmonica „Rapso
dia pe o temă de Pri
gonirii“ de Rahmani- 
nov șl Nauni Sluzny, 
artist belgian renumit 
pe plan mondial în 
interpretarea lui Ger- 
shwin, care va cîhtâ 
cu Orchestra Radio- 
televiziunii Concertul 
în. Fa al cunoscutului 
cbmpozitor american.

Alături de prezența 
acestor soliști, plin 
de interes este însăși 
programul simfonice
lor săptămînii.

Iată ce ne-a decla
rat despre programul 
Filarmonicii, dirijorul 
concertului, artistul 
emerit Mircea Popa : 
„Am inclus înainte de 
toate în program o 
piesă românească 
care mi se pare a fi, 
prin construcția arhi
tectonică, prin pro
blemele de compozî-

Re . 
una dintre cele mai 
reprezentative pentru 
noua creație româ
nească : „Arcadele“ 
lUi Aurel Stroe, care 
s-a bucurat de altfel 
recent, la Festivalul

Micro-
avaiicronica

cti- 
ile 

Mo-

„Toamna la Varșovia“, 
de. un larg succes in
ternațional.

Concertul mai 
prinde. alături 
Simfonia 39 de
zart (în cadrul ciclu
lui simfoniilor mozar
tiane programate pen- 

• tru această stagiune), 
prima audiție în Ro
mânia a unei piese de 
Luigi Nono („Com
posizione per orches
tra nr. 1“) repre
zentant de frunte al 
serialismului italian.
LUcrarea scrisă în 
1951, se bazează pe o 
serie de citava sune
te, pe baza cărora

compozitorul contu
rează un vast edifi
ciu sonor, caracterizat 
printr-o varietate con
tinuă de culori or
chestrale.

In programul trans
mis joi seara la radio 
al Orchestrei Radio- 
televiziunii (dirijat de 
Mircea Cristescu) ală
turi de Simfonia l-a 
de Brahms vom putea 
asculta prima audiție 
a ultimei lucrați sim
fonice a unuia dintre 
cei mai înzestrați ti
neri compozitori ro
mâni — „Simetrii" de 
Cornel Țăranu. Scri
să pentru orchestră 
mare, piesa lui Cor
nel Țăranu încearcă 
să facă o sinteză în
tre tehnica variațiilor 
continue și vechea 
sonata.

Orchestrația se ba
zează pe elemente 
noi — fascicole sono
re. conglomerate de 
sunete și 
mente de 
provizație 
tain.

Succinta piesă sim
fonică îmbină ca în 
midie alte lucrări ale 
lui Țăranu, momente 
de profund lirism cu 
altele de o trainică 
robustețe.

I. S.

respec
tați regulile de circu
lație ?

Gh. Nica: Pe cît e 
posibil și eu și întrea
ga mea familie, da.

Red.: Ce părere a- 
veți despre felul în 
care circulă ceilalți 
pietoni ?

Gh. Nica : Da, știu la 
ce vă referiți. Părerea 
mea e că mare parte 
din pietoni circulă co
rect. Să mergem lâ 
ulia din marile inter
secții din centru, diri
jată de un semafor, și 
veți vedea că așa este. 
Dar, într-adevăr, sînt 
și mulți cetățeni care 
nu circulă corect. Unii 
se grăbesc său sînt cti 
capul în nori. însă, de 
faptul că unii din noi 
nu circulă corect, sînt 
cîteodată de vină și 
cei care reglementează 
și organizează circula
ția.

Red. : Să mergem în 
centru și să ne 
monstrați.

Gh. Nica: Nu 
centru, acolo s-au

de-

în 
_____ ______ _____tras 
linii, âd fost marcate 
trecerile de pietoni, 
sînt semafoare, totul 
pare a fi în ordine. Să 
mergem pe șoseaua 
Mihai Bravu, care e 
arteră foarte aglome
rată.

(Ne-am deplasat cu 
interlocutorul nostru

chiar mo- 
liberă im- 
instrumen-

pînă la șoseaua Mihai 
Bravu).

Red.’ Iată-ne unde 
ați dorit. Vă ascultăm.

Gh. Nica: Ei, și a- 
cum să pornim de aici, 
de la stația Dimitrov, 
pînă la Piața Muincii 
pe șosea. Dv. vedeți 
pe aici un semafor ?

Red. : Nu.
Gh. Nica : Dar vreo 

marcare pentru trece
re de pietoni, la cele 
vreri 20 de intersecții 
pînă la Piața Muncii, 
există ?

Red.: Nu.
Gh. Nica: Atunci 

îmi puteți spune pe 
unde pot traversă șo
seaua cu siguranță ?

Red. : Nu.
(Ajungem și-n Piața 

Muncii).
Gh. Nica : Priviți a-

ceasta piață. Patru 
străzi mari se varsă în 
ea, adică opt artere, 
patru linii de tramvai, 
gemene, adică tot opt, 
apoi autobuze, camioa
ne, ce mai ! e o circu
lație ca în centru. Și 
pietonii, uitați, circulă 
pînă la punctul din 
centru al pieții, mișu
nă printre tramvaie și 
mașini. Nici un semn, 
nici un marcaj, nici un 
cerc nu reglementează 
circulația. Fiecare tre
ce pe unde poate, 
pe unde e mai scurt, 
pe înde se simte mai 
în siguranță. Ce să 
respecți aici ? Au fost 
trasate trecerile de 
pietoni și culoarele pe 
unde trec mașinile pe 
Cîteva artere din cen
tru. Dar circulația din

Capitală nu se face 
numai în centru. Aici, 
în Piața Muncii, circu
lația e tot atît de in
tensă ca în marile pie
țe din centru. Dar nici 
urmă de semafoare, de 
marcaje.

Dacă o luăm mai în 
jos, spre Uzinele „23 
August“, situația se 
prezintă la fel. Porțiu
nea aceasta o cunosc 
bine, fiindcă aici mun
cesc și locuiesc, 
probabil există 
multe alte locuri mai 
îndepărtate de centru, 

. unde pietonul nu știe 
pe unde poate traver
sa strada și unde se 
află în siguranță. Dv. 
ați vrut să mergem în 
centru.
gem

(îl

Dar
și

Bine, să mer- 
și-n centru.
însoțim pe Gh.

(II)

și-n centru. NeNica 
oprim pe bulevardul 
Nic. Bălcescu la un 
marcaj de trecere pen
tru pietoni, denumit 
popular „dungi de ze
bră“).

Red. : Ce doriți să 
ne arătați ?

Gh. Nica: Sînteți 
. asigurat la ADAS ?

Red.: Da.
Gh. Nica: Atunci 

curaj, să traversăm.
(într-adevăr traver

sarea bulevardului se 
dovedește a fi un act 
temerar. între noi șl 
pietonii care vin din 
partea opusă, trec vî- 
jîind în mare viteză pe 
trei coloane mașini. De 
la axul drumului și 
pînă la partea opusă 
mai stăm cîteva clipe 
încremeniți, făcînd loc

mașinilor care vin din 
celălalt sens. în sfîrșit, 
atingem ținta călăto
riei, trotuarul 
vis-a-vis).

Gh. Nica: V-ați 
convins. După părerea 
mea porțiunea marca
tă pentru trecerea pie
tonilor ar trebui să fie 
teritoriu tabu. Adică 
atunci cînd există 
pietoni pe acest loc, 
vehiculele să nu trea
că. Atunci m-aș simți 
într-adevăr în sigu
ranță.

de

Stimate tova 
rășe Nica,

Cu cele sesizate de dv, 
in cadrul convorbirii 
noastre he-âm. adresat

Direcției Miliției Capita
lei — Serviciul Inspec
ției Auto și Circulație. 
Aici am aflat că nu în 
sarcina organelor de mi
liție cad marcarea stră
zilor și confecționarea 
unor indicatoare de cir
culație. Organele de mi
liție propun seoțiunii 
gospodăriei comunale a 
Sfatului popular al Capi
talei, instalarea unor 
semne de marcaje, in
dică locul și felul 
marcajelor. Confecționa
rea si plantarea seinne- 
Irir. ttasajul marcajului 
cad, deci, în sarcina gos
podăriei comunale. La 
Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capi
talei am aflat că se cere 
un număr uriaș de indi
catoare și marcaje depă
șind posibilitățile de rea-

Uzare, (Intr-un viitor ar
ticol vom reveni mai de
taliat asupra problemelor 
de sistematizare a circu
lației).

In ceea ce privește 
propunerea dv. ca la 
locurile marcate cu 
dungi pentru trecerea 
pietonilor, autovehicule
le să fie obligate să sta
ționeze atunci cînd e- 
xistă pietoni pe locul 
marcat am primit urmă
torul răspuns :

Dacă s-ar proceda ast
fel, o mașină ar parcurge 
in Uruit timp distanța de 
la Piața Romană pînă la 
Piața Unirii fiindcă șofe
rul întîlnește marcaje 
pentru trecerea pieto
nilor la distanțe foar
te apropiate. Centrul 
Capitalei, bulevardul 
principal datorită ve
chii sale arhitecturi 
este întretăiat de nenu
mărate străzi. La fiecare 
întretăiere, deci, trebuia 
marcat locul pe unde au 
voie să treacă pietonii. 
Instrucțiunile prevăd că 
pe lâclil acestor marcaje 
șoferii sînt obligați să • 
reducă viteza sub 20 km. 
pe oră.

N. R. Dar șoferii nu 
respectă această vite
ză și pietonul, într-a
devăr, nu se poate simți 
în siguranță.

Supravegherea felului 
în care circulă conducă
torii de autovehicule la 
marcajele de trecere 
pentru pietoni nu se 
face întotdeauna cu cea 
mai mare exigență. Nu 
sînt sancționați întotdea
una șoferii care 
în mare viteză 
aceste marcaje, fac „sla
lom“ printre pietoni și-i 

pun pe trecători în peri
col de accidente. După 
părerea noastră orice ac
cident petrecut aici nu 
poate fi pus decît îti sar
cina exclusivă a șofe
rului.

trec 
pe

Marile t 
descoperiri

DRUMUL 
SPRE INDII 

de Dorel Dorian
Se spune, depășind aforismul, că înainte de a fi descoperit „Lu

mea nouă“, secolul XV a redescoperit lumea veche. La curtea prin
țului Henric Navigatorul, Aristarh — care afirmase cîndva că pă- 
mîntul, precum o sferă, se rotește In jurul soarelui — nu mai era 
de mult un eretic i lucrările lui Erastotene, cel care calculase cir
cumferința pămîntului, erau studiate de astronomi de prestigiu ca 
Peuerbach 2), de matematicieni de valoarea lui Gerson 2). Călătoriile 
Iul Marco Polo (secolul XIII) determinaseră și ele apariția unul 
„ghid al locurilor" cunoscute de acest vestit neguțător venețian 
„de-a lungul țărmurilor Chinei și Indiei" ; dar navigatorii încă nu 
cutezau...

’) Peuerbach (1433—1451) a revizuit vechile tabele astronomice ăl- 
fonsine, adaptlndu-le cerințelor navigației moderne și a inspirat lu
crările ulterioare ale lui R.egiomontanus și Durer.

s) Gerson (1288—1344), în afara meritelor sale strict matematice, 
a pus în circulație un fel de sextant primitiv de care s-au servit toii 
navigatorii secolelor XV și XVI.

