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ROMÂNIA Șl A CONSILIU
LUI CENTRAL AL UNIUNII
GENERALE
A SINDICATELOR
cu
CONCEDIILOR DE ODIHNĂ Șl ÎMBU
NĂTĂȚIREA REGLEMENTĂRII ACESTORA

PRIVIRE LA MAJORAREA DURATEI

Comitetul Central al Partidu- 
hir Comunist Român, Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România au adoptat o hotă- 
rîre cu privire la mărirea duratei 
minime a concediului anual de 
odihnă și o mai bună reglemen
tare a condițiilor de acordare a 
acestuia.

Pornind de la grija permanen
tă a partidului și statului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță și sănătatea oamenilor mun

cii, pentru recompensarea efor
turilor depuse în muncă, în acti
vitatea de înfăptuire a planurilor 
de dezvoltare economică și socia
lă a țării, hotărîrea prevede ridi
carea duratei minime a conce
diului de odihnă pentru toate ca
tegoriile de angajați de la 12 zile 
lucrătoare, cit este în prezent, la 
15 zile lucrătoare.

Durata concediului pentru fie
care angajat se va stabili, în 
raport cu vechimea sa în muncă, 
între 15 și 24 zile lucrătoare, du
pă cum urmează :

Pe unul din frumoasele bulevarde ale Orașului „Gheorghe Ghe orghiu-Dej“

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe primul 
ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Ar- 
deleanu. ambasadorul Româ
niei în India.

Au participat, de asemenea, 
Rajeshwar Dayal, secretar 
pentru probleme externe în 
Ministerul Afacerilor Externe. 
P. N. Haksar, secretar al pri
mului ministru, Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul Indiei 
la București, care însoțesc pe 
premierul indian.

în timpul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră sinceră, cordială, s-a rele-

vat cu satisfacție că legătu
rile dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, știin
țific și cultural se lărgesc 
continuu în avantajul ambe
lor popoare, subliniindu-se 
că progresele dobîndite de 
fiecare dirl cele două țări 
creează noi posibilități pentru 
diversificarea și sporirea 
schimburilor, pentru extinde
rea cooperării economice din
tre România și India,

Au fost abordate, de ase
menea. probleme ale situației 
internaționale, evidențiindu- 
se însemnătatea pe care o are 
pentru crearea unui 1 climat 
de pace, înțelegerea și cola
borarea între toate popoarele 
lumii, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, clădirea rela
țiilor dintre state pe princi
piile respectului reciproc, al 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în

drepturi și avantajului reci
proc.

In legătură cu situația din 
Vietnam s-a exprimat îngrijo
rarea față de pericolul grav 
pe care aceasta îl reprezintă 
pentru pacea mondială, pro- 
nunțîndu-se pentru respecta
rea dreptului sacru al poporu
lui vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

S-a subliniat, totodată, ro
lul însemnat pe care-1 pot 
avea toate popoarele în lichi
darea surselor de încordare 
și în soluționarea litigiilor 
internaționale spre binele 
păcii și progresului omenirii.

Primul ministru al Repu
blicii India a invitat pe secre
tarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și pe soția sa să 
facă o vizită în India. Invita
ția a fost acceptată cu plă
cere.

(Agerpres)

Durata concediuluiVechimea în muncă

pînă la 5 ani
de la 5— 8 ani
de la 8—11 ani
de la 11—14 ani
de la 14—17 ani
de la 17—20 ani
peste 20 ani

15 zile lucrătoare
16 zile lucrătoare
17 zile lucrătoare
18 zile lucrătoare
19 zile lucrătoare
21 zile lucrătoare
24 zile lucrătoare

ENTUZIA SM PLECAREA
PRIMULUI MINISTRU

A Nu peste mult timp zona 
industrială din Lunca Suce
vei va cunoaște noi dimen- 
siuni. Combinatul de celuloză 
și hîrtie urmează să-și dubleze 
treptat capacitatea ajun- 

“ " ' 1970

Pentru tinerii în vîrstă de pînă 
la 18 ani, durata concediului de 
odihnă urmează a fi de la 18—24 
zile lucrătoare, criteriul de dife
rențiere fiind vîrsta acestora.

Potrivit noilor reglementări cea 
mai mare parte a salariaților va 
beneficia de o mărire a conce
diului în funcție de vechimea în 
cîmpul muncii. Astfel, durata me
die a concediului anual de odih
nă al angajaților va crește de la 
circa 13 zile la circa 18 zile lu
crătoare.

De asemenea, hotărîrea preve
de acordarea unui concediu su
plimentar de odihnă de 3—12 zile 
lucrătoare pentru cei ce lucrează 
în locurile de muncă cu condiții 
vătămătoare sau grele, concediu 
care se poate majora pînă la 24 
zile lucrătoare pentru cei care 
lucrează în mediu radioactiv.

Pentru angajații care exercită 
funcții de conducere se prevede 
acordarea unui concediu supli
mentar de 2—5 zile lucrătoare a 
cărui durată se va diferenția în 
raport cu răspunderea, complexi-

tatea și importanța sarcinilor ce 
le revin.

Sumele ce vor fi plătite în 
plus angajaților drept indem
nizație de concediu, ca urmare 
a majorării acestuia, se ridică 
la nivelul anului 1968 la circa 
550 milioane lei.

Proiectul de lege întocmit în 
baza acestei hotărîri urmează a 
fi supus, spre aprobare, Marii A- 
dunări Naționale.

Mărirea duratei concediului 
minim și stabilirea mărimii con
cediului în funcție de anii mun
ciți vor asigura condiții mai bune 
pentru odihna salariaților.

Noua reglementare a concedii
lor, devenită posibilă ca urmare 
a realizărilor obținute în econo
mia națională, a folosirii mai bune 
a timpului de muncă și a crește
rii productivității muncii, reflectă 
preocuparea continuă a partidu
lui și guvernului pentru îmbună
tățirea necontenită și ridicarea 
nivelului de viață al oamenilor 
muncii.

treptat capacitatea 
Q gînd ca în anul

să producă o treime din 
întreaga producție de hir- 
tie a României. Curind prima 
fabrică din etapa de extin- 
dere va intra în funcțiune. V Constructorii din valea fos
tei Cetăți de Scaun vor sorbi 
aromele certitudinii.

9 Un imens perete netencuit 
și sub picioarele noastre plan- 

• șeul de beton al orizontului 
șase. Sînt aici 3 000 metri pă- 
trați de plafon, suprafața ha- 

• lei uriașe a mașinilor de hîrtie.
Pe alocuri, perforațiile plan- 
șeului, necesare legăturile or- 

• ganice cu instalațiile de la
orizontul zero. Privind prin 
spărturi se văd căștile de pro- A tecție ale montărilor de jos. 

" Fulgere de un albastru dur 
luminează planșe în ozalid.

Lipite pe ziduri prinse în pio
neze de scînduri, întinse peste 
mormane de cărămizi, plan
șele configurează masivitatea 
agregatelor de mîine. Și peste 
tot prezența oamenilor, majo
ritatea tineri încordați peste 
aparatele de sudură, strecu- 
rîndu-se printre bare metali
ce, printre țevi și mașini ori 
aplecați deasupra schițelor de 
proiect. Muncă, tenacitate, 
gîndire.

La 27 de ani, Ion Nichifo
riuc este unul dintre aprecia- 
ții sudori de pe șantier. Cînd 
a executat împreună cu încă 
patru tineri instalația de 
aburi desăvîrșirea aceasta l-a 
adus în impas.

— Ajunsesem la conducta 
de 6 atmosfere și deodată 
mi-am dat seama că nu mer
geam bine. Dacă trăgeam 
traseul după desenul tehnic 
ne-am fi lovit de instalația de 
uscare. După proiect, ar fi 
însemnat să trecem prin tu
bulatură. M-am gîndit și am

confruntat schițele. Se strecu
rase o greșeală care la intra
rea fabricii în probe tehnolo
gice, ar fi devenit ireparabilă. 
L-am consultat pe maistrul 
Alexandru Serb și am hotărit 
să chemăm proiectantul. In
tr-adevăr, se greșise proiec
tul. Am schimbat diametrul 
conductelor și traseul de mon
tare...

Și Ion Nichiforiuc, zîm- 
bește liniștit, purtîndu-și pri
virile peste complicata tubu
latură de deasupra noastră.

— Oamenii ne spunea loan 
Oprea, secretarul organiza
ției de partid, s-au format la 
școala dificilă a șantierului. 
Spun dificilă pentru că mese
ria noastră de lăcătuș-mon- 
tori oferă mereu ceva nou, 
nemaăntîlnit. La Săvinești sau 
Govora, la Craiova, Dej ori 
Brăila am avut de-a face de 
fiecare dată cu alte tipuri de 
mașini, cu alte situații. De 
aceea oamenii, și mă refer în

ADUNĂRILE DE DARE DE SEAMĂ ȘI

special la tineri, au trebuit 
să învețe tot timpul, să se 
perfecționeze.

La sediul șantierului înce
peau în ziua aceea obișnuitele 
examene de ridicare a catego
riei. Pe hol cîțiva tineri aștep
tau sosirea comisiei. Ne-am 
amintit atunci de Ion Nichi
foriuc. în biografia lui simplă 
s-au înscris mereu asemenea 
confruntări. Toate examenele 
prin care a trecut Nichiforiuc 
au stat sub semnul pasiunii, 
autodepășirii. Devenit specia
list în suduri și instalații, Ion 
Nichiforiuc lucrează de cîțiva 
ani și cu tehnicieni străini.