1

Hercule continua să păzească, în imaginația lor, Gibraltarul , Odi- 
seu, care se încumetase să treacă pragul oceanului se chinuia —- 
după cum scria Dante — în „Infern" , strîmtoarea care leagă Marea 
Roșie de Marea Arabiei fusese denumită; cu bună știință, „Bab el- 
Mandeb" adică „poarta pieirii"; Oceanul Atlantic continua să rămînă 
o „Mare a întunericului" ; iar capul Bojador, de pe țărmul apusean 
al Africii, un veritabil „Cap Nu" (un cap de netrecut). Si poate că 
navigatorii ar fi continuat să înainteze pe lingă vechile țărmuri cu 
aceeași justificată prudență (speriați, cum se spunea, că Alah ar fi 
dat credincioșilor pămîntui iar necredincioșilor marea) dacă n-âr fi 
fost descoperite între timp busola și cîrma cu etambou, praful de 
pușcă și alcoolul și dacă, mai ales, descoperirea unui nou drum spre 
Indii nu s-ar fi impus ca cea mai stringentă necesitate economică a 
acelui moment. 3)

Prima soluție — și cea mai simplă — părea să fie ocolirea Africii, 
ceea ce a și încercat Bartholomeu Diaz (pe vremea cînd navigatorii 
se mai temeau că țărmul african se întinde ca un zid neîntrerupt 
pînă la pol) și ceea ce avea să reușească real, în 1498, portughezul 
Vasco da Gama. E momentul în caTe capul cel mai de sud al conti
nentului african — „Capul furtunilor" — devine printr-un edict regal 
„Capul bunei speranțe".

Cea de a doua Soluție, susținută teoretic de unii geografi ca flo
rentinul Toscanelli, consta în traversarea curajoasă a Mării întuneri
cului. Și această cutezanță a avut-o, deplin conștient de toate riscu
rile acestei îndrăznețe tentative de a străpunge necunoscutul, inspira
tul marinar Cristofor Columb, socotit ulterior prințul navigatorilor și 
descoperitorul unui nou continent.

O controversă de dată recentă, inițiată de specialiștii Universității 
din Yaie, încearcă, e drept, să pună sub semnul întrebării meritele 
primului descoperitor al Amerlcii. Vikingii, după declarațiile acelo
rași specialiști, par să fi ajuns pe coastele americane încă pe la în
ceputul secolului XI ; iar unele hărți descoperite de ei, printr-un „ciu
dat concurs de împrejurări“, tot atît dă recent, încearcă să demons-

3) Expansiunea otomană barase vechile drumuri comerciale prin 
Bagdad și Alexandria paralizlnd, In mare măsură, viata economică a 
orașelor mediteranien».

2

1000 DE MODELE

(Agerpres)

CEL MAI

mai 
fac
Ei

co-

S-a terminat contractarea în
călțămintei pentru primul trimes
tru al anului viitor. Dezbaterile 
s-au purtat în jurul a peste 1 000 
de modele. Noile modele de pan
tofi pentru femei îmbină armo
nios litiia clasică cu cea sport. 
Pantofii de zi, de exemplu, au 
tocuri pline, de diverse formate, 
sub 5 cm. înălțime, talpă 
groasă. Garnituri tighelite îi 
mai aspectuoși, mai plăcuți, 
sînt în același timp ușori și
mozi. Pentru ocazii s-au realizat, 
de asemenea, o serie de modele

doi cu vîrfuri mai puțin ascuțite, 
avîndu-se, de asemenea, în vede
re comoditatea. Tocurile înalte, 
subțiri le dau o notă sobră, ele
gantă.

Pentru bărbați linia modei 
1966 se remarcă prin vîrfuri â- 
platizate, ceva mai rotunde. O 
serie de combinații dă croială și 
cusături le asigură eleganță. Șco
larilor și adolescenților li se va 
asigura încălțăminte în culori 
deschise și cu toc jos.

PLUTIND IN
O alăturare iară multe co- 
nientarii: 1. Mondrian:
Compoziția nr. 14 (1914); 2. 
M. Rusu: Blocuri in noapte: 
3. Louis van Lint : Compozi
ție (1905); 4. M. Rusu : Con
strucție. Ne dăm seama de 
riscurile pe care le înfruntă 
clteva reproduceri in care 
tablourile sînt nu numai 
micșorate ci și culorile re
duse la alb-negru. Scopul 
nostru nici nu este de a 
realiza niște reproduceri 
perfecte, ci de a arăta lipsa 
de identitate a unor pînze 
din expoziție, foarte asemă
nătoare cu altele demult cu
noscute în istoria picturii.

Institutul central de cercetări agricole a fost înzestrat cu un nou 
aparat modern — microscopul electronic 

Foto: AGERPRES

Radiațiile cobaltului 
țărmul vizibil pînă 
sub ape și cerul îl

de rafinată 
o bucurie 

alburilor 
„Evocare“

ABSTRACT „ABSTRACT

D upă vizitarea pri
mei expoziții per
sonale de pictură 
a lui Mihai Rusu 
impresiile sînt 
contradictorii. Nu 
poți reconstitui 
un univers pictu
ral, o unitate de

idee, de sentiment, ori de 
viziune. Numeroși vizitatori 
cu care am discutat și-au ex
primat și nedumerirea. Apre
cierile critice ale unora au 
fost chiar foarte drastice. E 
oare justificată neaderenta lor 
față de „formula“ artistică a 
lui Mihai Rusu și a altora ase
mănătoare pe care am avut 
prilejul să ie vedem în Ultima 
vreme ?

Răspunsul nu-1 poți avea 
decît după o analiză atentă, la 
obiect. E drept că tablourile 
lui Rusu rețin pentru moment 
atenția, izbind retina cu o di
versitate compozițională și 
cromatică. Pictorul posedă 
o apreciabilă tehnică, un 
bogat bagaj de cunoștințe 
de specialitate, vizibil cU des-

tulă evidență în expoziție, vir
tuozități care pot interesa însă 
Un grup foarte restrîns de 
„specialiști“. Săracă afectiv și 
tematic, pictura sa nu sparge 
limitele unui decorativism a- 
greabil.

în pînze „figurative“ ca 
„Portret de țărancă. Cariatide 
ș. a. stilizările hieratice sînt 
lipsite de dinamism și viață și 
exclud autenticitatea și trăi
rea artistică. în altele, ca Pei
saj cîmpenesc sau Pe plajă, se 
afișeajă cu ostentație, pe un 
fond monocrom, un desen in
fantil, naiv, de animale și oa
meni. în niciuna din ele nu 
reușește nici prin culoare, nici 
prin compoziție, să atingă can
doarea și puritatea pe care le 
cer asemenea teme. Dilemele 
încep însă cu tablouri meta- 
forico-simbolico-alegorice ca 
Peisaj fantastic în care, dea
supra unor forme și volume 
nedefinite, zboară o pasăre 
fără nume, pe un cer galben, 
sau Copac trăsnit care e 
construit în aceeași manieră 
spațială. Familia, prin ara
bescul liniilor decupate pe Uri

fond verde, sugerează mai re
pede o poartă de fier forjat 
deeît acea esență prin cafe ar
tistul probabil dorește să ge
neralizeze noțiunea de familie. 
Trecînd mai departe în expo
ziție la tablouri ca : Feerie 
nocturnă, Forțe dinamice, A- 
corduri metalice, Dislocare 
ș. a. dilemele devin perplexi
tăți. Linii multe, orizontale, 
verticale, puncte, forme geo
metrice, fac ca ele să nu se 
deosebească prea 
ele. Se plutește în 
stract „abstract“, 
nu confirmă prin 
rile cu care autorul le dăruie.

Iată de ce se poate afirma 
că pictura sa nu depășește 
decorativismul gratuit, de ar
tizanat.

Discutabile ni se mai par și 
ambițiile care tind să trans
forme o expoziție personală 
de debut într-o retrospectivă. 
Nefireștile de variate stiluri și 
„etape de creație“ prezente în 
săli, vor să demonstreze, for
țat, aproape matematic, că 
drumul oricărui artist merge 
irevocabil de la figurativ la

mult între 
cel mai ab- 

Tablourile 
nimic titlu-

abstract. Această ilustrare face: 
ca în expoziție să grupezi cel 
puțin trei perioade mari : pe
rioada figurativă (cu stilizări 
mai mult sau mai puțin per
sonale), cea „metaforică“ (în 
care simbolurile și metaforele 
plastice, aproape ermetice pre
gătesc integrarea în 
și cea abstractă. O 
personală e o etapă 
creația unui artist și 
monstrație că e capabil să a- 
bordeze orice manieră. O ex
poziție personală e o afirma
ție și o suspensie în același 
timp. Mihai Rusu a ținut să 
ne spună „totul“ de la început, 
în expoziție sînt evidente in
fluențe apărute în urma „lec
turilor“ prea asidue a unor 
albume cu reproduceri după 
Mondrian; Clee sau Miro. în 
multe opere de-ale sale recu
noști jenant stilul „maeștri
lor“. Dezbrăcîndu-1 de toate 
influențele, de toate modernis- 
mele, e greu să hotărăști în 
care pînză vibrează timbrul 
propriu, original. în concluzie, 
vizitatorul este invitat să stră
bată o expoziție în care află 
prea puțin despre originalità-

abstract) 
expoziție 
unică în 
nu o de-

tea creatorului în care se poa
te iriforma asupra unor ma
niere și tehnici din istoria pic
turii și regretă că talentul și 
tehnica incontestabile sînt 
consumate în experiențe cel 
mai adesea fără valoare.

★
în legătură cu modul de ex

punere s-ar impune și alte 
cîteva obiecții care privesc în 
mod direct pe organizatori. în 
primul rînd s-a desființat bu
nul obicei de a exista în ex
poziții personale o carte de 
impresii, prin care miile de a- 
nonimi comunică direct cu ar
tistul. în al doilea rînd, plian
tele de prezentare se scot în 
număr redus, nepermis de re
dus, încît nu ajung nici două 
zile de la vernisaj. în legătură 
cu pliantele de prezentare se 
mai. pot face și alte observații 
și anume că nu conțin în ge
neral Un minim de date des
pre expozant (Mihai Rusu) pe 
care publicul n-a mai avut 
prilejul să-1 cunoască, sau 
conțin prezentări lirico-retori- 
ce ca acelea ale expoziției de 
pictură a lui Paul Gherasim 
care nu au nimic comun cu o 
prezentare judicioasă, la o- 
biect. Vă oferim spre edificare 
un fragment din prezentarea 
făcută de Radu Petrescu ex
poziției lui Paul Gherasim... 
„Marina" este o înfăptuire pe 
cît de adinei pe atît de tncîn-

tătoare. 
pe care 
departe 
leagă într-o fantezie de alburi 
între două curbe 
caligrafie, exaltă 
paradisiacă. Pac 
este în pînze ca 
sau „Manuscris“ (lipsește din 
expoziție). Aci alburite jubi
lează în alb, ca „Piccardo 
Donați în primul văzduh al 
Paradisului“. Acest univers de 
cristalizări ale unui spațiu pe 
care privitorul îl recunoaște 
ca familiar dar aici în starea 
lui candidă, incipientă adus 
printre noi de un pictor care 
știe, abnegîndu-se (s. n.) să 
dea un sens interior obiecte
lor ce i se propun din afară, 
constituie nucleul plastic cel 
mai adînc (s. n.) al pînzelor 
reunite în cea dinții expoziție 
personală a lui Paul Gherasim. 
Multă beție de cuvinte din 
care un fapt se desprinde 
limpede : cu acest fel de a ra
ționa și argumenta se poate 
susține orice, fără a spune 
însă nimic.