— Am învățat multe de la 
ei, ne spuse dînsul. Dar 
poate n-aș fi putut face față 
exigențelor dacă în tot acest 
timp n-aș fi continuat să mă

ION BELDEANU 
ALEXEI RUDEANU

Continuare in pag. a Il-a
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ALEGERI

• AL INDIEI,
• INDIRA GANDHI

TELEGRAMĂ
Tovarășului L. I. BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORN1I
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova
Dragi tovarăși,
Știrea despre coborîrea lină pe planeta Venus a stației automate 

„Venus-4“ și înfăptuirea, în acest fel, pentru prima oară în istoria 
cosmonauticii, a unei legături interplanetare a fost primită cu vie 
satisfacție de poporul român, ca una din remarcabilele cuceriri 
ale științei și tehnicii sovietice, ca o nouă și strălucită victorie în 
cucerirea spațiului cosmic.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al întregului po
por român și al nostru personal, vă adresăm calde felicitări pentru 
această realizare istorică și urăm savanților, tehnicienilor și mun
citorilor, tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea ei, între
gului popor sovietic noi victorii în activitatea pentru construirea 
comunismului, pentru avîntul științei și tehnicii, pentru pacea și 
progresul omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general Președintele

al Comitetului Central Consiliului de Stat al
al Partidului Comunist Român Republicii Socialiste România

O FALSĂ ECUAȚIE:
A.

Joi 'la amiază a părăsit 
Bucureștiul, primul minis
tru al Republicii India, 
Indira Gandhi, care a făcut 
o vizită oficială în țara 
noastră în calitate de oas
pete al președintelui Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Premierul indian a fost 
însoțit de Rajeshwar Dayal, 
secretar pentru probleme 
externe în Ministerul Afa
cerilor Externe, P. N. 
Haksar, secretar al primu
lui ministru, Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul Indiei 
la București, S. Ramachan- 
dran, secretar adjunct în 
Ministerul Comerțuîui, J. S. 
Mehta, secretar adjunct în 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. Bikram Shah, șeful 
Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, K. Na- 
twar Singh, director al Se
cretariatului primului mi
nistru și alte persoane 
oficiale.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit la 
aeroport însoțit de preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Erau- prezenți Constan
tin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, Mihai Suder, 
ministrul economiei fores
tiere, Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor pentru 
industria chimică și ra
finării, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion 
Cosma, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular al orașului Bucu
rești, Ion Drăgan, secretar 
general al Consiliului de 
Miniștri, Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul României în 
India, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și 
altor instituții centrale, 
generali, funcționari supe
riori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști ro
mâni și străini.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Republicii India 
la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii India, O gardă 
militară a prezentat onorul.

Cei doi șefi de guverne 
și-au luat un călduros ră
mas bun.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România

Se ivește, într-adevăr, în 
fiecare an, odată cu sosirea 
toamnei, o „problemă a bo
bocilor". Aceștia, abia intrați 
de o săptămînă — două, în 
facultate, deschid ochii mari 
cînd privesc în jur și își 
trădează la cel mai mic gest 
nefamiliarizarea. Sau, așa 
cum rostea un asistent uni
versitar, la o recentă adu
nare de alegeri la care am 
fost și eu martor : „Vă cu
noașteți încă prea puțin în
tre dumneavoastră, iar noi 
vă cunoaștem poate si mai 
puțin".

Adevărul, prin urmare, a- 
cesta este. Și recunoașterea 
lui deschisă nu înseamnă de- 
cît recunoașterea unor greu
tăți obiective, inevitabile 
chiar, care se ridică în fața 
organizațiilor U.T.C. tocmai 
acum, în perioada cînd au 
loc adunările generale de a- 
legeri la anii I în toate fa
cultățile. Ceea ce este însă 
curios e faptul că dificultă
țile respective nu sînt pre
cizate pentru a fi, în vreun 
fel, escaladate. Dimpotrivă.

atitudinea cel mai des în- 
tîlnită în pregătirea alegeri
lor la proaspeții studenți este 
aceea de a le ocoli, de a le 
da la o parte cu un simplu 
gest. Lucru care se face după 
lăudabilul paravan al moti
vului că se urmărește în pri
mul rînd simplitatea.

Iau parte, zilele acestea, la 
o adunare de alegeri la anul 
I al Facultății de chimie — 
Institutul Politehnic din 
București. De la bun înce
put, secretarul comitetului 
U.T.C. al facultății prezintă 
ca argument — sau scuză ? 
— situația știută : insufici
enta cunoștere într-un timp 
atît de scurt. Și atunci dă 
citire unei liste de nouă ute- 
ciști asupra cărora s-a oprit 
comitetul U.T.C., indicîndu-i 
ca pe niște posibili membri 
în viitorul birou al anului 
I. Așadar, propunerile vin 
dintr-odată de undeva din 
afară, nu din rîndul celor 
prezenți la adunare. în plus, 
singurul criteriu după care 
se fac este media obținută la 

l examenul de admitere. „Ale

gerile" se desfășoară în fe
lul următor : „cine vrea să-l 
discute pe tovarășul ? — în
treabă conducătorul adună
rii. Nu ridică mina nimeni. 
Motivul, același ca și pînă 
acum. „Are poate cineva o- 
biecții ?“. Bineînțeles, nu. 
Odată ce nici nu-1 cunoaște 
nimeni. „Atunci înseamnă că 
sînteți de acord ? Asta, da. 
Mîinile se ridică, pe rînd, 
ascultătoare. Unii nu se mai 
obosesc nici pentru gestul a- 
cesta. Și așa mai departe...

Am greși însă dacă am so
coti această întîmplare o ex
cepție. Nu numai la Insti
tutul Politehnic, ci și în alte 
institute de învățămînt su
perior se procedează cam la 
fel în perioada aceasta. Și nu 
e o simplă chestiune de pro
cedură, ci de concepție. Mai 
multi interlocutori au căutat 
să-mi demonstreze că nici 

1 nu se poate altfel, în virtu
tea aceluiași binecuvîntat ar
gument sau scuză ? Dar 
motivul nu se susține, din 
păcate, pur si simplu pentru 
faptul că nici nu se încearcă

în vreun fel să se înlăture 
lipsa de cunoaștere reci
procă. Iar media de la exa
menul de admitere, ca unică 
posibilitate de orientare, este 
cel puțin o dovadă de como
ditate. în felul acesta se pot 
întîmpla, așa cum s-au și 
întîmplat de altfel, unele 
surprize : sau unul din cei 
citati pe listă nu este pre
zent tocmai la adunarea a- 
ceasta, ceea ce produce ru
moare în sală și aruncă o 
umbră de îndoială asupra 
seriozității lui, sau un altul 
are o medie mare numai pen
tru că e bun înregistrator de 
cunoștințe, dar nu are capa
citate organizatorică, sau 
cine știe ce altceva. Așadar, 
criteriul este insuficient, el 
singur, într-o situație de ase
menea însemnătate. Este la
tura sub care îl cunosc 
îndeobște cadrele didacti
ce pe student. Studenții,

D. NATALA

Continuare in pag. a II-a. J

T E L E G RAMĂ
T ?.e ,a^boS^“I Pionului, primul ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi, a adresat o telegramă președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer. B

„Părăsind frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară _  se
spune in telegramă — doresc să vă adresez sincere mulțumiri 
domnule președinte al Consiliului de Miniștri, guvernului si 
poporului român pentru primirea cordială și prietenească de 
care ne-am bucurat în tot timpul vizitei.

Părăsesc România cu satisfacția de a vedea că relațiile dintre 
țările noastre se dezvoltă și că perspectivele de viitor sînt bune și promițătoare".

CITIȚI ÎN PAG 3:
COMUNICATUL COMUN
CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA A EXCELENȚEI SALE, DOAMNA INDIRA 
GANDHI, PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICII INDIA
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ALE REPUBLICII SOCIALISTE

ROMÂNIA

unității au făcut

lasă apoi 
își dau în- 
două sub-

Frangulea, 
culege ro-

discutînd cu 
subunitate de 

înapoiați dintr-o

în întîmpinarea

Iași. La 
„cedate" 

„V. Alec- 
și prezen-

hox, la pista cu 
in poligonul de 
la corp și de atle-

ZILEI FORȚELOR ARMATE

ENTU
(Urmare din pag. I)

La ora de pregătire fizică

50 de tineri în
U.T.C. Acolo 

spre norii de

școala vilul ostășești

BILETE PRIN INSTITUȚII” 
0 SUPAPĂ A REBUTULUI ARTISTIC?

Drumul vieții ostășești 
poate fi asemuit, intr-o anume 
măsură, cu cel al alpinistului: 
un permanent urcuș presărat 
cu praguri anevoioase de tre
cut dar și cu satisfacția de
pășirii lor, un drum care, a- 
funs la țintă, îți dezvăluie noi 
orizonturi, te cheamă mai sus, 
mai departe. Din partea mili
tarului activitatea ostășească 
cere însă o mare putere de 
mobilizare a eforturilor.

Cîteva imagini din viața u- 
nei unități mecanizate — ne 
va ajuta să înțelegem și mai 
bine preocupările tinerilor a- 
flați sub arme: în poligonul 
de antrenament, tinerii infan
teriști învață arta tragerii pre
cise, ; radiotelegrafiștii se an
trenează cu pasiune pentru a 
deveni buni specialiști; tan- 
chiștii își conduc mașinile de 
luptă pe drumurile presărate 
cu obstacole ale tancodromu- 
lui, gata în orice clipă să des
chidă foc de tun sau mitrali
eră asupra adversarului; at- 
tileriștii, la rîndul lor, își per
fecționează deprinderile în 
determinarea rapidă a ele
mentelor de tragere și ochire 
precisă.,.

Dar activitatea militarilor 
nu se rezumă la atît. Preocu
pările lor îmbracă și alte as
pecte.

A avut loc, nu de mult, în 
unitate o duminică cultural- 
sportivă. Să derulăm filmul a- 
cestei zile :

Biblioteca, locul de întîl- 
nire cu prietenul îndrăgit în
că din copilărie — cartea — 
are numeroși cititori. Brigada

artistică condusă de sergentul- 
major Eugenia 
instructor artistic, 
pote de aplauze.