CORNEL RADU CONSTAN- 
TINESCU

*) Expoziția personală de 
pictură a artistului Mihai Rusu 
deschisă în sălile Fondului 
plastic din B-dul Magheru 
nr. 20.

treze, după noi, aistoric — meritele „incontestabile" ale navigitóriilui 
viking, Leiv Eriksson.

Spre deosebire, însă, de vikingii care au navigat spre apus așa 
cum navigau în mod curent spre Norvegia, Islanda, Groenlanda, în- 
tîlnirea cu coasta americană neconstituind pentru ei (nici pehtru noi, 
în timp) o veritabilă descoperire, traversarea Mării întunericului de 
Cristofor Columb reprezintă un aci lucid, expresia unei convingeri ri
guros știinlitice, după care, navigînd spre apus, urma să găsească, 
imperios necesar, noul drum pe apă spre Indii. Hărțile vikingilor de
monstrează cel mult că ei au ajuns înaintea lui Columb pe țărrtiul 
Americii dar nu confirmă și nu constituie nici un moment descoperi
rea ei. Contrastul dintre expedițiile lor și expediția lui Columb, ca 
șl între diferitele expediții cartagineze și cele ale lui Vasco da Gama 
este analog contrastului dintre descoperirea întimplătoare a magne
tismului ori a puterii vaporilor în antichitate și punerea lor în va
loare de către știința modernă. Falsitatea controversei privind me
ritele lui Columb vine de acolo de unde nici măcar nu putem com
para o reușită finind de o simplă îmbunătățire (perfecționare) a unor 
practici și cunoștințe tradiționale cu un progres științific care folo
sește rațiunea pentru a lntirma o tradiție perimată istoric.

E drept, Columb care nu a căutat un nou continent ci un nou drum 
spre Indii i-a „botezat" pe băștinașii acelor țărmuri necunoscute „in
dieni". Și a perseverat în eroarea de a se fi considerat ajuns pe 
coastele Indiei 4). Amerigo Vespucci, înțelegîndu-i eroarea și ìtìdrép« 
tînd-e, avea să asocieze erorii, cît și noului continent, numele său. 
Descoperitorul, însă, rămîne Columb, după cum anul descoperirii — 
anul cînd această descoperire s-a impus ca o necesitate istorică cu 
incalculabile consecințe economice și sociale — anul 1492.

Cinci ani mai tîrziu, venețianul Giovanni Caboto devenit ulterior 
John Cabót •) avea să atingă cu corăbiile sale țărmul continental al 
Américii dè Nord. Dar și această descoperire e doar o continuare a 
aceleiași acțiuni temerare întreprinsă de Cristofor Columb.

4) Sosind în Haiti marinarii tui Columb au citat, spre surpriza lor, 
că insula se numește „Quisquerie", ceea ce în limba localnicilor în
semna „Întreaga lume". Spre a-i aduce la realitate, marinarii au re- 
botezat-o însă „Espanola", ceea ce nu însemna decît... „mica Spanie".

e) Fiul aceluiași Cabot, Sebastian, este cel care avea să trimită în 
1548 primele corăbii spre MurmanSk, inițiind primele schimburi co
merciale cu Rusia lui Ivan cel Groaznic.
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Etapa calitativ superioară pentru întreaga navigație a lumii o va 
marca abia Magellan care, intuind că America e doar o ,.escală" în 
drumul spre Indii se hotărăște s-o ocolească și să realizeze astfel, 
pentru prima oară, înconjurul lumii. Și rămîne marele merit al lui 
Magellan de a o fi înconjurat — chiar dacă a fost ucis în Filipine — 
și nu al lui Del Cano, unul dintre însoțitorii săi, căruia istoria i-a 
îngăduit să-și înscrie pe blazon un glob pămîntesc alături de in
scripția, eronată în esență : „ești primul care m-ai înconjurat !'' 6).

Navigația, spuneam, și descoperirea - Americii au devenit posibile 
după descoperirea busolei, a cîrmei cu etambou, a prafului de pușcă 
și a nenumărate alte perfecționări substanțiale ale transportului și 
ale primelor tehnologii industriale. Dar navigația și noile descoperiri 
au determinat la rîndul lor noi cuceriri tehnico-științifice, au activi
zat schimburile comerciale, au adus mari profituri bănești și s-au con
stituit, în ansamblu, ca o premisă a unui nou avînt. economic.

Călătoriile și noile descoperiri au defrișat, totodată, noi drumuri 
și în sfera „navigației" intelectuale. Cu o viziune mai exactă (veri
ficată obiectiv) asupra pămîntului, oamenii au putut privi cu mai 
multă luciditate și îndrăzneală spre cer (Copernic, Kepler, Galileu 
etc.). De unde încă o dată falsitatea controversei Columb — Leiv 
Eriksson. Vikingii au putut da unor regiuni ale Americii cîteva nume 
iar posterității, cu întîrziere, cîteva hărți eronate ; Columb, Cabot, 
Vasco da Gama, Magellan, cum scria Jean Femei încă în 1530 7), 
„ne-au dat un glob nou“ și au accelerat ,,renașterea glorioasă a ar
tei și a științei după 12 secole de letargie“. Și dacă „Lumea nouă" 
nu a fost poate denumirea cea mai judicioasă care ar fi putut fi dată 
noului continent, rămîne cert că, privite în perspectivă istorică, des
coperirile geografice și științifice ale acestei epoci de înfloritoare 
renaștere, au deschis larg poarta științei moderne și, implicit, poarta 
unei lumi chemată spre înnoire.

Recomandăm cititorilor interesanta lucrare a lui Ștefan Zweiq 
„Magellan“, apărută în urmă cu cîțiva ani în Editura tinerelului.

Din lucrarea „Dialogul“ a lui Jean Fernel -, autorul ei este pri
mul om de știință care a măsurat un grad al meridianului.
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Pe șafitierul naval Galați
Pe ecranele cinematografelor

Cinematografe
FRUMOASĂ DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ (film pentru 
écran panoramic)

rulează la Patria, orele 10) 
12) 14,15) 16.30; 18,45; 21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
(cinemascop)

' rulează la Republica, 
8,30; 10,30;
16 45; 19; 
orèle 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45.
9,15;
20,30. 
1'2,30; 
ța. orele 
17; 19,15; 21,30.

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI 
rulează la Union, orele 14,30 ; 

. 16,30; 18,45; 21.
800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la
11,45; 14; 
Feroviar, 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, in 
completare „Pionieria nr. 5- 
1965”.

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Luceafărul, 
9,15; 11,30; 14; 16;

■ 20,30.
CĂPITANUL ZERO (în 
pletere „Soclul“)

rulează la Festival, orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează ia Central, 
12; 14,15; 16,30;

■ Moșilor, orele 11;
20.30,

HANKA
rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, pro
gram pentru copii, duminică, 
ora 10.

FUGI PlRlIAȘULE ; INTER
MEDIARUL CU ARIPI; 
ANUL NAȘTERII 1805 ; PO
VESTEA CEASULUI: UNI
VERSURI PICTURALE: 
VREAU SĂ ȘTIU TOT, nr. 39 

ruleăză la Timpuri Noi, orele 
10—21 în continuare.

Ultimul tren din gun 
hill

rulează Ia Dacia, orele 9,45 ; 
12,15: 15; 17,45; 20.30.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE (cinema
scop)

rulează la Giulești, orele 
10,30; 15, 17,45; 20,30 (dumi
nica. orele 11,30), Melodia, 
orele 9,15; 12,15: 17,45; 20,30, 
Victoria, orele 10, 12.30; 
17.45; 20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ 
completare „Compozitorul 
râm Haciaturian")

rulează la Munca, orele 
16; 18,15; 20,30, înfrățirea 
tre popoare, orele 10; 12; 
16.15; 18,30; 20,30.

LANȚUL
rulează la Cultural, ;
10.30, 15,30, 18; 20.30.

UNCHIUL MEU
rulează la Buzestf, orele 
11,15;
20.30, 
13.15; ___ _

CINEVA. ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE (în completare „Ști
ați că...“)

rulează la Viitorul, ôrfele 
15.30; 18; 20,30, Crîngasi, 
rele 10; 15,30; 18, 20,30.

MARILYN (cinemascop — 
completare ..Calitatea în can
titate industrială“) 

rulează la Bucegi, orele 
12, 14: 16; 18,15; 20,30 
orele 15; 17: 19, 21.

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Cosmos, orele 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30.

TOLBA CU AMINTIRI 
rulează la Unirea, orele 
18,15; 20,30, Progresul, 
15,30; 18, 20,15.

CARTIERUL VESELIEI 
rulează Ia Tomis, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Pacea, orele 16; 18,15: 20.30.

CEAPAEV (în completare ..Pi
onieria nr. 5 /1965“)

rulează la Flacăra, orele 
14.30; 16.30, 18.30, 20,30.

TUDEX
rulează la Vitan 
15; 17; 19; 20,45, 
rele 9,30; 11,45; 
18.45; 21. Voleta. 
12; 14,15; 16,30; 
epmplètàre „Călătorie în pa
radisul păsărilor”.

VESELIE LA ACAPULCO 
(în completare „Artiști 
tori“)

rulează la Colentina, 
10, 15,30, 17,45: 20.

DULCEA PASĂRE A
REȚII (cinemascop) 

rulează la Floreasca, 
10: 13; 15,30; 18, 20.30. 
mura, orele 9.15; 11,30; 13.45, 
16; 18.15: 20.30.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop)
■ rulează la Rahova. orele 14. 

16.1.5, 18.30. 20.45.
CEI MAT FRUMOȘI ANI 
(cinemascop)

rulează la Drumul Sării, ore
le 15,30: 17.45; 20.

CAMERA IN FORMĂ DE „L" 
rulează la Cotroceni. orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

orele
12,45; 14,45 ;

21,15, București,

Excelsior, 
13,45; 16;

21,
11,30;

Modern, orele 
15.30; 17,45; 20, 

10,15; 12.30;

orele
18,’- ,
10, 

Griv>-
14,45;

Capitol, orele 9,30; 
16,30; 18,45; 21,
orele 9; 11,15 ;

orele
18.15 !

com-

orele 9,45;
18.45; 21,

15,30, 18 ;

I
I
I
I
!
I
I
I
!
I
I
!
I
I
I
I 
I

„Credeți-mă oameni“

15;

(în 
A-

14; 
In- 
14;

orele

9
13,30; 15,45; 18.15

Arta, orele 8,45; 11
15.30; 18; 20.30.

I 
I
I

11;
0-

în

10 ;
Ura.

16; 
orele

orele 11 ; 
Miorița, o- 

14; 16,15 ; 
orele 9,45; 
18,45; 21 în

ama-

orele

TÎNE-

orele 
Fla-

in?ere- 
cîtva 

istori-

Filmul sovietic modern pole
mizează energic, plin de patos, 
cu greșelile și concepțiile străine 
înaltului umanism comunist. 
E inspirat după un 
sânt roman apărut cu 
timp în urmă care
sește un caz real, acuză o ne
dreptate făcută cuiva în numele 
unui birocratism mărginit, ana
cronic și a unei primejdioase me
tode de așa-zisă educație. Pe 
scurt, e vorba de un tînăr care 
trebuie să plătească pentru o 
vină ce nu-i aparține, e antrenat 
la un moment dat într-un șir de 
delicte pe care inițial nu le co
mite dar, apoi, din răzbunare, 
se socotește îndreptățit să le facă 
și își ratează viața din ignoranța 
lui și a celorlalți cu care a venit 
în contact. Și-ar rata definitiv 
viața, dacă n-ar da pînă la urmă 
și de oameni înțelepți, neconfor- 
miști, care îi acordă credit fără 
teama că-și „riscă“ poziția lor și 
încep să-l îndrăgească pentru că 
îi descoperă fondul bun, nealte
rat. Dacă unui funcționar măr
ginit, pătimaș și carierist, din 
miliție, îi datora tînărul persecu-

o-
lui
ca

tarea și impasul moral în care 
ajunsese, tot un funcționar — de 
data aceasta — comunist inteli
gent și responsabil — avînd dra
goste și încredere în oameni 
îl ajută să redevină cetățean 
nest și folositor. Reabilitarea 
— la fel de importantă
reabilitarea memoriei tatălui său, 
socotit multă vreme, din greșea
lă, „dușman al poporului" și re
pus „post-mortem" în drepturi, 
se datorează faptului că a întâl
nit pe acei comuniști integri și 
răspunzători, capabili de iniția
tivă, care știu să ia o hotărîre 
curajoasă cînd e vorba de viața 
și soarta unui om. Cum, în ce 
împrejurări concrete se desfășoa
ră această pasionată luptă pen
tru recuperarea unui om, care 
sînt argumentele „pro“ și „con
tra“ ale interesantei dezbateri 
etice, rămîne să dezvăluie filmul 
pe care îl recomandăm călduros. 
Fără a birui prin noutăți cine
matografice, Credeți-mă oameni 
cucerește prin franchețe, onesti
tate, curaj.

ALICE MÄNOIU

SP ORT
Campionatul categoriei A la fotbal

• Etapa de ieri a 
categoriei A la 
fotbal s-a carac
terizat 
jocuri 
putate, 
strînse 
mari 
Neînvinsă timp 

de 10 etape, lidera clasamentu
lui, Rapid București, a suferit 
primul său eșec cedînd cu 1-3 
(1-1) la Oradea în fața echipei 
Crișul. Fotbaliștii orădeni au 
atacat în trombă de la început, 
și în minutul 4 au deschis sco
rul prin Mureșan III. Jucătorii 
feroviari au restabilit egalitatea 
prin golul înscris de Dinu, care 
a șutat puternic de la 16 metri, 
în repriza secundă gazdele au 
exercitat o dominare continuă, 
concretizată prin alte două go
luri înscrise de Solomon și Mu
reșan III.

La București, C.S.M.S. Iași a 
învins surprinzător pe Dinamo 
cu 1-0 (0-0), reușind singura vic
torie în deplasare a acestei eta
pe. Punctul victoriei ieșene a 
fost marcat de Matei în minutul 
60.

Tot în cadrul cuplajului des
fășurat în Capitală, Steaua a 
terminat nedecis 0-0 cu Știința 
Craiova după o insistentă dar 
sterilă dominare ce a culminat 
cu ratarea de către Racsi a 
unei lovituri de la 11 m.

Cîteva amănunte de la meciu
rile disputate în țară : Galați :

prin 
viu dis- 

scoruri 
și cîteva 
suiprize.

Siderurgistul—Farul Constanța
1-1 (0-1). Oaspeții au condus 
pînă în minutul 75 datorită au
togolului lui Comari. Gălățenii 
au atacat energic în repriza se
cundă, însă n-au reușit să ob
țină mai mult decît egalărea 
prin Stătescu. Arad : " ~
Arad—Dinamo Pitești 2-2 
Meci dinamic, cu multe 
de poartă și de uri bun 
tehnic. Piteștenii au avut 
tajul scorului marcînd 
Naghi ambele goluri, pentru ca 
arădeanul Jak să-l imite aducînd 
de fiecare dată egalarea. Timi
șoara : Știința—Petrolul Plo
iești 0-0. Studenții timișoreni au 
presat insistent, dar atacurile lor 
au fost anihilate cu promptitu
dine de solida și sobra apărare 
a petroliștilor. Ih plus, Ionescu a 
apărat excepțional. Cluj : Știin
ța—Steagul roșu Brașov 1-0 
(1-0). Joc de valoare medie în 
câre gazdele au arătat lipsUri vi
zibile la capitolul eficacitate, ca 
și oaspeții ae altfel, care disputa 
al 5-lea meci de campionat făfă 
să marcheze. Golul a fost reali
zat de Ivansuc cu un șut puter
nic de la 20 m. în repriza a 
doua Adam a ratat un penaltv.

După 11 etape în clasament 
conduce Rapid București — 19 
puncte urmată de Petrolul — 15 
puncte, U. T. Arad 14 puncte, 
C.S.M.S.
Cluj și 
puncte.

PE SCURT • PE
® Ieri la Sofia în optimile de 

finală ale „Cupei campionilor 
europeni“ la fotbal Levski a fă
cut joc egal : 2-2 (1-1) cu Benfica 
Lisabona. Pentru gazde au mar
cat Nikolov și. Asparuhov, iar 
pentru oaspeți Eusebio (2).

® Echipa Belgiei a învins cu 
5-0 (3-0) selecționata Izraelului 
în meci retur pentru eliminato
riile campionatului mondial de 
fotbal (grupa I europeană). în 
clasamentul grupei pe primul 
loc se află Belgia cu 6 puncte, 
urmată de Bulgaria 4 puncte, 
Izrael 0 puncte. Ultimul meci 
al grupei se va disputa la 
noiembrie, la Tel Aviv, între 
rael și Bulgaria.

21
Iz-

înAlte rezultate înregistrate 
partidele internaționale de fotbal 
de ieri ; Cupa campionilor euro
peni : Fetencvâros Budapesta — 
Panathinaikos Atena 0—0 ; Cupa 
Cupelor ; Borusia Dortmund — 
T.S.K.A. „Cerveno Zname“ Sofia 
3—0 (2—0).

A XX-a aniversare a F. M. T. D*

Adunarea tineretului 
din Capitolò

U. T. 
(1-1). 
faze 

nivel 
avan- 

prin

lași 13 puncte, Știință
Știința Timișoara 12

(Agerpres)

SCURT
• Intre 1 șis. ■ intre 1 
decembrie 

Vfe ț$| vór desfăș

5
se 
la 

I în tré- 
din ca-

desfășura 
Istanbul 
cerile i 
cirul tradiționa
lului 
„Cupa Bosforu
lui“ la baschet 

La actuala ediție au 
reprezentativele 

Iranu-

trofeu

masculin, 
fost invitate 
Bulgariei, Cehoslovaciei, 
lui, Izraelului, Iugoslaviei, Polo
niei și României.

în vederea acestui important 
turneu internațional, reprezenta
tiva țării noastre va susține la 
București trei jocuri de verifi
care în zilele de 26, 27 și 28 
noiembrie cu echipă națională a 
Greciei.

• Duminică dimineața, pe tra
seul din șoseaua Pantelimon, se 
va desfășura competiția de ciclo- 
cros dotată cu „Cupa Dinamo“, 
care programează piobe pentru 
toate categoriile de alergători.

I
8
I
I
I
I

La Casa pionierilor din Craiova Îngrijirea plantelor ornamentale este una din cele mai plăcute ocupații ale membrilor cercu
lui de știinfele naturii p0to: AGERPRES

URMĂRI DIN PAQ. I

Doftana - simbol
al eroismului
revoluționar

suprem al vieții lor estețelul
cauza nobilă a eliberării celor ce 
muncesc. Cuvîntul partidului a 
găsit acel ecou puternic în rîn- 
dul clasei muncitoare, a poporu
lui muncitor, pentru că el expri
ma setea poporului de libertate, 
năzuința lui spre o viață lipsită 
de exploatare și asuprire, dorin
ța lui de a fi stăpîn pe soarta 
sa, pe țara sa, pe bogățiile pa
triei sale, de a-și făuri un vii
tor luminos.

Mobilizînd mase largi de mun
citori, țărani, intelectuali progre
siști să-i sprijine pe cei întemni
țați, P.C.R. a realizat o legătură 
strînsă, vie între comuniștii în
chiși la Doftana și masele de oa
meni ai muncii care urmau cu
vîntul partidului. La chemarea 
„Ajutorului roșu“ și a altor orga
nizații de masă îndrumate de 
P.C.R., mii de muncitori, țărani 
și intelectuali au fost antrenați 
în acțiunile de protest, audiențe 
colective la Ministerul Justiției, 
publicarea de scrisori și articole 
în presă. Gîndttl că. alături dc ei 
bate inima fierbinte a poporului 
îi îmbărbăta pe cei întemnițați, 
le sporea puterea de luptă.

Deși zidurile Doftanei erau 
șubrede și exista evident perico
lul prăbușirii lor, autoritățile 
burghezo-moșierești i-au menți
nut pe deținuții politici în odi
oasa temniță. în noaptea de 9 
spre 10 noiembrie 1940, în urma

unui cutremur, zidurile grele de 
piatră ale Doftanei s-au prăbu
șit. Atunci au pierit Ilie Pintilie, 
Gheorghe Paloș, Ianoș Herbak, 
Vasile Pop, Andrei Prot și alți fii 
ai clasei muncitoare.

Lupta comuniștilor la Doftana, 
ca și întreaga luptă a partidului, 
dîrzenia lor revoluționară repre
zintă o pildă minunată pentru 
toți uteciștii, pentru întregul 
nostru tineret, care găsește în is
toria partidului înalte exemple 
de urmat. Generația tînără a pa
triei noastre crește în spiritul 
respectului față de cei ce s-au 
jertfit pentru interesele clasei 
muncitoare și ale poporului 
cărora le datorează viața nouă 
de astăzi — față de cei ce nu 
și-au precupețit și nu își precu
pețesc eforturile în lupta și 
munca pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste.

în faptele eroice, de înalt pa
triotism ale comuniștilor, în locu
rile care amintesc pagini glorioa
se din istoria de luptă a poporu
lui, a clasei muncitore, a partidu
lui, tineretul a găsit și găsește un 
izvor mereu viu de nesecate în
vățăminte, un imbold puternic 
în lupta sa revoluționară, alături 
de întregul popor, pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Sute de mii de oameni 
— de la purtătorii cravatelor 
roșii pînă la cei cu tîmplele aco
perite de argintul anilor — po
porul întreg participă într-un 
neîntrerupt pelerinaj la Doftana 
sau în alte locuri istorice legate 
de lupta partidului studiind, în- 
vățînd și cinstind lupta glorioasă 
a fiilor devotați ai clasei munci
toare.