Artiștii amatori 
scena liberă. Aici 
tilnire ostași din 
unități. Are loc concursul in
titulat „Dialog pe aceeași 
scenă". Militarii se întrec in 
cunoașterea celor mai fru
moase creații din lirica patri
otică și ostășească. Și pentru 
că militarii celor două subu
nități s-au prezentat la fel de 
bine pregătiți, premiul a fost 
împărțit, în egală măsură, tu
turor concurenților.

Peste puțin timp cititorii, 
artiștii amatori și spectatorii 
de mai înainte se regăsesc în 
calitatea de concurențt pe te
renurile de sport. Aici fiecare 
ostaș este, pe rînd, concurent 
și spectator. Cei mai mulți 
dintre militari s-au angajat in 
pasionante întreceri la fotbal, 
volei, handbal, baschet, își 
etalează suplețea și vigoarea 
la aparatele de gimnastică, pe 
ringul de ' 
obstacole, 
luptă corp 
tică grea.

Militarii 
de multe ori dovada calități
lor făurite și consolidate pe 
terenurile de sport: peste 50 
la sută dintre ei sînt posesori 
ai insignei de polisportiv. 
Mulți ostași de aici au reali
zat performanțe cu care uni
tatea se mândrește. Un exem
plu este soldatul C. Iancu as
tăzi component al lotului de 
triatlon militar al armatei.

E de remarcat un fapt. Fie
care activitate culturală poartă 
amprenta unei note specifice, 
răspunzînd preocupărilor, do
rințelor și exigențelor tinerilor 
ostași. Comitetul U.T.C. a- 
cordă o mare atenție propune
rilor ce vin din masa largă a 
tinerilor militari. Consultarea 
permanentă a acestora — 
spunea maiorul M. Simio- 
nescu, activist în comitetul de 
partid — ne ajută să asigu
răm activităților ce le organi
zăm un bogat conținut edu
cativ.

Intr-adevăr, 
militarii dintr-o 
infanterie, 
importantă misiune, aceștia au 
avut aprecieri dintre cele mai 
hune despre o seară tematică 
dedicată cunoașterii drumului 
de luptă al unității în războiul 
antihitlerist. La lumina focu
lui de tabără militarilor le-au 
fost evocate fapte de arme e- 
moționante săvîrșite de înain
tașii lor în bătăliile cu fas
ciștii Au fost apoi recitate 
poezii închinate ostașilor, vi
tejiei și eroismului lor. Alții 
au interpretat cîteva melodii 
de muzică populară și ușoară 
la cererea celor care s-au dis
tins în rezolvarea cu pricepere 
a misiunilor încredințate.

La școala vieții ostășești ti
nerii aflați sub arme devin tot 
mai conștienți de răspunde
rile ce le revin față de pa
trie.

Maior T. MARGINEANU

Am urmărit la Iași felul în 
care colectivele profesioniste au 
ajutat activitatea culturală de 
masă. Și nu este de loc întîmplă- 
tor faptul că în cadrul Casei de 
cultură a tineretului a luat ființă 
o orchestră semisimfonică — ca 
urmare a interesului pentru mu
zică stîrnit de concertele lunare, 
oferite pe scena acestei case de 
cultură de către Filarmonica de 
stat „Moldova" din 
fel și spectacolele 
de Teatrul Național, 
sandri" tinerilor ieșeni 
tate pe scena aceleiași case de 
cultură. Singurul impediment în 
cazul unor piese l-a constituit 
inexistența unei aparaturi tehnice 
adecvate pentru montarea lor. 
Spectacolele au fost atunci pre
zentate pentru aceeași categorie 
de public la sediul teatrului.

Dar stagiunea pentru un colec
tiv artistic înseamnă un număr 
limitat de piese, 5—6. Diversita
tea pare să fie, și este ades, asigu
rată prin turneele artistice orga
nizate de O.S.T.A. Aici intervin 
însă punctele de suspensie. Su
bit, impresarii agenției teatrale 
uită de tineretul universitar sau

din întreprinderi. Celor care altă
dată le erau oferite bilete, celor 
care erau căutați, găsiți și uneori 
insistent invitați la un spectacol 
ori altul, dat de colectivele ar
tistice din localitate, le este acum 
întors spatele. Clasicul anunț „nu 
mai sînt bilete" intră în funcție 
Ca prin minune se întimplă însă 
că pentru același spectacol să se 
găsească bilete. Explicația . suc
cesul de casă pe care se conta 
n-a fost realizat și impresarii, 
pentru a salva cît de cît rețeta, 
aleargă după spectatori, făcind 
uneori rahat la prețul de in
trare. Apar atunci un număr su
ficient de bilete ba chiar și bilete 
cu preț redus pentru studenți.

In primăvară, studenților li s-au 
refuzat cererile de bilete pentru 
un spectacol de circ. A doua zi 
la rectorate, li se puneau la dis
poziție bilete... Spectacolul nu 
avusese succes. Iată deci că se 
manifestă interes strict comer
cial față de această categorie de 
spectatori.

La , Uzina „Metalurgica" se 
popularizează întotdeauna prin- 
tr-un afișier spectacolele săptă- 
mînii și se oferă bilete. „Cînd e 
vorba de turnee ale unor colec-

tive renumite — ne spune tov. 
Cocea Mihai, secretarul comite
tului U.T.C. — sîntem uitați cu 
regularitate. De aici, pentru cei 
mai mulți, s-a creat un criteriu 
valoric spectacolele la care nu 
primim bilete sînt bune, celelalte 
pentru care sîntem invitați în
seamnă că sînt slabe".

Presate de realizarea planuri
lor de încasări unele colective 
caută înfrigurate forme noi de 
atragere a publicului. Dar cum ? 
Filarmonica organiza mereu re
citaluri în aulele diverselor ins
titute, facultăți. N-o mat face da
torită lipsei de public. Condițiile 
improprii (acustică, acompania
ment de magnetofon etc) degra
dau spectacolul. De asemenea, și 
repertoriul mereu același a con
tribuit din plin la sistarea acestor 
turnee „universitare".

Regulamentul de funcționare 
al caselor de cultură și al 
cluburilor studențești precizea- 

Șpa- 
este 

pen-

educative din Ministerul Invăță- 
mîntului (nr. 112 573 din 1 no
iembrie 1966) adaugă „utilizarea 
lui în alte scopuri se poate face 
numai cu acordul Ministerului 
învățămîntului și Comitetului 
executiv at U.A.S.R.".

Aceste „alte scopuri" înseamnă 
de fapt găzduirea de spectacole 
ale instituțiilor profesioniste. Mă
sura a fost luată pentru prote
jarea sălilor, pentru a se evita 
transformarea caselor de cultură 
și-cluburilor, destinate activității 
de masă, în săli anexe ale teatre- 
I6r.

Practic nu se poate spune că 
aceste aprobări se obțin cu greu 
de la sus-amintita direcție gene
rală. In mod normal însă ele 
trebui sâ faciliteze accesul, 
prioritate dacă nu exclusiv, 
tinerilor la spectacole. Dar- 
acest caz, Casă de cultură a
neretului este folosită de O.S.T.A 
doar ca o sală oarecare. Nici cei 
15 la sută din încasări, cît, repre
zintă chiria, nu sînt vărsați în 
bugetul casei de cultură, ci în 
acela al sfatului populari Așa se 
face că, deși găzduiește specta
cole, casa de cultură nu are

ar 
cu 
al 
în 
ti-

I ASM

ză . la articolul 19: 
țiul casei de cultură
folosit în exclusivitate
tru activitatea studențească (la 
lași și pentru activitatea altor 
categorii de tineri). O circulară 
a Direcției generale a activității

nici un beneficiu, nici material 
și nici moral, din momentul în 
care publicul de fiecare zi nu 
are nici măcar înlesnirea de a-și 
procura cu întîietate bilete.

Se impune în acest caz ca apro
barea Direcției generale a activi
tăților educative să fie dată nu
mai acelor colective artistice care 
pun la dispoziție o cotă parte de 
bilete, și la prețuri accesibile pen
tru studenți și elevi, care satis
fac întîi cererile de locuri expri
mate de tineri și care prezintă un 
repertoriu adecvat acestei cate
gorii majoritare de spectatori.

Spectacolul având în această 
situație un pronunțat caracter 
educativ nu este vorba de un aju
tor pe care instituția artistică 
profesionistă îl dă sau trebuie 
să-l dea ci, pur și simplu, e vorba 
de colaborarea ei cu cei angre
nați în mișcarea culturală de 
masă din rîndul cărora se recru
tează apoi spectatorul dorit, acel 
spectator competent pentru care 
sălile de teatru sau concert de
vin apoi „itinerarii" obișnuite.

pregătesc. Mă interesează 
noutățile tehnice legate de 
meseria mea. Cînd nu le gă
sesc în librării apelez la bi
bliotecile specializate. Aici, 
la Suceava am mai mult timp 
pentru studiu.

Zgomot asurzitor. Nu se 
vede nimic din cauza aburu
lui. 'Un grup de specialiști, 
tehnicieni, ingineri se agită în 
jurul instalației de păcură din 
hala „Regenerării". Norii de 
vapori albi, la zeci de atmos
fere presiune, împrumută oa
menilor o tensiune de alertă. 
Dintr-un moment în altul se 
poate întîmpla ceva. Dar Du
mitru Ispas, stă cu spatele la 
toată agitația de alături, vor
bind calm.

— Sîntem 
organizația 
(gest detașat spre norii de 
aburi) se face acum suflarea, 
examenul. Peste cîteva zile 
„dăm foc" cazanului. Alt exa
men.

Dincolo, în sala turbineloi, 
sînt alții: Radu Senciuc, Ale
xandru Răducanu, Marin 
Rută... Dar aici, mai ales aici, 
s-au depus eforturi uriașe. 
Cînd s-au hotărît să termine 
lucrarea mai devreme, decît 
trebuia, au uitat de plimbare, 
de meci, de dans, „înșurubîn-

• •••••

du-se cu tot sufletul" in țevi 
și subansamhle.