Numai în anul acesta peste 
200 000 de oameni au vizitat 
Muzeul Doftana. Deseori eei

care au pășit pe porțile muzeu
lui au fost martorii unor aseme
nea momente emoționante cînd 
grupuri de copii primesc crava
tele roșii de pionieri rostindu-și 
angajamentul solemn. Un gest 
simbolic, un gest izvorît din 
dragostea și respectul generații
lor tinere față de cei care au 
luptat neînfricat pentru ca viața 
lor de astăzi să fie bogată și 
plină de bucurii. Mulți dintre 
tinerii vizitatori au ținut să-și în
scrie în cartea de impresii a 
muzeului simțămintele lor de 
profundă prețuire și recunoștință 
pentru eroismul luptătorilor co
muniști. „Profund impresionat 
de condițiile în care au trăit și 
au luptat comuniștii în închi
soarea Doftana, ne exprimăm și 
pe această cale dragostea pentru 
Partidul Comunist Român care 
ne-a creat minunate condiții de 
viață și învățătură“ (un grup de. 
elevi din Provița de Jos — Cîm- 
pina). „Sînt muncitor și elev în 
clasa a IX-a a liceului seral. 
Aceasta, ca și toate bucuriile 
mele de astăzi le-am obținut da
torită luptei comuniștilor cărora 
le mulțumesc din inimă" — scrie 
în cartea de impresii a muzeului 
un tînăr din Brașov. „Toți copiii 
să vină să vadă cum au suferit 
cei care au luptat pentru feri
cirea lor". (Basarab Niculescu).

Cuvintele acestea simple re
flectă sentimentele de cinstire și 
adîncă prețuire ale tinerilor pen
tru eroicele tradiții de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoare, 
ale comuniștilor. Tînăra noastră 
generație, educată de partid, de 
Uniunea Tineretului Comunist 
găsește în aceste glorioase tra
diții o pildă luminoasă și un im
bold însuflețitor de slujire plină 
de abnegație a poporului, a pa
triei.

Ce minunat tezaur de învăță
minte pentru tineret sînt toate 
aceste locuri legate de trecutul 
de luptă al partidului 1 Este o 
înaltă îndatorire a organizațiilor 
U.T.C. să răspundă cu multă 
dragoste și grijă dorinței tineri
lor de a cunoaște tot ceea ce 
este legat de trecutul de luptă 
al partidului nostru.

Lupta revoluționară a clasei 
muncitoare, a comuniștilor e în
scrisă cu litere de aur în istoria 
poporului nostru. Tradițiile aces
tei lupte stau la temelia mari
lor victorii pe care le-am dobîn- 
dit sub conducerea partidului. 
Ele își găsesc încununarea și 
continuitatea în munca avîntată 
și plină de roade a întregului 
nostru popor pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste patria noastră.

----- •------
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și procedeele folosite pentru 
iucrările de laborator și la 
conducerea proiectelor de an, 
a căror organizare consider că 
este încă deficitară.

Se constată că mulți stu- 
denți, chiar foarte bine pregă
tiți teoretic, manifestă timidi
tate și lipsă de inițiativă față 
de munca experimentală indi
viduală. Pentru o bună orga
nizare a muncii în laboratoare, 
la un nivel corespunzător ne
cesităților reale de formare a 
viitorilor specialiști, trebuie 
depusă deci o activitate perse
verentă și consecventă din 
partea facultăților și catedre
lor, în așa fel ca fiecare stu
dent să participe din plin la 
executarea lucrărilor de labo
rator și la interpretarea rezul
tatelor obținute prin măsură-

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la făurirea Fe
derației Mondiale a Tine

retului Democrat, ieri după-a- 
miază a avut loc o adunare fes
tivă la Casa de cultură a stu
denților din Capitală. La adunare 
au luat parte sute de tineri bucu- 
reșteni precum și studenți din 
diferite țări ale lumii care în
vață în. institutele noastre de în- 
vățămînt superior. Au fost de 
față membri ai Biroului C. C. 
al U.T.C. și ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R., activiști ai 
U.T.C. și ai U.A.S.R.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dan Marțian, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Petru Enache, prin; secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Tineretul lumii sărbătorește 
anul acesta împlinirea a 20 de 
ani de la înființarea F.M.T.D. — 
a spus vorbitorul. La scurt timp 
după încheierea celui de-al doilea 
război mondial, în noiembrie 
1945 reprezentanții organizații
lor de tineret din 64 de țări, 
printre care și Bomânia, s-au în
trunit la Conferința Mondială a 
Tineretului. Exprimînd voința 
unanimă a peste 30 milioa
ne de tineri de diferite ten
dințe politice de a cimenta 
unitatea făurită în anii grei de 
luptă împotriva fascismului, la 
10 noiembrie 1945, delegații pre- 
zenți la conferința de la Londra 
au pus bazele Federației Mondi
ale a Tineretului Democrat.

în activitatea sa, F.M.T.D. a 
obținut de-a lungul anilor o serie 
de succese în direcția mobilizării 
tineretului de pe diferite meridia
ne ale globului la lupta pentru a- 
părarea intereselor sale vitale și sa
tisfacerea revendicărilor legitime, 
lărgirii cooperării în mișcarea in
ternațională de tineret. Uniunea

Aspect din timpul adunării

Tineretului Comunist care se nu
mără printre fondatorii F.M.T.D. 
a participat și participă la întrea
ga activitate a acestei organizații 
internaționale democratice.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a arătat că aniversăm îm
plinirea a 20 de ani de la crea
rea F.M.T.D., în condițiile în 
care poporul și tineretul patriei 
noastre muncește cu entuziasm 
pentru traducerea în viață a is
toricelor hotărîri ale celui de-al 
IX-lea Congres ăl Partidului Co
munist Român.

Antrenat împreună cu întregul 
popor în măreața operă de desă
vârșire a construcției socialiste, 
tineretul patriei noastre sprijină 
din toată inima politica externă 
a guvernului Republicii Socialis
te România de dezvoltare a le
găturilor de prietenie și colabo
rare frățească cu toate țările so
cialiste, de întărire continuă a 
unității lagărului socialist, de 
sprijinire hotărîtă și solidaritate 
activă cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberare și inde
pendență națională, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, de contri
buție activă la consolidarea păcii, 
o politică de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
social-politică. Tineretul și stu
denții români consideră ca sfînt 
dreptul popoarelor asuprite de 
a-și cuceri și apăra cu arma în 
mînă libertatea și independența, 
sînt solidari și susțin cu fermitate 
lupta eroică a popoarelor, tine
retului din teritoriile aflate sub 
jugul apăsător al robiei coloniale.

Tineretul român condamnă cu 
hotărîre acțiunile forțelor a- 
gresive imperialiste, interven
ția brutală a Statelor Unite 
ale Americii în Vietnam și în alte 
părți ale lumii, care atentează la 
libertatea și independența po
poarelor, la pacea mondială.

Tovarășul Petru Enache a su
bliniat că realizarea aspirațiilor 
fierbinți ale tineretului, apărarea 
intereselor vitale și cucerirea re
vendicărilor sale iegitime impun 
mai mult ca oricînd strîngerea 
rîndurilor întregii mișcări de> ti
neret într-un larg front unic da 
luptă. Organizația noastră apre
ciază că unitatea și cooperarea 
în mișcarea internațională de ti
neret trebuie concepute și reali
zate pe baza Unei platforme largi' 
care să cuprindă idei și obiectivei 
acceptabile pentru toate organi
zațiile de tineret, indiferent de 
concepțiile politice, filozofice, re
ligioase, de afilierea lor interna
țională. Experiența diferitelor or
ganizații naționale ca si a 
F.M.T.D., a întregii mișcări in
ternaționale de tineret, demons
trează că deosebirile de concepții 
și afiliere nu constituie obsta
cole de netrecut în calea coope
rării și unității de acțiune dacă 
există dorința sinceră de a milita 
cu consecvență pentru găsirea 
unor mijloace de colaborare rod
nică, fără a știrbi nimic din drep
tul fiecărei organizații ca în toa
te celelalte probleme să acțione
ze cum crede de cuviință.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Sărbătorind Ziua Mondială a "Ti
neretului, cea de-a 20-a aniver
sare a F.M.T.D., Uniunea Tine
retului Comunist, întregul tineret 
din patria noastră își exprimă 
convingerea că F.M.T.D-, îmljtp- 
nătățindu-și permanent activi ta- 
tea și lărgindu-și rîndurile, ya. 
justifica pe mai departe presti
giul cîștigat în mișcarea interna-., 
(tonală de tineret, aducînd un , 
aport însemnat la unirea maselor 
tineretului în lupta pentru reali
zarea aspirațiilor sale legitime.

Expunerea primului secretar al. 
C.C. al U.T.C. a fost subliniată 
în repetate rînduri cu puternice 
aplauze.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic.

INFORMĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a o- 
ferit miercuri seara o recep
ție cu prilejul vizitei în Re
publica Socialistă România a 
delegației parlamentului en
glez, condusă de Ian Mikardo, 
membru al Comitetului Națio
nal Executiv al Partidului la
burist.

Au luat parte acad. Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, acad. St. S Nico-

lau și Gheorghe Necula, vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale, Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului 
Gheorghe Cioară, ministrul 
Comerțului exterior și Roman 
Moldovan președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, deputați ai 
M.A.N., conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință 
și cultură, generali, ziariști.

ȚII
Au participat Leslie Charles 

Glass, ambasadorul Marii Bri
tanii la București și membri 
ai ambasadei.

Continuindu-și vizita prin tară, 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română. condusa de Fkate- 
rina Alexeevna Vasiukova, vice
președinte al Asociației de priete
nie sovieto-române, doctor în ști* 
inte medicale, directorul Institutu
lui de endocrinologie din MoscOva, 
a sosit in cursul zilei de miercuri 
In orașul Sibiu.

tori experimentale. în această 
muncă importantă de îmbina
re a teoriei cu practica trebuie 
stimulată cît mai mult iniția
tiva proprie a studenților.

O problemă deosebit de im
portantă credem că este orga
nizarea potrivită a metodicii 
de muncă la executarea pro
iectelor de an pentru discipli
nele de specialitate. în acest 
scop trebuie să fie create în 
primul rînd săli de proiecte în 
care activitatea studenților la 
această formă de învățămînt 
să fie îndrumată și controlată 
de către cadre didactice cores
punzător pregătite. Ar fi util 
șl necesar ca aceste cadre să 
execute un stagiu de Inițiere și 
de specializare în institutele 
de proiectare cu profil cores
punzător.

Pentru a nu-i solicita pe stu
denți peste programul planifi
cat prin planul de învățămînt 
și prin planul de muncă Indi
vidual, volumul și conținutul 
proiectelor de an trebuie ast
fel concepute iar munca de 
îndrumare și de control în așa 
fel organizată îneît lucrarea să 
fie încheiată în timpul prevă
zut cu rezultate cît mai bune. 
La elaborarea unei metodici 
potrivite de muncă pentru a- 
ceastă formă de învățămînt se 
ivesc probleme specifice nu 
numai pe facultăți ci și pe ca
tedre sau chiar pe discipline 
impuse de necesitățile reale 
ale industriei. Cu precauția 
cuvenită trebuie studiată și 
posibilitatea aplicării calcula
toarelor electronice în lucrările 
de proiectare.

Pe de altă parte, pe baza 
experienței cadrelor didactice 
de la catedra noastră se poate 
afirma că s-ar impune îmbu
nătățiri și pentru perioada 
practicii de vară a studenților, 
în special cu privire la redu
cerea duratei acesteia pentru 
studenții anului IV.

Cred că răspun
derile studenți
lor, ca parteneri 
de colaborare ai 
cadrelor didacti
ce în procesul de 
învățămînt, se pot 

rezuma în principal la cele 
trei recomadări bine cunoscu
te : „Invățați, învățați, învă- 
țați“. Urcarea treptelor cu
noașterii nu se poate asigura 
decît printr-un studiu indivi
dual neîntrerupt, dus zi de zi, 
cu perseverență, pe baza unei 
activități foarte bine organi
zate.

Prof. lng. 
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absolvenții acestei facultăți — 
nu se merge atit de departe, a- 
cestea fiind unice pentru lucră
rile feroviare șl raliere. Ori, 
normal ar ii ca adincirea spe
cializării In invătămint să exis
te ca o cerinfă a producfiel I 
Mai mult, consider că trebuie 
discutat dacă este oportună sau 
nu chiar pregătirea inginerilor 
constructori in cadrul a două 
facultăți cu profil diferit: Fa
cultatea de construcjil civile și 
industriale și Facultatea de 
construcții feroviare, drumuri șl 
poduri. De foarte multe ori ne
cesitățile producției au determi
nat repartizarea unor absolvenți 
de la „drumuri“ ca ingineri 
pentru construcții industriale și. 
evident, specializarea lor prea 
exagerată în facultate n-a fost 
utilă, ci in detrimentul unei mai 
profunde pregătiri de bază.

De fapt prin pregătirea in in
stitut absolventul trebuie sâ 
primească principiile și cunoș
tințele fundamentale ale specia
lității și numai la unele disci
pline tehnice — „construcții ci
vile“, „construcții industriale" 
— „drumuri", „poduri“ etc. — 
să iacă aplicații și să meargă la 
detalii. Cum metodele sînt in 
linii mari aceleași, aprofundlnd

puține probleme studentul își 
vă putea Însuși metodologia. 
Specializarea ar avea o utilita
te mai mare pentru formarea 
inginerului constructor dacă 
s-ar face prin forme de pregăti
re post universitare (atit în în
treprinderi cit și în cadrul in
stitutelor de invătămint supe
rior). Esențial considerăm câ 
este ca absolventul unui insti
tut tehnic superior de construc
ții sâ posede temeinice cu
noștințe fundamentale și sâ fie 
invăfat să lucreze cu ele să 
facă sinteza acestora în activi
tatea de proiectare. Nu trebuie 
să Încărcăm mintea studenților 
cu detalii pe care practica pro
ducției, dezvoltarea tehnicii le 
infirmă rapid, de Ia un an la 
altul chiar. De aceea, o analiză 
atentă a programelor și planu
rilor de invătămint se impune 
ca necesară și, deoarece con
siliul științific al institutului 
nostru a ajuns la această con
cluzie, Ia toate catedrele s-a 
trecut la o studiere atentă a a- 
cestora în scopul Îmbunătățirii 
lor prin simplificare și redu
cere.

Mai mult timp 
pentru studiul per
sonal al studenți
lor — problemă e- 
sențială care ne 
concentrează efor

turile și preocupările — În
seamnă o mai mare răspundere 
din partea acestora pentru fo
losirea Iui, un efort mai con
secvent pentru a se pregăti ca 
specialiști de înaltă competen
tă, printr-un studiu individual 
continuu, efectuat metodic și cu 
o accentuată perseverentă. De
grevarea studenților prin îm
bunătățirea programelor de curs 
și a planurilor de invătămint 
înseamnă și o creștere a exi
gentei noastre fată de volumul 
și calitatea cunoștințelor acu
mulate de ei.
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Dezbaterile din Adunarea Intensă activitate diplomatică

Vizita în Anglia
a președintelui

Camerei de comerț
din (ara noastră

Victor lonescu, președintele Ca
merei de Comerț a Republicii So
cialiste România, care se află la 
Londra într-o vizită de cîteoa 
zile, la invitația președintelui Ca
merei de Comerț din Londra, lor
dul Verulam, a fost primit marți 
de Roy Mason, ministrul de stat 
la Ministerul Comerțului, A. E. 
Welch, subsecretar de stat la 
același minister, George Thomson, 
ministru de stat la Foreign Office. 
Seara, ministrul comerțului al 
Marii Britanii a oferit o recepție 
la Lancaster House, în cinstea 
oaspetelui român.

■
Ä Generală a O.N.U pentru rezolvarea crizei din Cipru

R. S. F. IUGOSLAVIA. Standul românesc de publicații și 
cărți la cel de-al 10-lea Tîrg internațional al cărții care s-a 

deschis recent la Belgrad

Republicii

în cadrul celui de-al 36-lea 
Salon internațional alimentar și al 
artei menajere de la Bruxelles, 
luni 8 noiembrie a fost ziua Re
publicii Socialiste România. Cu 
acest prilej, Ion Oancea, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Belgia, însoțit de S. Niță, 
șeful agenției economice a Româ
niei la Bruxelles și M. Popescu, 
directorul standului românesc, 
precum și de membri ai ambasa
dei și ai delegației române la tîrg 
au fost primiți de conducerea sa-

Ionului. La intrarea în pavilionul 
central a fost intonat imnul de 
stat al țării noastre. Delegația ro
mână a vizitat apoi standurile 
țărilor participante.

în aceeași zi, standul românesc 
a fost vizitat de Paul Struye, pre
ședintele Senatului și Arthur Des- 
quin, președintele Organizației 
mondiale a presei periodice care 
au acordat Medalia Asociației 
Presei standului țării noastre pen
tru succesul obținut.

Sfaturi...

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : în Adunarea Ge- 

Pe 
marginea punctului de pe ordi
nea de zi intitulat „Restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U.“. Din inter
vențiile celor peste 20 de dele
gați care au luat cuvîntul pînă 
acum a reieșit în mod clar dorin
ța majorității statelor membre de 
a se soluționa în mod pozitiv a- 
ceastă problemă. în calea rezol
vării definitive și pozitive a aces
tei probleme se află însă obsta
cole serioase, printre care rezolu
ția pe care S.U.A. au strecurat-o 
cu cîțiva ani în urmă prin Adu
narea Generală și care include 
această problemă în categoria ce
lor care trebuie rezolvate cu o 
majoritate de două treimi.

Reprezentantul Franței, Roger 
Seydoux, a arătat netemeinicia 
tezei potrivit căreia această pro
blemă trebuie să fie rezolvată cu 
o majoritate de două treimi. 
„Republica Populară Chineză, a 
subliniat el, nu reprezintă o pu
tere care candidează la admite
rea în Organizația Națiunilor 
Unite : ea reprezintă, dimpotrivă, 
o țară, China, care face parte din 
organizația noastră și este unul 
din membri ei fondatori“. De 
aceea, a adăugat el, „problema 
trebuie rezolvată cu o majorita
te simplă întrucît nu este vorba 
nici de o admitere și nici de o 
hotărîre privind o chestiune im-

nerală continuă dezbaterile

portantă, de fond, în sensul 
Chartei“. Pronunțîndu-se pentru 
restabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U. vorbitorul a de
clarat : „Cum se poate susține că 
este în conformitate cu scopurile 
și principiile. Națiunilor Unite ca 
această organizație să fie lipsită 
de participarea uneia din cele 
mai mari puteri ale lumii, cu o 
populație egală cu o pătrime 
din cea/a globului pămîntesc, cu 
un teritoriu imens și cu resurse 
actuale și virtuale considera
bile ?“.

Guvernul grec a făcut cu
noscut marți Turciei că ar fi 
de datoria ei să facă tot ce îi 
stă în putință pentru aplana
rea noilor incidente din Ci
pru. Citînd surse informate, 
agenția United Press Inter
național scrie că acest punct 
de vedere a fost exprimat de 
ministrul de externe al Gre
ciei, 
unei
avut-o cu ambasadorul Tur
ciei la Atena, Turan Tuluy.

Tsirimokos, în timpul 
întrevederi pe care a

Aluminiu: Afaceri
și strategie
Aluminiul a devenit pe neașteptate 

cap de afiș în viața economică america
nă. Interesul față de acest metal a cres
cut odată cu prețul lui. Guvernul S.U.A. 
a reacționat prompt hotărînd să deschidă 
porțile depozitelor sale strategice și din 
stocurile pentru „zile negre“ să arunce 
pe piață 300 OOO tone aluminiu. Măsu
ra — calificată în Wall Street drept 
„drastică“ — a suscitat comentarii con
tradictorii.

într-o declarație făcută 
presei, Tsirimokos a subliniat 
că în cursul întrevederii sale 
cu ambasadorul turc, acesta 
din urmă i-a înmînat un apel 
al guvernului său în care se 
cere Greciei să intervină pe 
lingă guvernul cipriot pentru 
restabilirea ordinei normale 
în insulă.

Tot în legătură cu această 
problemă, șeful Departamen
tului Turcia—Cipru din Mi
nisterul grec al Afacerilor 
Externe, Byron Theodoropou- 
los, a avut o întrevedere cu 
consilierii ambasadelor Fran
ței, Angliei și S.U.A.

Pe de altă parte, agravarea 
situației în Cipru a făcut tot 
marți obiectul unei conferin
țe la Ministerul Afacerilor 
Externe al Greciei la care au 
participat primul ministru 
Stephanopoulos, ministrul de 
externe Tsirimokos, precum 
și alte oficialități din acest 
minister. Cu acest prilej s-a 
hotărît ca Tsirimokos să ple
ce la New York la 23 noiem
brie pentru a lua parte la 
dezbaterile Adunării Gene
rale a O.N.U. privind proble
ma cipriotă.

»

este apartheidul*
William Fitzjohn, în

sărcinat cu aiaceri al 
statului Sierra Leone la 
Washington, este un om 
prevăzător. Cunoscînd 
suficient de bine mora
vurile nord-americane, 
el a căutat-să evite' ori- 

com- 
o- 

din 
la

Agenția Reuter, citind surse din 
Saigon. informa miercuri că 
trupele americane au suferit în 
cursul săptămînii trecute cele mai 
grele pierderi înregistrate, pînă 
acum : 309 morți, răniți și dispă
ruți. Pierderile constatate cu pri
lejul luptelor din diferite regiuni 
nu au fost dezvăluite din motive 
de securitate, dar se crede că cel 
mai mare procentaj de morți, ră
niți și dispăruți este dat de prima 
divizie aeropurtată a forțelor 
S.U.A., care au acționat în dis
trictul Piei Me.

Agenția V.N.A. face cu
noscut, referindu-se la o 
știre a unei agenții de pre
să americane că un soldat 
din forțele S.U.A. de Ia 
baza aeriană de Ia Da 
Nang s-a sinucis, trăgîn- 
du-și un cartuș în abdo
men, gest ce reprezintă un 
tragic protest Ia adresa po
liticii agresive a S.U.A. în 
Vietnam.

A genfia V.N.A. relatează că în 
cea de-a doua jumătate a 
lunii octombrie, tinerii din

provincia nord-vietnameză Ha 
Tinh au participat Ia apărarea pro
vinciei lor de atacurile aeriene
ale aviației americane, ca și la 
lucrările de irigații săpînd în to
tal 200 000 m c de pămînt. Tinerii 
și tinerele din districtul Cam Xu- 
yen au terminat cu 15 zile înainte 
de termen un canal lung de 7 km 
pentru irigarea orezăriilor din 
cinci sate. Tineretul din districtul
Ky An a lucrat în total 80 000
zile pentru a construi 120 mici
diguri și bazine, pregătind astiel 
irigarea culturilor din primăvara 
viitoare. In întreaga provincie ti
nerii s-au constituit în brigăzi pen
tru repararea la timp a instalații
lor hidrotehnice avariate în cursul
bombardamentelor.