Sint și cifre, lată: produc
tivitatea muncii planificată a 
fost depășită lunar cu 58 la 
sută. Spre sfîrșitul zilei, 
hala se cufundă în semi
obscuritate, ici-colo mai stră
lucesc arcurile sudurii au
togene. Se închid ușile, se 
adună sculele. Cineva mai 
stânge o piuliță. Frunțile 
crispate se destind.

Pleci și nu-ți vine in me
morie nici o frază cuminte. 
Ce înseamnă preocuparea 
pentru producție, pasiunea, 
abnegația, conștiința ? Expre
sii cotidiene. Aici sînt oame
nii, faptele lor. Peste două 
luni vor începe alte lucrări. 
Și-n urmă rămîn 12 kilometri 
de țevi migălos lucrate de Va- 
sile Popescu, instalațiile lui 
Dumitru Ispas, turbinele lui 
Alexandru Băducanu. „In
scripții" in fier, in oțel pentru 
alte generații. Pentru toată 
țara și pentru tot pămîntul 
unde au să ajungă produsele 
exportate din Lunca Sucevei.

Si, dacă-i să găsim 
vînt acesta nu poate 
decît ENTUZIASM, 
al tinereții însăși.

un cu- 
fi altul 
simbol

ION BELDEANU 
ALEXEI RUDEANU

SCÎNTEI ÎN ADÎNCIME
Bol- 
in- 
Era

In mănunchiul de sonde 
situate pe dealurile 
deștiului inima uneia 
cetase să mai bată, 
sonda 849 a cărei absență
în producția totală a re
zervoarelor schelei însemna 
un minus zilnic a multe 
tone țiței Oamenii se fră
mântau, chibzuiau, propu
neau dar deocamdată nu 
îndrăzneau. Situația era aici 
în felul său unică. Stratu
rile de la gura puțului, for
mate din nisipuri aluneca
seră antrenind cele două 
coloane ale sondei. Dealu
rile încercau o luptă inegală 
cu omul. Natura și omul se 
suspectau. Prima, miza pe 
milioanele de tone de pă-

mint, omul pe iscusință. 
Imblînzirea naturii putea fi 
făcută, în mod normal, in 
decurs de o lună, timp în 
care se pierdeau tone de ți
ței. Intervenea însă nepre
văzutul : se vor putea re
aduce instalațiile in poziția 
inițială fără pericol de frin- 
gere a burlanelor ? Oare 
„ghearele" racului pus să 
deșurubeze coloanele aveau 
să facă operația corect la 
9—10 metri adîncime sau 
vor depăși provocînd alte 
și alte greutăți ? Un șir de 
întrebări, care însumau tot 
atîtea șanse de a reuși sau 
nu. Operația era deosebit 
de dificilă. Desprinsă la 
mari adincimi, coloana tre- I

buia adusă la suprafață. 
Era nevoie de îndrăz
neală, dar aceasta ar fi pu
tut costa vieți omenești. 
Cine va învinge ? Au plecat 
și au rămas cei hotărîți, ti
neri și vîrstnici. A venit în 
sprijinul lor o echipă de mi
neri de la schela Berea. Lu
crul a început. A fost săpat 
un puț circular cu diame
trul de 2 metri și adînci- 
mea de 10—11 metri. N-a 
fost ușor. Gazele ieșite din 
adine amenințau să le taie 
răsuflarea. Dar trebuia lu
crat. Precis și repede. După 
11 ore coloanele s-au rupt. 
A venit rîndul lăcătușilor, 
al sondorilor. Frații Ion și 
Florea Dițu, verii Gheorghe 
și Ștefan Avram, Gheor-

ghe Ilie și alții au coboril 
în puț printre primii, ală
turi de comunistul Stelian 
Soroiu. S-a lăsat amurgul, 
apoi a venit noaptea. Jos, 
la adîncime, s-au aprins 
lanternele. Burlanele tre
buiau tăiate cu aparatul de 
sudură autogenă Scintei la 
adîncime. Terenul a fost 
pregătit; dulgherii au durat 
un pod, mecanicii și sondo
rii au introdus în coloanele 
sondei alte coloane subțiri 
pentru eliberarea gazelor. 
S-au luat măsuri de sigu
ranță, oamenii au fost im- 
brăcați în costume de az
best. Au coborit cu apara
tele de sudură doi inși Pe
tre Dobre (să taie coloana) 
și Nicolaie Crăciunescu (s-o

sudeze). Sus, zeci de tova
răși 
riul 
ră
Era
Nicolae Țuică — care lucra
se aproape 20 de ore partea 
de întregire a coloanei de 
12 țoii. S-a auzit un zgomot, 
specific aparatului autogen 
de sudură. Electrodul topea 
și îmbina metalul. S-a lu
crat intens cîteva zile dar 
in asemenea situații noțiu
nea timpului se pierde. O- 
mul a învins. Cînd au fost 
premiați excețional au în
țeles că fapta lor și-a găsit 
locul in aprecierea colecti
vului.

de muncă. Pe itinera- 
fringhiilor se înșiruise- 
parcă inimile tuturor 
prezent și strungarul

0 FALSA ECUAȚIE
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cu- 
mai 
este 
să-i

ei între ei, se pot 
noaște în orice caz 
mult. De aceea, în anul I 
necesară din timp o — 
zicem — „perioadă de pregă
tire" a adunării generale, un 
interval de timp în care stu
denții au posibilitatea să se 
observe mai îndeaproape u- 
nul pe altul, o perioadă în 
care să se creeze atmosfera 
propice marilor întrebări și 
frămîntări. Or, lucrul acesta 
nu se face deocamdată nică
ieri, așa cum nici viață de 
organizație nu există de loc 
în anul I-pînă în momentul 
alegerilor,, sub pretext că 
nici nu e constituită organi
zația. Aceasta însă nu poate 
împiedica studenții să aibă 
unele inițiative, să-și pro
pună unii altora diverse ac
țiuni colective, al căror re
zultat ar fi tocmai o apro
piere mai trainică. S-ar pu
tea organiza — de ce nu ? — 
chiar și unele dezbateri care 
să pună în discuție întrebări 
de felul : „Pe cine să alegem 
secretar ?“ și in cadrul lor 
a~ putea da răspunsul cel 
mai potrivit tocmai acțiunile

în care unul sau altul dintre 
„boboci" au dovedit spirit de 
inițiativă, putere de convin
gere, atitudine de colegiali
tate firească. S-ar realiza în 
felul acesta exact reversul 
opticii pe care o întîlnim nu 
o dată acum. Adică, nu o aș
teptare pasivă, indiferența 
de sub formula „las să 
fie, cine-o fi, dacă l-a pro
pus tovarășul asistent...", ci 
senzația certă că secretarul 
ales este rodul votului real 
al tuturor, că la actul acesta 
au participat într-adevăr cu 
interes, cu încredere deplină. 
Este adevărat, așa cum mi 
s-a mai spus, că și organele 
„alese" la modul acesta uni
lateral, s-au dovedit capa
bile pînă la urmă, au fost de 
regulă la înălțimea cerințe
lor. Dar nu lucrul acesta mi 
se pare cel mai important. 
Important este ca organiza
ția anului I 
ȘI-A ALES 
actul alegerii 
siunile care 
drept unui 
ment. Biroul acela va fi cu 
atit mai mult la înălțimea 
exigențelor.

De asemenea, mi se pare cu

să știe că EA
BIROUL, ca 

să aibă dimen- 
se cuvin de 

asemenea mo-

totul anormal ca în orienta
rea asupra noilor organe 
de conducere să nu se aibă 
în vedere activitatea lor an
terioară pe linie de U.T.C. 
Unii dintre actualii studenți 
au îndeplinit în liceele din 
care vin diferite sarcini, au 
fost secretari de comitete 
U.T.C. sau chiar membri în 
comitete orășenești ale U.T.C 
De acest aspect nu se inte
resează absolut nimeni deși 
se impune poate ca și ace
sta să fie unul din criteriile 
care ar putea completa feri
cit „media de la admitere".

Activitatea de organizație 
nu poate începe pe un teren 
gol, ci trebuie să fructifice 
o anumită experiență căpă
tată anterior, trebuie să con
tinue, la un alt nivel ceea ce 
are mai bun fiecare din 
membrii săi. O asemenea ex
periență trebuie căutată însă 
și scoasă la iveală. Altfel se 
pierde inutil.

în sfîrșit, cîțiva studenți 
au făcut propunerea ca în
săși adunarea de alegeri de 
la anul I să nu fie încadrată, 
îngust, în perioada strictă în 
care au loc alegerile la cei
lalți ani. Nu este de loc im-

posibil ca ea să nu aibă loc 
acum în toamnă, ci ceva mai 
încolo, peste încă o lună — 
două, după ce se încheagă, 
treptat, acea apropiere cu 
caracter intim care nu cere 
decît timp pentru a se rea
liza. In vremea aceasta comi
tetele U.T.C. pe facultăți pot 
desfășura și ele un studiu a- 
tent, minuțios al posibilități
lor existente, al aptitudinilor 
fiecărui membru U.T.C.,ast
fel îneît, atunci cînd se află 
în fața momentului hotărîtor 
să se poată spune că oamenii 
sînt cu adevărat cunoscuți. 
Propunerea merită toată a- 
tențla deci și sugerează, de 
fapt, chiar rezolvarea unei 
stări de lucruri care se per
petuează anormal de la o adu
nare la alta, sub pretextul 
aparent irezolvabil al lipsei 
de cunoaștere.

Fără îndoială, prin aplica
rea acestei soluții n-ar avea 
nimic de cîștigat anumite 
statistici care trebuie nea
părat încheiate „pînă la data 
de" pentru a putea fi rapor
tate la... Ar cîștiga, în 
schimb, în profunzime, orga
nizațiile.

D. MATALA

MICRO

FOILETON

LUAȚII

repre- 
culturii. 
adus la

reper-
atestatul, 

n-are

TUDOR STANESCU

CRONICA

Persecutatul

I. ANDREIȚA

..EVADAT--URMA
A venit de aiurea 

și s-a oprit pe malul 
Oltului. Pe malul 
sting. A ricoșat în Sla
tina, la microfonul de
seară al restauran
tului „Oltul". Și de 
atunci, noapte de 
noapte, urechile bie
ților consumatori 
sînt luate cu a-

a- 
probleme. 

dragă, t-a 
aceasta prin 
că o cioco-

Și

L. POPESCU 
I. TEOHARIDE

Vă prezentăm în fotografie pe 
tînărul Petre Butișeacă, frun
taș în muncă la Uzina de au

tocamioane Brașov

salt de artileria vo
cală a ingenuei diseu- 
ze. Noroc că mai sînt 
și pauze, pe care cîn- 
tăreața știe să le pre
lungească îndelung 
undeva, în tovărășia 
unei mese din colțul 
sting al terasei.

Asistam, în urmă 
cu cîteva zile, dimi
neața, pe la orele 10, 
la o scenă de-a d>ep 
tul penibilă. In loca
lul aproape pustiu, 
Dumitru Anton, se
cretarul comitetului 
raional pentru cul
tură și artă, o invita 
pentru cîteva minute 
la lămurirea unei 
nume 
„Spune-i 
transmis 
ospătar,
lată o pot servi 
aici, lîngă bucătărie. 
Nu merită osteneala 
să mă și deplasez".

— Voiam s-o în
treb de atestat, se 
dezvinovăți 
zentantul 
Știți, nu ne-a 
comitet decît 
toriul iar 
fără de care 
dreptul să cînte...

Și nu s-a deplasat 
ingenua dizeuză.

...A venit de aiurea 
și s-a oprit pe malul 
Oltului. Un afiș a- 
gățat la fereas
tra restaurantului, 
insă, este parcă de 
natură să-ți aducă cît 
de cît o împăcare. 
„Cîntă pentru dv. or
chestra Duță Ristea 
și SOLISTA VO
CALĂ". Sâ fie în a- 
ceastă prezentare a- 
nonimă un gest de 
reținere din partea 
slătinenilor ?

Și încă ceva. Toam
na e mai ademenitor 
la munte. Așa că in
tenționează să ia dru
mul Brașovului. To
varăși, din forurile în 
drept, luați-i urma7 
Cît nu-i încă tirziu. 
S-ar putea să-și fi 
cumpărat deja biletul 
de tren pent-u Bra-

Sîntem cam nedrepți cu 
domnul Kimble, zis și „El 
fugitivo". Cînd a început a- 
cest infinit serial, studioul 
ne-a asigurat de succesul său 
mondial și spunea adevărul. 
Francezii (ca să nu mai spun 
de alte 12 sau 13 neamuri) 
îl văd dumineca noaptea pe 
canalul doi, dar faptul nu 
ne încălzește. Nimeni nu dis
cută luni dimineața despre 
„evadatul" de sîmbătă. Cu
vintele grele la adresa lui 
nu întimpină opoziție. Cro
nicarul care, ar spune că po
vestea asta cu lacrimi nici 
măcar de crocodil, vizînd of
tatul de bunică, e intermina
bilă nu riscă să primească 
scrisori de protest de la cetă
țenii indignați. Și dacă mai 
trebuie un argument împo
trivă — iată-1 : copiii nu vor 
să fie Kimble și nici unul nu 
întreabă duminica dimineață 
pe mămica și tăticu ce a fost 
aseară cu sărmanul erou. Ca 
să merg și mai departe, recu
nosc că nici subsemnatul nu-1 
urmărește cu regularitate, fi
indcă știu, că oriunde aș des
chide cartea asta voi întîlni 
același episod : Kimble fuge 
și iar fuge și iar se duce. Sîm
bătă seară a nimerit într-un 
orfelinat și a rupt inima unor 
inocenți, altă dată, cred că 
acum o sută de ani și ceva, 
a înduioșat o altă tînără cas
tă care credea în nevinovăția 
lui, dar toți — doamne I — 
credem în nevinovăția lui și 
nimic nu mai e de demon
strat. Să-l găsească pe mișe
lul care... și să vină duță 
aceea Baronul, dacă Roger 
Moore a putut să ne facă o 
asemenea „figură" și să lase 
pe Templar pentru Ivanhoe. 
Vorbind mai serios — nu e 
așa. Vorbind serios — naivi
tățile „Evadatului" nu sint 
mai mari decît ale „Sfîntu- 
lui" : aceeași împărțire a lu
mii în buni și răi, în suflete 
negre și suflete curate, ace
leași cusături cu ață albă și 
groasă, aceeași artă minoră a 
suspensului. Pe urmă, actorul 
care-1 joacă pe Kimble nu e 
de loc inferior domnului care 
interpretează pe „Baron", să 
zicem. Dimpotrivă, are o de
cență a sentimentului de bună 
calitate, o durere de ajuns de 
demnă în care e comprimată 
o spaimă, nu lipsită de emo
ție și sugestie. Sigur că Roger 
Moore e mai simpatic, cum 
se spune, dar „ce-i cu asta ?“ 
voi întreba. Un actor simpatic 
poate juca la fel de prost 
ca unul antipatic — și nu 
trebuie luat martor dumnezeu 
sau alt sfînt pentru a arăta 
ce schematic joc a scos la 
iveală dl. Templar în anumite 
episoade. Numai că dînsul 
are pumn, și Kimble nu are. 
E un dezavantaj ? Templar 
are de rezolvat crime — 
Kimble nu are de soluționat 
decît o dramă personală. E 
prea puțin ? Templar e de
tectiv — Kimble „un eva
dat" și de aici pornește dis
prețul Ia care se supune din 
două în două săptămîni. A- 
devărul e că pentru public 
— în urma unei discutabile 
evoluții de gust — crima, că-.

utarea unui hoț sau a unul 
asasin sînt mai pasionante 
decît făptuirea unei singure 
nedreptăți și complicațiile 
legate de afirmarea unei ne
vinovății. Furtul unui colier 
de perle e concret și te ține 
cu sufletul la gură — drama, 
aici melodrama, unei acuza* 
ții eronate e abstractă și te 
lasă re'ce, D.e ce ? Asta e 
drept ? Firește, contează și 
cum se spune ce e de spus. 
Monotonia „Evadatului" e 
indiscutabilă dar dacă te uiți 
mai bine vezi că în „plicti
sul" ideii răzbate încăpățîna- 
rea unui sentiment puternic, 
neted, chiar și convingător, 
formulat în acea superbă 
limbă spaniolă născută parcă 
pentru a striga — pînă și în 
șoaptele ei — indignările 
și durerile patetice ale omu
lui însetat de echitate și ade
văr. Eu nu spun să nu scă
păm nici un episod al „Eva
datului", ci din cînd în cînd, 
măcar la două săptămîni o 
dată, să ne întoarcem spre 
noi și spre gusturile noastre 
și să ne gîndim dacă sînt 
totdeauna drepte, ireproșabile 
și fără prihană. Adică să 
extragem un folos din aceas
tă „nenorocire".

Fiindcă am vorbit de drep
tate, să aplaudăm acea sec
vență a „Enciclopediei" care 
ne ducea prin Alcala lui Cer
vantes, pe pămînturile lui 
Sancho și ale cavalerului său 
unde fiecare moară e un basm 
și fiecare perete alb de casă 
o pagină de scris poeme, 
unde deodată, fără explicații 
didactice — montajul insera 
unul din obiceiurile nespul
berate ale locului : un carna
val în timpul căruia un 
tribunal ardea o sperietoare 
care simboliza nedreptatea. O 
împăiau dansînd. Alegeau tri- 

'bunalul dansînd. O ardeau 
dansînd. Era frumos, merita 
văzut, în minte dansa bocetul 
lui Sancho la leșinul stăpînu- 
lui : „O, glorie a întregii La 
Mancha, ba chiar a lumii în
tregi care văduvită de tine va 
rămîne plină de răufăcători ce 
nu se vor mai teme că-i va 
mai pedepsi de aici înainte ci
neva... „Naivul Sancho nu 
știa că peste 400 de ani va 
apare „Baronul" I

Duminică, Țopescu a co
mentat foarte bine Austria — 
U.R.S.Ș., e clar că ne price
pem să vorbim despre meciu
rile bune ale altora. După 
aceea a urmat un documen
tar de mare frumusețe (re
gia : Ion Filip, imaginea : 
C. Moțiu) despre o nuntă de-a 
noastră ; nici o stilizare ex
cesivă, oameni cu chipuri de 
azi, cu haine de azi, cu ges
turi adevărate. Ar trebui re- 
programat. După aceea pro
gramul a fost cum a fost. 
„Magazinul 111“ făcea con
curență — ca să ne exprimăm 
blind — unor „Varietăți", iar 
„Varietățile" care au urmat 
nu mai făceau concurență 
nimănui. Erau — ca text, ca 
umor — în afara oricărei 
scări de comparație adjecti
vală și, blind vorbind, nu ne 
puteau invita la nici o b!L> 
dețe. .
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Ayub Khan.

ședintelui Consiliu

lui de Stat al Re

publicii Socialiste

România, Chivu

Stoica, astăzi so

sește în țara noastră,

într-o vizită oficia

lă, președintele Re

publicii Islamice

Pakistan, feldmare-

șalul Mohammad

La invitația pre

Președintele Mohammad 
Ayub Khan s-a născut în 
anul 1907 în satul Rehana 
din districtul Hazara, Pakis
tanul occidental. A studiat 
la Universitatea musulmană 
Aligarh și la Colegiul militar 
Sandhurst din Anglia, intrînd 
în rîndurile cadrelor de ofi
țeri ai armatei în anul 1928. 
A parcurs întreaga ierarhie 
militară, devenind în 1951 
primul comandant-șef al for
țelor armate ale Pakistanului. 
In anul 1959 i s-a acordat 
gradul de feldmareșal. Mo
hammad Ayub Khan a adus 
o contribuție deosebită la 
organizarea, înzestrarea și in
struirea armatei pakistaneze.

Feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan a venit la condu
cerea țării în anul 1958. Pre
ședinte al partidului de gu- 
vernămînt — Liga Musul
mană Pakistaneză — Moha
mmad Ayub Khan este, po
trivit prevederilor Constituției, 
șef al statului și guvernului. 
Feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan și-a consacrat ac
tivitatea realizării unui pro
gram de reconstrucție națio
nală, inițiind o serie de 
măsuri menite să asigure îm
bunătățirea administrației 
tării și dezvoltarea economiei 
naționale ; au fost înfăptuite 
reforme importante în dome
niul agriculturii, justiției gi 
învățămîntului.

Conducînd politica externă 
a Pakistanului, președintele 
Mohammad Ayub Khan se 
pronunță pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii între 
toate statele — mari sau 
mici — indiferent de sistemul 
lor social.

Relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Pakistan au cunoscut și cu
nosc o evoluție pozitivă, 
reflectînd dorința ambelor 
st*te de a le dezvolta con
tinuu în folosul celor două 
țări, al progresului și păcii în 
lume.

Cu prilejul vizitelor în Pa
kistan a președintelui Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gbeorghe Maurer, s-a afir
mat dorința și hotărîrea ce
lor două țări de a căuta noi 
posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-pakistaneze 
în domeniile economic, co
mercial, cultural și tehnico- 
științific, de a încuraja dez
voltarea unei cooperări eco
nomice multilaterale între 
România și Pakistan.

Vizita în România a pre
ședintelui Pakistanului, feld- 
mareșalu] Mohammad Ayub 
Khan, se înscrie ca o nouă 
pagină în istoria bunelor re
lații dintre cele două țări, ca 
o contribuție la dezvoltarea 
continuă a legăturilor de prie
tenie dintre România și Pa
kistan, în interesul ambelor 
popoare, ca o contribuție la 
promovarea înțelegerii și co
laborării între toate popoarele 
lumii.

Poporul român, animat de 
sentimente de simpatie față 
de poporul pakistanez și față 
de eforturile sale îndreptate 
spre progres economic, social 
și cultural, urează președin
telui Pakistanului, feldmare
șalul Mohammad Ayub Khan, 
un călduros bun venit în 
România.

INFORMAȚII

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, con
dusă de Vladimir Alexeevici 
Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care va participa la 
deschiderea expoziției comer- 
cial-industriale a Uniunii So
vietice.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de Gheorghe Ră- 
dulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor-

COMU

ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Victor Ionescu, A 
președintele Camerei de Co
merț, Vasile Sandru, adjunct 
al ministrului afacerilor ex- 
terne, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față V. A. Ba- 
sov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, membri ai ambașa- 
dei, și specialiști sovietici Q 
aflați la București cu prilejul 
organizării expoziției.

(Agerpres)

NICAT *
privind cea de-a XXIV-a ședință 

a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru agricultură

La Leningrad a avut loc 
cea de-a XXIV-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură.

La ședință au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii 
Populare Mongole, Republicii 
Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare, Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La ședința Comisiei, într-o 
atmosferă solemnă, președin
tele Comisiei permanente 
C. A. E. R. pentru agricul
tură, tovarășul N. Pala- 
gacev a prezentat rapor
tul „Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și 
noul tip de relații economice 
între țările socialiste". în 
raport și în cuvîntările con
ducătorilor delegațiilor țări
lor membre ale C.A.E.R. s-a 
arătat că poporul sovietic, și 
împreună cu el popoarele ță
rilor membre ale C.A.E.R., 
întîmpină data jubiliară a ce
lei de a 50-a aniversări a

victoriei Marelui Octombrie 
cu succese remarcabile în 
dezvoltarea lor economică, 
culturală și ridicarea bunăstă
rii oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Comisia a analizat proble
mele colaborării țărilor mem
bre în cadrul C.A.E.R. în do
meniul mecanizării și chimi
zării agriculturii și al coordo
nării principalelor cercetări 
științifice, rezultatele încer
cărilor internaționale de ma
șini, efectuate în anul 1966, 
precum și rezultatele încer
cărilor pe o perioadă de 3 
ani (1964—1966) ale soiuri
lor de culturi agricole.

Comisia a aprobat planul 
său de muncă pe anul 1968.

Participanții la ședință au 
vizitat locurile și monumen
tele istorice ale orașului Le
ningrad, legate de Marea Re
voluție Socialistă din Oc
tombrie, au luat 
de asemenea de

cunoștință 
activitatea

unor gospodării și centre de
cercetare științifică în dome
niul agriculturii.

Ședința Comisiei a decurs
într-o atmosferă de prietenie 
frățească și înțelegere deplină.

INTERVIU CINEGETIC

Institutul român pentru re
lații culturale cu străinătatea 
a organizat joi la amiază, la 
Biblioteca centrală universi
tară din Capitală, expoziția 
„Aspecte din Pakistan", pusă 
la dispoziție de Ambasada 
Republicii Islamice Pakistan 
în Republica Socialistă Româ
nia.

★
Directorul general al In

stitutului Național de Statistică 
și Studii Economice din Fran
ța, Jean Ripert, conducătorul 
delegației de economiști fran
cezi, care se află în țara 
noastră a vizitat joi Uzinele 
„Tractorul", Direcția regio
nală de statistică Brașov și 
Muzeul „Bran". în timpul 
vizitei oaspeții au fost înso
țiți de Constantin Ionescu, 
director general al Direcției 
Centrale de Statistică.

Seara, ambasadorul Franței 
la București, Jean Louis Pons, 
a oferit un cocteil în cinstea 
delegației de economiști fran
cezi.

★
Președintele Academiei 

Republicii Socialiste Româ
nia, Miron Nicolescu, și 
președintele Consiliului Ge
neral ARLUS, Mihail Ro- 
șianu, au trimis instituții
lor similare din Uniunea 
Sovietică, telegrame de fe
licitare pentru remarcabila 
realizare a științei și tehni
cii sovietice, obținută prin 
coborîrea lină a unei stații 
automate pe suprafața pla
netei Venus și înfăptuirea 
primei legături interplane
tare.

(Agerpres)

Despre succesele deosebite obținute de trofeele vînătorești 
prezentate de țara noastră la Expoziția internațională din 
Iugoslavia a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor noa
stre „cinegetice", tov. Gheorghe Pasat — vicepreședintele 
Asociației vinâtorilor :

— Cu ce fel de 
trofee ați obținui pre
miile ?

— Țara noastră a 
prezentat la Novisad 
288 trofee pe care 
comisia internaționa
lă de clasificare le-a 
premiat în întregime. 
Nu, nu este o glu
mă... vînătoarească I 
Am primit 276 meda
lii de aur, 11 medalii 
de argint și una sin
gură de bronz.

— Ce specii de ci
nat alcătuiesc trofee
le medaliate ?

— întreaga faună 
Carpato - Dunăreană. 
47 coarne de cerb, 
57 coarne de căprior, 
10 podoabe de capră 
neagră, 4 lopătari, 39 
colți de mistreț, 16 
cranii de urs, 55 cra
nii de rîs, 30 cranii 
de lup, 21 cranii de 
pisică sălbatecă, 16 
blănuri de urs, ex
trem de mari, 10 blă
nuri de ris, 5 blănuri 
de lup, 8 blănuri de 
pisică sălbatecă. Sînt 
trofee ale vtnătorilor

pasionați și temerari. 
Cinci dintre aceste 
trofee medaliate au 
cîștigat titlul de cam
pioni mondiali abso- 
luți. Adică, nici o al
tă piesă de vînătoare 
prezentă în expoziție, 
nu poate echivala în 
valoare pe acestea; 
o capră neagră, o 
blană de urs, o blană 
de rîs, un craniu de 
urs și unul de pisică 
sălbatecă.

— Ce alte țări au 
mai participat ?

— Țara organiza
toare, Iugoslavia,

U.R.S.S., Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia, R. D. G., 
R. F. a Germaniei, 
Franța, Austria, Bel
gia, Suedia, Iran, 
Madagascar, Etiopia 
etc. în total 44 de 
țări — dintre care 
numai 19 au fost in
troduse în concurs, în 
urma selecției trofee
lor.

— Vă urez și în 
continuare mult no
roc la vînat și... „că
lare" sigură 1

I. M.

CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN REPUBLICA 

SALE, DOAMNA INDIRA GANDHI, PRIMUL
Primul ministru al Republicii India, doamna Indira Gandhi, a 

făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România, între 
16 și 19 octombrie 1967, ca oaspete al președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.

în timpul șederii în România, înaltul oaspete indian, precum și 
aersoanele care l-au însbțit au vizitat orașele București și Ploiești, 
întreprinderi industriale, o unitate hortiviticolă, instituții culturale 
și artistice, luînd cunoștință de realizările obținute în dezvoltarea 
economică și culturală a României.

Oaspeții indieni au fost înconjurați cu căldură și ospitalitate de 
către guvernul și poporul român.

Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost primit de către 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ; cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri privind relațiile româno-indiene și unele probleme ale 
vieții internaționale actuale. Primul ministru al Indiei, doamna 
Indira Gandhi, a adresat secretarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și soției 
invitația de a vizita India, care a fost acceptată cu plăcere.

Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost primit, de 
asemenea, de Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, care 
i-a oferit un dejun.

în cursul vizitei, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Republicii India, Indira Gandhi, au purtat convorbiri în 
legătură cu evoluția relațiilor româno-indiene și unele probleme 
internaționale actuale prezentînd interes pentru ambele guverne.