$

u greu te poți împăca cu gîndul că 
astăzi, în cea de-a doua jumătate 
a secolului douăzeci, mai sînt posi
bile asemenea fapte ca cele pe care 
le relatează broșura „Acesta este 
apartheidul“. Treisprezece ediții a 
cunoscut pînă acum lucrarea profe
sorului Leslie Rubin relatând în ter
menii seci ai paragrafelor de legi

ceea ce se petrece în Republica Sud-Africană. In
teresul față de această lucrare este confirma! nu 
numai de numărul mare al edițiilor, cît și de 
faptul că într-unul din ultimele sale, numere, pres
tigioasa revistă franceză „Les Temps Modernes“, 
condusă de filozoful și scriitorul Jean Paul Sartre, 
a publicat ample extrase ale broșurii profesorului 
Rubin.

Prefața este semnată de cunoscutul militant sucl- 
aftican pentru egalitatea raselor, Albert Lutuli, • 
laureat al Premiului Nobel pentru pace. Albert 
Lutuli arată că există un grad mai înalt al con
științei opiniei publice, astăzi în lume, față de 
problemele rasiale. Pagină cu pagină ți se desfă
șoară întreaga rețea de paragrafe de legi, dispo
ziții sau Simple hotăiîri ale autorităților din Re
publica Sud-Africană care lipsesc pe negru sau 
pe metis de cele mai elementare drepturi.

Un negru locuiește într-un oraș — orașul său 
natal. îl părăsește timp de două săptămîni. Nu 
mai are dreptul să se reîntoarcă în oraș. Dacă 
totuși revine în orașul natal este pasibil de închi
soare. Un african poate pierde dreptul de a sta 
într-un oraș chiar dacă este de 50 de ani stabilit 
acolo, în cazul cînd este condamnat la o amendă 
mai mare de 50 de lire, ceea ce nu înseamnă o 
sumă prea mare. Alte pedepse lovesc pe negrul 
care ar încerca să-și aducă în orașul în care lo
cuiește, fiica căsătorită, pe fiul mai mare de 18 ani 
sau pe unul din nepoți. Vizitele sînt cu desăvâr
șire interzise între negrii din două orașe deose
bite. Iar în cazul obținerii autorizației, ea trebuie 
confirmată de proprietarul întreprinderii la care 
lucrează negrul care urmează să fie vizitat.

Nici chiar soția nu-și poate vizita soțul în cazul 
cînd acesta locuiește într-un oraș pe baza unui 
permis special.

Dreptul la muncă este și el iluzoriu. Orice 
funcționar de la „oficiul muncii“ poate în orice 
moment să concedieze un african fără a ține 
seama de vechimea acestuia în muncă și chiar 
dacă patronul se opune. Și după concediere ur
mează expulzarea din oraș, cu interdicția de a 
reverii atîta timp „cît se va crede de cuviință“.

Problema relațiilor între albi și negri constituie 
un capitol deosebit al legislației sud-africane.

Este considerat un delict grav dacă un profe
sor negru ține o conferință în fața unor albi pe 
care i-a invitat în aceast scop.

O persoană albă care locuiește într-un oraș și 
utilizează serviciile unui african pentru dulgherie, 
zidărie, instalație electrică sau pentru orice altă 
muncă calificată, comite un delict dacă nu posedă 
autorizație specială eliberată de „Oficiul muncii“.

Iar dacă un orator, în cadrul unui miting, incită 
oamenii de culoare, negri sau indieni, să se pre
zinte într-un loc rezervat albilor, pentru a .pro
testa contra legilor apartheidului, acesta comite 
un delict pedepsit cu cinci ani închisoare sau — 
transcriem paragraful de lege respectiv — „cu 
zece lovituri de bici sau cu amîndouă pedepsele 
la un loc“. Și, tot,uși, sîntem în anul 1965 !

Există desigur și acele dispoziții care frizează 
ridicolul. Dacă într-o gară există o singură sală 
de așteptare, ea trebuie rezervată exclusiv albilor. 
Iar dacă un indian, un metis sau un negru se 
așează într-un parc pe o bancă rezervată albilor, 
ca semn de protest față de legile de segregare 
rasială, el comite încă un delict pedepsit prin „ 
amendă, închisoare, bătaia cu biciul, sau, toate la 
un loc. . i

„Și este penibil'să ne gîhdim — scrie Lutuli — 
că în cei cinci ani care au trecut de la apariția 
primei ediții a broșurii „Acesta este apartheidul“, 
au fost adăugate legislației apartheidului, deja , 
revoltătoare, texte încă mai îngrozitoare“.

în fața acestor texte de „legi“ care înjosesc 
ființa umană, care supun pe oameni discriminării 
numai din cauza culorii pielii, este tonic op.timis-. *, 
mul lui Albert Lutuli care scrie: „Va veni ziua, 
cînd altcineva va scrie prefața unei lucrări inti
tulată „Ce ERA apartheidul“. Apartheidul va 
dispare așa cum va trebui să dispară orice sistem 
politic bazat pe disprețul ființei: umane. Aceasta 
ne va permite să aducem o contribuție deosebită 
la progresul uman. Noi știm de ce luptăm și este 
drept ca omenirea să cunoască ceea ce noi com
batem“.

Lucrarea „Acesta este apartheidul“ este o con
tribuție la demascarea regimului rasist sud-afri- 
can combătut de patrioții. din această, țară, con
damnat de opinia publică internațională.

P. NICOARĂ

ce neînțelegeri și 
plicalii. Iată de ce, 
prindu-se într-una 
săptămînile trecute 
Hăgerstpwn (statul Ma- 
rvland) pentru a lua 
gustare, 
can n-a 
plare în 
rant. El 
aleagă un loc unde ori
ce incident să fie ex
clus. Fitzjohn și-a adus 
aminte că , prietenii săi 
de la ambasada Ghanei 
i-au recomandat localu
rile companiei de resta
urante „Howard John- 
son"' care anunfă în re
clame că „deservește 
clientii fără nici un fel 
de discriminare". Și res
pectivul diplomat a in
trat în unul din restau
rantele firmei recoman
date.

Din păcate însă, cu 
toate precauțiile luate, 
incidentul n-a putut fi 
evitat. Cînd Fitzjhon s-a 
așezat Ia o masă, chel- 
nerita n-a vrut să-1 ser
vească. Chemat la fa-

o 
clip io mu tul airi- 
intrat la intim- 
primul restau- 
s-a hotărî t să

ta locului, administrato
rul a aruncat o pri
vire asupra pașapor
tului diplomatic. pre
zentat de clientul scan
dalizat,, și a spus pe un 
ton ilegmatic : „Nu ser
vim . persoane indezira
bile".

Relatind acest inci
dent, ziarele americane 
relevau că șeful secției 
protocolului din Depar
tamentul de stat al 
S.U.A. a declarat pre
sei că va trimite lui 
Fitzjohn o scrisoare o- 
ficială pentru „a expri
ma regrete sincere". El 
a specilicat că va lua 
contact cu direcțiunea 
restaurantelor „Howard 
Johnson" pentru a afla 
„care este, de fapt, po
ziția acestei companii". 
Ca să clarifice mai bine 
sensul demersului între
prins, înaltul funcționar 
american a tinut să a- 
dauge : „Dacă ea (firma 
respectivă nn.) are de 
gînd să continue dis
criminarea, noi vrem s-o 
știm pentru a da siaturi 
corespunzătoare diplo
ma t i 1 o r africani".

Ce fel de sfaturi ? 
Probabil, de a lua masa 
acasă...

Lucrările
comitetelor

Continuă, de asemenea, lucră
rile comitetelor principale ale 
Adunării Generale. Comitetul 
pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome a încheiat dezbate
rile privind situația din Basuto
land, Bechuanaland și Swaziland 
— unul din aspectele problemei 
generale aflate în discuție și a- 
nume „îndeplinirea declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale“.

în comitetul pentru probleme
le sociale, umanitare și culturale 
a fost adoptat un proiect de re
zoluție cu privire la „Situația so
cială în lume“. în acest document 
se „constată cu îngrijorare că si
tuația socială în multe regiuni ale 
lumii este nesatisfăcătoare“ și se 
recomandă măsuri în vederea 
remedierii acestei stări de lu
cruri. Se recomandă, de aseme
nea, organismelor specializate 
ale O.N.U. să-și intensifice acti
vitatea îndreptată în această di
recție.

I»

IRAK. — Vedere din Bagdad
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New Yorkul fără lumină
1 ‘ ‘ 1 •' ' • -N 1 • ' r I..,.',’

electrică

i

ft

Marii, în.-jurul orei 
i7,30 , (ora locală), 
New Yorkul și o mare 
parte a localităților 
de'pe coasta de est a 
Statelor Unite au iost 
lipsite complet de e- 

' lectri.cita.te. Intrerupe- 
, rea’curentului electric ' 

s-a datorat, potrivit o- 
ficialitătilor, ruperii u- 
nui' cablu provenind 
de Ia hidrocentrala si
tuată între Rochester 
și Cascada Niagara. 
Este . pentru prima 
dată din 1959,cînd cel 
mai mare oraș, ameri-' de telegraf s-au între- 
can este lipsit complet 
de lumină electrică.
Activitatea,New Yor- 
kului, Bostonului, Phi
ladelphiei >și' altor mari

ozașe din regiune a 
iost complet paraliza
tă la ora ’cînd ■ milioa-, 
ne de americani ie
șeau de la-lucru, În
treruperea curentului 
electric, survenită 
brusc, a surprins mii 
de ’ persoane în ascen- 
soarele zgîrie-norilor 
Manhattan-ulul sau 
în metrouri. Circulația 
pe străzile principale 

. ale New Yorkului a
Iost strangulată. Emi
siunile posturilor de 
radio, televiziune și

rupi brusc. Avioanele 
care se aflau în zbor 

■ spre .New York și ce
lelalte localități lipsi
te de lumină electrică 
au fost dirijate spre

alle aeroporturi 
Baltimore și chiar 
Insulele Bermude. 
adăpostul întunericu
lui s-au semnalat ja
furi. Guvernatorul sta
tului New York,' Nel- 
son Rockefeller, a or
donat gărzii. naționale 
stare de alertă. Ofici
alitățile au ordonat o 
anchetă pentru a sta
bili cauzele care au 
produs întreruperea a- 
limentafiei cu energie 
electrică.

In Întregul oraș, 
proviziondrea cu 
rent electric a 
restabilită abia după 
9 ore șl 45-de minute.

a-
cu- 

fost

nițial, oficialitatea 
care a făcut 
blică decizia 
vernului „s-a stră
duit din răsputeri 
să atenueze im
presia că hotărîrea 
de a pune în vîn
zare aluminiul ar 

în legătură cu recenta sporire

I pu- 
gu-

fi î ’ 
de prețuri a acestui produs' 
(ziarul „TIMES“). Dar informa
ții verificate făcuseră cunoscută 
hotărîrea celui mai important 
dintre trusturile producătoare de 
aluminiu din S.U.A. de a mări 
prețurile de desfacere. Nu era 
primul pas. După ziarul londo
nez, trustul „Alcoa“ nu făcuse 
altceva decît să imite măsurile 
unora din concurenții săi.