La convorbiri, din partea română au participat : George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Marin Mihai, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Constantin 
Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la New Delhi, Nicu Șerban, director a. i. a! 
Protocolului Ministerului Afacerilor Externe, și Gheorghe Iason, 
director a. i. în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea indiană au participat : Rajeshwar Dayal, secretar 
pentru probleme externe în Ministerul Afacerilor Externe, P. N. 
Haksar, secretar al primului ministru, Amrik Singh Mehta, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al Indiei la București, J. S. 
Ramachandran, secretar adițional în Ministerul Comerțului, J. S. 
Mehta, secretar adițional în Ministerul Afacerilor Externe, S. 
Bikram Shah, șeful Protocolului, și K. Natwar Singh, directorul 
Secretariatului primului ministru.

în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă și cordialitate, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România și primul ministru al Re
publicii India au relevat cu satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări, întemeiate pe principiile suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, au înregistrat în ultimii ani o dezvoltare 
cotinuă.

Subliniind că progresele obținute de către cele două țări în 
dezvoltarea lor economică și culturală creează posibilități sporite 
pentru extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale în toate do
meniile, cei doi prim-miniștn au fost de acord că există condiții 
favorabile pentru lărgirea sferei cooperării economice, culturale 
și tehnico-știin(ifice reciproc avantajoase intre România și India.

Schimbul de păreri asupra situației internaționale a evidențiat 
preocuparea comună a guvernelor ambelor țări de a asigura men
ținerea păcii și înfăptuirea securității internaționale. Relevînd pri
mejdiile care decurg pentru pacea mondială din existența unor

SOCIALISTĂ ROMÂNIA A EXCELENȚEI

MINISTRU AL REPUBLICII INDIA
focare de tensiune în diferite regiuni ale lumii, cele doiuă părți 
consideră că toate statele au datoria de a depune eforturi susținute 
în vederea realizării unui climat de destindere și înțelegere inter
națională, de a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor li
tigioase. Ei și-au afirmat respectul față de principiul potrivit că
ruia nu poate fi încurajată nici o încercare de a schămba prin 
forță frontierele stabilite. Cei doi prim-miniștri au subliniat în
semnătatea pe care o are statornicirea și promovarea, între toate 
statele lumii, indiferent de orînduirea lor politică și socială, a unor 
relații întemeiate pe respectarea suveranității și independenței na
ționale, egalității in drepturi, neamestecului în Ure/ourile interne 
și avantajului reciproc. Aceste principii întrunesc; -o recunoaștere 
tot mai largă pe arena internațională.

Cei doi prim-miniștri și-au exprimat profunda îngrijorare față 
de pericolul pe care intensificarea războiului din Vietnam îl re
prezintă pentru pacea mondială. Eî au fost de.'acord că înceta
rea necondiționată a bombardamentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam constituie o premisă în vedesrea ’reglementării trai
nice a problemei vietnameze. Cele două părți asu fost de acord că 
problema .Vietnamului trebuie soluționată pe, baza respectării 
dreptului inalienabil al poporului vietnamez dera-și hotărî singur 
soarta, fără amestec din afară, în conformitate cu prevederile 
acorduriloi de la Geneva din 1954. ?

In legătură cu situația existentă în Orientul Apropiat, cele 
două părți au fost de acord că se impune ’necesitatea unei regle
mentări urgente a acestei probleme. Ei și-au exprimat opoziția 
față de folosirea forței în scopul obținerii de avantaje politice sau 
teritoriale și și-au reafirmat poziția potriv/lt căreia teritoriile ocu
pate prm forță trebuie evacuate. Cei doi prim-miniștri au fost de 
părere că stabilirea unei păci trainice în această parte a lumii nu 
poate fi obținută decît prin rezolvarea jxașnică a diferendelor, pe 
baza respectării aspirațiilor legitime ale popoarelor și a suvera
nității și integrității teritoriale a tuturor statelor din această re
giune.

Cei doi prim-miniștri și-au exprimat convingerea că înfăptuirea 
dezarmării generale sub un control internațional eficace ar sena 
drept gaianție reală pentru o pace trainică în lume. Ei au de
clarat că un tratat de nediseminare a armelor nucleare trebuie 
conceput ca parte a unui sistem de măsuri menite să ducă la eli
minarea acestor arme. Pentru a fi cu adevărat eficace, este necesar 
ca un asemenea tratat să se bazeze pe un echilibru de obligații 
reciproc acceptabil. El trebuie să ofere garanții reale pentru secu
ritatea tuturor statelor, nucleare sau nenucleare, și să asigure 
tuturor națiunilor, pe bază de egalitate și fără nici o discriminare, 
drepturi nelimitate de a folosi și dezvolta energia nucleară în 
scopuri pașnice. El trebuie, de asemeaiea, să prevadă un sistem 
echitabil de control aplicabil tuturor țărilor bazat pe principiul 
egalității suverane a statelor.

Cele două părți au subliniat rolul și importanța contribuției pe 
care Organizația Națiunilor Unite o poate aduce la menținerea 
păcii și la promovarea cooperării internaționale. Ei s-au pronun
țat în favoarea creșterii eficacității acestei organizații prin aplica
rea consecventă a principiilor Cartei și asigurarea universalității 
sale.

Exprimîndu-și satisfacția față de faptul că vizita a constituit 
o valoroasă contribuție la o mai bună cunoaștere reciprocă și la 
strîngerea relațiilor de prietenie dintre România și India, primul 
ministru al Indiei a adresat președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și soției 
invitația de a vizita India, la o dată convenabilă, în scopul con
tinuării acestor contacte. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Obiecte de uz casnic, 
televizoare, aparate de 
radio, frigidere, echipa
ment sportiv — o expozi
ție care prin profilul ei 
vizează interesul publi
cului larg De astă dată, 
în Pavilionul E al com
plexului din Piața Scîn- 
teii, expune întreprinde
rea poloneză „Universal".

Gazdele ne înfățișează 
doar cîteva din cele 
15.000 de articole pe care 
le oferă la export. „Uni
versal" exportă produse
le a 300 de uzine în care 
lucrează 130.000 de mun
citori.

Remarcăm între expo
nate mai multe tipuri de 
frigidere, de la „Igloo- 
lux“ de dimensiuni redu
se și pînă la modelul „Si- 
lezia", cu o capacitate 
mare. Vizitatorilor le 
este oferită si posibilita
tea de a cunoaște reali
zări recente ale fabricilor 
producătoare de aparate 
de radio șl televiziune. 
Ne retine atenția televi
zorul „Opal 23". Din cele 
650.000 de aparate de ra
dio pe care le realizează 
anual Polonia, (în 30 de 
modele) sînt prezentate 
mai multe tipuri dintre 
care unele de dimensiuni 
reduse, cu o linie elegan
tă. Instrumentele muzi
cale și echipamentul 
sportiv, completează ga
ma produselor expuse

M. R.

....... — ....... . ...................
Miting de doliu consacrat

memoriei lui Ernesto Guevara
In memoria luptătorului 

revoluționar Ernesto Che Gu
evara, căzut eroic în lupta 
revoluționară, studenți români 
și străini din centrul univer
sitar București, s-au întrunit 
joi după-amiază într-un mi
ting de doliu, la Casa de 
cultură a studenților. Partici
panții au păstrat un moment 
de reculegere în memoria re
voluționarului înflăcărat.

In cadrul mitingului, stu
denții Alberto Tapia din Bo

livia, Romulus Bena, șeful 
Comisiei internaționale din 
Uniunea Asociațiilor Studen
ților din România, Salah Fo
res, din Siria, Gesar Osman 
din Sudan și Mario Mendez 
din Guatemala, au evocat fi
gura marelui revoluționar Er
nesto Che Guevara, care a a- 
dus o contribuție de seamă 
la victoria revoluției cubane 
și și-a consacrat întreaga 
viață luptei pentru cauza so
cialismului, libertății și inde

pendenței popoarelor. Vorbi
torii au subliniat că prin în
treaga sa activitate, prin in
teligența și cultura cu care 
era înzestrat, prin înaltele sale 
calități revoluționare, memo
ria comandantului Guevara 
va rămîne veșnic vie în ini
mile tuturor luptătorilor pen
tru eliberarea popoarelor asu
prite.

(Agerpres)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE TEATRE» CINEMA • TELEVIZIUNE

0 producție

a studioului

cinematografic

„București"

Regia :
VLADIMIR POPESCU-

DOREANU
Scenariul :

DIMOS RENDIS
VLADIMIR POPESCU-

DOREANU
Dialoguri :

EUGEN BARBU

Imaginea :
W. GOLDGRABER

Muzica :
GEORGE GRIGORIU

Decorurile :
VAL. SĂNDULESCU

cu : Marga Barbu, Emanoil Petruț, Ion Dichiseanu, C-tin 
Brezeanu, Emmerich Schăffer, Mihai Berechet, Paul 
Sava, Mihai Fotino, Ion Niciu, Val Săndulescu.

Teatrul Național — I.L. Cara- 
giale Sala Comedia Apus de 
soare — ora 19.30. Sala Studio— 
Intilnire cu îngerul — ora 19.30 
Opera română — Carmen — ora 
19.30. Teatrul de stat de operetă 
— Rose-Marie — ora 19.30. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ — Sala Schitu Măgureanu 
D-ale carnavalului — ora 17. 
Sala Studio — Kean — ora 20. 
Teatrul de Comedie — Troilus 
și Cresida — ora 20. Teatrul 
„C.I. Nottara" — Au fost odată... 
două orfeline — ora 19.30. Sala 
Studio — Absența unui violon
cel — ora 20. Teatrul Giulești — 
Omul care a văzut moartea — 
ora 19.30. Teatrul „Barbu De- 
lavrancea" — Viforul — ora 20. 
Teatrul „Ion Creangă" — Muș
chetarii măgăriei sale — ora 
19.30. Teatrul Țăndărică — Guli- 
ver în Țara Păpușilor — ora 
17.00. La Sala Palatului — Con
cert al formației Sincron — ora 
19.30.