Amănunte care au devenit ul
terior cunoscute vorbesc despre 
neînțelegerile dintre administra
ție și firmele particulare. Se afir
mă că autoritățile ar fi solicitat 
reprezentanților a patru mari 
firme producătoare de aluminiu 
(„Aluminim Co. of America“, 
„Kaiser Aluminium“, „Reynolds 
Metals“ și „Olin Matheson“) să 
cumpere 200 000 de tone de 
aluminiu din stocurile deținute 
de guvern. Firmele nu s-au ară
tat prea îneîntate de ofertă. Ne
gocierile care s-au prelungit mai 
multe zile s-ar fi încheiat, după

cum apreciază unele surse, fără 
înțelegerea dorită de autorități. 
A urmat apoi anunțarea hotărâ
rii de a se pune în vînzare 
300 000 de tone de aluminiu. 
Firește, hotărîrea aceasta va 
avea implicații în ceea ce pri
vește prețul aluminiului. Pro
blema nu se reduce însă la acest 
aspect. Unii observatori pun în 
legătură vînzarea stocurilor de 
aluminiu și cu sporirea interven
ției S.U.A. în Vietnam și în alte 
zone ale globului. Autoritățile 
sînt preocupate de luarea unor 
măsuri care să preîntâmpine cri
zele posibile în ramurile esen
țiale ale industriei americane, 
ramuri de care depinde crește
rea potențialului militar. Valoa
rea strategică a aluminiului fiind 
cunoscută, există impresia că 
Washingtonul este îngrijorat nu 
numai de „stabilitatea prețu
rilor“.

Aluminiul a devenit, se știe, o 
afacere extrem de rentabilă, iar 
noile măsuri guvernamentale fa
vorizează, încă o dată, marile 
corporații. Un amănunt relie
fat de comentatori : aluminiul 
care va fi pus în vînzare va avea 
forma unor lingouri mari a căror 
prelucrare este posibilă doar în 
întreprinderi dotate cu un utilaj 
perfecționat.

M. R.
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R. D. VIETNAM. — Un grup de ostași 
de apărare

in timpul exerciții lor

principala preocupare

a guvernului britanic

După cum prevăzuseră 
observatorii specializați 
in problemele sud-arabe, 
suspendarea de către gu
vernul britanic a consti
tuției Adenului și înlătu
rarea guvernului condus 
de Mackawee, departe de 
a „liniști spiritele“ au in
tensificat și mai mult în
cordarea din această co
lonie britanică. Se știe că 
măsurile luate la Londra 
sub pretextul „protejării 
personalului militar bri
tanic și a familiilor lor“ 
urmăreau de fapt limita
rea extinderii acțiunilor 
forțelor patriotice în a- 
cest teritoriu și, totodată, 
dizolvarea forțelor poli
tice care se pronunțau 
pentru independență.

ultimelor 
sosite 

în
din 

ciuda 
aminti- 
patrio- 
inten-

otrivit 
știri, 
Aden, 
măsurilor 
te, forțele 
tice și-au
sificat acțiuni
le iar liderii po
litici și-au afirmat 

hotărîrea de a lupta în conti
nuare pentru traducerea în 
viață a rezoluțiilor O.N.U. din 
1963 în problema Federației 
Arabiei de sud (aceste rezolu
ții recomandă, printre altele, 
organizarea de alegeri li
bere sub controlul O.N.U., e- 
liberarea deținuților politici 
și desființarea bazei militare 
engleze din Aden).,

Agravarea situației din Aden 
a atras din nou atenția Orga
nizației Națiunilor Unite. în
tr-o recentă rezoluție a Comi
tetului de tutelă al O.N.U., 
prevederile de mal sus sînt 
reafirmate, Anglia fiind din 
nou invitată să acorde popu
lației sud-arabe dreptul la au
todeterminare. Referindu-se 
la această rezoluție, fostul 
prim-ministru, Abdul Macka-

Oeși noua sesiune a Parlamentului britanic este de natură să d 
rețină ea însăși atenția guvernului Wilson, problema rhode- 8
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siană pare să rămînă totuși principala sa preocupare în mo
mentul de față. Cabinetul s-a reunit din nou miercuri, pentru a doua 
oară în decurs de 24 de ore, cu scopul de a examina evoluția conflic
tului dintre Anglia și Rhodesia. A fost aprobat cu acest prilej textul 
unui nou mesaj adresat de Wilson premierului rhodesian Smith. De 
astă dată cuprinsul mesajului nu va fi dat publicității.

La Salisbury, colonii albi se arată, potrivit agenției Reuter, nerăb
dători să proclame în mod unilateral independența Rhodesiei. Agen
ția reia unele știri care circulă în capitala rhodesiană cu privire la 
eventualitatea înlocuirii lui Smith în fruntea guvernului datorită in
tenției ce i se atribuie de a amina pe cit posibil un act unilateral.

® O DELEGAȚIE a Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România alcătuită din Ion Horea, 
secretar al Uniunii, Geo Dumitrescu și Constantin 
Chitită a făcut o vizită de 15 zile în R. P. Polonă, 
în cadrul schimburilor culturale. Delegația a vizi
tat o serie de orașe din R. P. Polonă. La Wroclaw, 
Cracovia și Gdansk ea a avut întîlniri cu scriitori 
și critici.

Cu prilejul încheierii vizitei. Alexandru Tujon, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Socia
liste România la Varșovia, a oierii un cocteil, -la 
care au participat Jan Maria Gisges, secretar al 
Uniunii literalilor polonezi, numeroși prozatori, 
poe/i, critici, reprezentanți ai Ministerului Culturii 
și Artei, ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști.

wee, a subliniat că ea consti
tuie o victorie a luptei de eli
berare națională din această 
colonie. „Poziția britanică la 
lucrările Comitetului de tute
lă — a menționat el — a fost 
foarte șubredă. Ea n-a putut 
justifica măsurile arbitrare 
adoptate în Aden“.

în această situație, numeroși 
comentatori se întreabă : ce 
are de gînd Marea Britanie ? 
Ziarul american «NEW YORK 
HERALD TRIBUNE» conside
ră că „Anglia este liotărîtă să 
meargă înainte cu pianul său 
privind crearea în 1968 a unui 
singur stat în Arabia de sud, 
care să includă și colonia

re
mai 
din

au 
ra-

In al

12-lea ceas
Aden“. în acest scop, „Marea 
Britanie intenționează să in
siste asupra politicii sale du
re. Trupele engleze continuă 
raidurile și perchezițiile... 
Străzile și șoselele abundă în 
baricade“. Ziarul arată în 
continuare că la baza acestei 
politici se află dorința brita
nicilor de a-și menține bazele 
din colonie; Londra speră că 
plasînd la conducerea viitoru
lui „stat unitar“ al Arabiei de 
sud „oameni de nădejde“ în 
persoana unor sultani și șeici 
„rezonabili“, aceștia vor 
„condițiile de securitate“ 
cesare menținerii bazelor 
după 1968. ~ ‘
Britanie se prevalează și de

crea 
ne- 

ȘÎ 
Totodată, Marea

importanța economică a 
giunii, Adenul fiind cel 
important port de tranzit 
această regiune.

Evenimentele din Aden 
repus pe tapet problema
portului dintre această colonie 
și Federația Arabiei de sud. 
în mod teoretic, Adenul este 
o parte integrantă a Federa
ției, afirmîndu-se chiar că Fe
derația însăși a fost creată 
pentru ca prin intermediul ei 
britanicii să-și poată prelungi 
dominația în Aden. în cercu
rile politice se consideră însă 
că, practic, colonia a ieșit din 
„federația fantomă“ ; de alt
fel, miniștrii federali sînt con
siderați de populația Adenului 
„marionete ale britanicilor".

între timp, condițiile nesi
gure au adus grave prejudicii 
întregii economii a Adenului. 
Atît ziarul citat mai sus, cît 
și cotidianul britanic «FINAN
CIAL TIMES» apreciază că 
activitatea portului a scăzut și 
că numeroase nave au fost de
viate spre Djibouti, situat în 
apropiere; numeroși comerci- 
anți „trag obloanele și se mu
tă la Djibouti“. Dacă lucrurile 
vor merge tot așa — continuă 
«FINANCIAL TIMES» — 
Adenul „va deveni un port de 
mina a doua“, 
ziarul scrie

nînd conț de situația 
domnește în prezent în 
Acest teritoriu a ajuns 
în cel de-al 12-lea ceas, 
observatori rezonabili sînt de 
părere că Marea Britanic ar 
face mai bine dacă ar părăsi 
acest teritoriu acum, înainte ca 
economia să se deterioreze și 
mai mult, și înainte ca mași
na administrativă să se 
integreze“. Rămîne de 
dacă ce-a de-a 12-a bătaie 
orologiului 
Londra.

în concluzie, 
următoarele : 

.Este greu să fii optimist, ți- 
care 

Aden. 
deja 
Unii

dez- 
văzut 

a 
va fi auzită la

ION’ D. GOIA
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• UNIVERSITATEA liberă din Bruxelles a decer
nat la 9 noiembrie titlul de doctor honoris causa 
unui grup de 26 oameni de știință din mai multe 
tari. Printre oamenii de știință cărora li s-a acor
dat acest titlu, figurează și acad. Emil Condurachi, 
directorul Institutului de arheologie, al Academiei 
Republicii Socialiste România.

La ceremonie au participat Marcel Homes, recto
rul Universității libere din Bruxelles, rectori ai 
altor universități belgiene, primarul orașului Bruxel
les, profesori universitari, precum și 
corpului diplomatic.

membri ai

J ascelino 
calea aeru- 

E1 reîncepe 
o lună în urmă

• FOSTUL PREȘEDINTE al Braziliei. 
Kubitschek, a părăsit Rio de Janeiro pe 
lui, îndreptindu-se spre New York. 
astiel exilul întrerupt cu aproape i 
cînd s-a înapoiat în Brazilia după o ședere îndelun
gată la Paris.

Se știe că in perioada șederii în tară, Kubitschek 
a iost supus unei anchete epuizante de către orga
nele justiției ' uitare, ceea ce a provocat fostului 
președinte o ză cardiacă. El era anchetat în le
gătură cu pretinsa „activitate subversivă" desfășu
rată în tară în timpul mandatului său. Agenția 
France Presse apreciază că arestarea lui Kubitschek 
de către organele justiției militare era iminentă.

« PREȘEDINTELE Venezuelei, Raul Leoni, a anun
țat că tara sa nu va participa la Conferința minis
terială a Organizației Statelor Americane, care ur
mează să înceapă la 17 noiembrie în Brazilia, la 
Rio de Janeiro. Raul Leoni a subliniat că „în prezent 
situafia generală din America Latină nu este favo
rabilă pentru întîlnirea miniștrilor de externe“ ai 
țărilor O.S.A.

Diierile organizații politice și sindicale, precum și 
deputati ai Congresului național, au cerut guvernu
lui ca Venezuela să nu participe la Conferința 
O.S.A., care are ca scop principal elaborarea de 
măsuri în lupta împotriva „activității subversive’ 
în America Latină.

• MINISTRUL afacerilor externe al Norvegiei, 
John Lyng, a declarat că există argumente foarte 
serioase pentru ca tara sa să părăsească N.A.T.O. 
în anul 1969. Comentînd această declarație, agen
ția D.P.A. apreciază că ea constituie o dovadă ca 
recenta schimbare a guvernului norvegian se face 
simfită în politica externă a acestei țări.

Pe scurf
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