PROSTĂNACUL
— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14; 16,30 ; 19 ; 21,20), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Feroviar 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 8 ;
10, 15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15) , Modern (orele 9,30 : 
11,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

UN IDIOT LA PARIS
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9 ; 11 ; 13,15 ; 19 ; 21.15).

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU? 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 16,15 . 18,15 ; 20,30), 
Grivița (orele 16 ; 18,15 ;
20,45), Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

PASAREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 8,45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30), Au
rora (orele 8.45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30).

SPARTACUS 
(ambele serii)
— cinemascop —

rulează la Festival (orele 9 ;
12,30 : 16,30; 20).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

BUNICUL, KYLI.IAN ȘI EU
rulează la Doina! orele 11,30). 

FRENCH CANCAN
rulează la Doina (orele 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MIINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Union (orele 15,30 ; 
(desene animate orele 18); 
20,30, Munca (orele 16; 18,15; 
20,30).

PARISUL VESEL — JOJE — 
FILOXERA - CONGRESUL 
LINGVIȘTILOR,

rulează la Timpuri Noi (ere
le 9—21 în continuare).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 10 ;
15,30 ; 18 ; 20,30). Lira (orele
15,30 ; 18 , 20,30), Drumul Sării 
(orele 17,30 , 20).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

RECOMPENSA

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 7,45 — 
21 în continuare), Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

— cinemascop —
rulează la Buzești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30). Volga (orele 
15,30 : 18 ; 20,30)

FANTOMAȘ CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Bucegi (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Tomis (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15), Floreasca (orele 9,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,49).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20.30), 
Melodia (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 :
16.15 ; 18,30 : 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15,45 ; 
18 : 20,15).

CASTELANII

18.15 ; 20.30). Pacea (orele 16 ; 
18; 20).

FARAONUL
— cinemascop — 
(ambele serii)
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
19,30), Flamura (orele 8,45 ;
12.30 : 16.15 ; 20).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; lă ; 20,45)? *

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Colentina (orele 
(15.45 ; 18 ; 20,15),

VINERI 20 OCTOMBRIE 1967
18,00 Stadion. Emisiune de ac

tualitate sportivă ; 18,20 Buleti
nul circulației rutiere ; 18,30 
Pentru copii. A.B.C. — De 'ce ? 
19,00 Pentru tineretul școlar : 
Albatros — revistă literară ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Omagiu lui Octombrie — 
Puterea muzicii — ; 20,30 Inter
pretul preferat. Muzică popu
lară la cererea telespectatorilor ; 
21,00 Reflector ; 21,15 Film ar
tistic : „Tempo di Roma" ; 22,25 
Telejurnalul de noapte ; 23,10 
închiderea emisiunii.

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Moșilor (orele 16 ;



Convorbirile președintelui 

Adunării Generale a O.N.U.
Președintele Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a 

avut joi o întîlnire cu reprezentantul permanent al Algeriei, Tew- 
fik Bouattoura. Intîlnirea s-a încadrat în consultările care au loc 
în prezent cu privire la problemele care stau în fața sesiunii.

El a primit apoi vizita șefului delegației Libiei, ministrul afa
cerilor externe Ahmed Bishti. A avut loc o convorbire în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor sesiunii și cu alte probleme. In aceeași 
zi, Comeliu Mănescu a participat la un dejun oferit în cinstea sa 
de Asociația redactorilor programelor de radio și televiziune din 
S.U.A. Dejunul s-a desfășurat într-un spirit de cordialitate.

hot
Propunerile delegației române cu privire la îmbunătățirea
proiectului de tratat de neproliferare a armelor nucleare

GENEVA 19. — Co
respondentul Agerpres, 
H. Liman, transmite : In 
ședința de joi dimineață 
a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, 
a luat cuvîntul șeful de
legației române, amba
sadorul Nicolaie Eco- 
bescu.

în cuvîntul său, reprezen
tantul Republicii Socialiste 
România, remareînd că pre
zentarea în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, la 24 
august a.c., a unui proiect de 
tratat privind neproliferarea 
armelor nucleare sub forma 
a două texte identice a prile
juit delegațiilor prezente un 
prim tur de orizont asupra 
documentului, a subliniat că 
în cursul dezbaterilor au fost 
exprimate numeroase conside
rente, propuneri de modifica
re, sugestii și amendamente 
referitoare la căile și modali
tățile de rezolvare a proble
mei nediseminării armelor 
nucleare. în acest sens, el a 
amintit propunerile concrete 
supuse Comitetului de delega
țiile Suediei, Mexicului, R.A.U., 
precum și considerentele și 
sugestiile avansate de nume
roase alte delegații, ca acelea 
ale Birmaniei, Braziliei, Etio
piei, Indiei, Italiei și Nige
riei.

Aceste intervenții, izvorîte 
dintr-un spirit constructiv și 
de sinceră cooperare, demons
trează, după părerea noastră
— a declarat vorbitorul — pe 
lîngă atașamentul față de 
ideea neproliferării, faptul că 
actualul proiect de tratat ne
cesită încă modificări, a- 
dăugiri și îmbunătățiri. Pro- 
nunțîndu-se pentru studie
rea cu grijă și răbdare de 
către Comitetul celor 18 state 
a acestor propuneri, îneît să 
se aducă acordului acele co
rective de care, în mod indis
pensabil, are nevoie, vorbito
rul a spus în continuare :

Delegația română a avut 
prilejul să expună pe larg po
ziția României cu privire la 
problema neproliferării arme
lor nucleare. Pornind de la în
țelegerea faptului că avem da
toria să ne aducem contribuția 
și în acest stadiu al lucrărilor,
— stadiul de examinare și re
dactare a tratatului pe bază de 
texte concrete, — delegația ro
mână prezintă oficial Comite
tului din însărcinarea guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia un Document de lucru 
conținînd modificări și adău
giri la proiectul de tratat cu 
privire la neproliferarea arme
lor nucleare.

în continuare, el a dat citire 
Documentului de lucru cuprin- 
zînd propuneri de modificări și 
adăugiri la textul inițial, între 
care :

adăugarea, în preambul, a 
unui paragraf suplimentar care 
precizează că „lichidarea peri
colului unui război nuclear 
este posibilă numai prin în
cetarea producției de arme 
nucleare, interzicerea folosirii 
armelor nucleare și distruge
rea tuturor stocurilor existen
te de asemenea arme și a mij
loacelor de transportare la 
țintă a acestora" ;

introducerea unei mențiuni 
prin care să se prevadă 
tatul trebuie „bazat pe 
toarele principii:

a) tratatul să nu lase 
portiță care să permită 
nucleare sau nenucleare să 
răspîndească arme nucleare 
direct sau indirect, sub orice 
formă ;

b) tratatul să cuprindă un 
echilibru reciproc acceptabil 
de răspunderi și obligații între 
statele nucleare și nenucleare ;

c) tratatul să fie un pas în

că tra- 
urmă-

nici o 
țărilor

direcția realizării dezarmării 
generale și totale și, în special, 
a dezarmării nucleare ;

d) tratatul să cuprindă pre
vederi acceptabile și practice, 
care să-i asigure eficacitatea ;

e) nici o prevedere a tratatu
lui nu trebuie să afecteze drep
tul oricărui grup de state de a 
încheia tratate regionale me
nite să asigure absența totală 
a armelor nucleare de pe teri
toriile respective".

Documentul român propune 
introducerea unui paragraf 
nou care afirmă „dreptul de
plin al tuturor statelor, po
sesoare și neposesoare de arme 
nucleare, de a efectua cercetări 
asupra aplicațiilor pașnice, 
ale energiei nucleare și de a 
utiliza 
puri 
zent, 
bază 
nici o discriminare". De aseme
nea, în legătură cu preambulul, 
se prevede introducerea unei 
modificări care să prevadă 
„interzicerea folosirii armelor 
nucleare", ca măsură de primă 
însemnătate în vederea destin
derii internaționale, întăririi 
încrederii între state în scopul 
de a facilita încetarea produc
ției de arme nucleare.

Cu privire la articolele pro
iectului de tratat, se propune 
înserarea a două articole su
plimentare, potrivit cărora : 
„părțile la prezentul tratat po
sesoare de arme nucleare se 
obligă să întreprindă măsuri 
concrete în vederea încetării 
producției de arme nucleare, 
reducerii și distrugerii, la data 
cea mai curînd posibilă, a ar
melor nucleare și a mijloace
lor de transportare la țintă a 
acestora.

Dacă în termen de 5 ani de 
la data intrării in vigoare a 
prezentului tratat nu se vor 
întreprinde asemenea măsuri, 
părțile vor examina situația 
creată și vor hotărî asupra mă
surilor ce urmează a fi între
prinse".

„Părțile care posedă arme 
nucleare se obligă în mod so
lemn că niciodată și în nici o 
împrejurare nu vor folosi ar
mele nucleare și nu vor a- 
tnenința cu folosirea acestor 
arme împotriva statelor care 
nu posedă arme nucleare și 
care se angajează să nu pro
ducă și să nu dobîndească 
arme nucleare".

în continuare, reprezentan
tul României, subliniind că 
prezentarea detaliată a Do
cumentului de lucru va face o- 
bieclul unor intervenții vii
toare, a expus cîteva din prin
cipalele idei cuprinse în acest 
document, precum și rațiunile 
din care se inspiră propunerile 
românești și temeiurile pe 
care ele se sprijină.

Astfel, cu privire la ideile 
de bază cărora documentul le 
dă expresie, el a arătat că o 
primă categorie are în vedere 
inserarea în preambulul trata- 
tului a cerințelor fundamenta
le formulate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. Coordonatele 
acestea, care țin de însăși e- 
sența tratatului, sînt reprodu
se ad-literam de propunerile 
române.

O altă categorie a propune
rilor are ca obiect situarea 
tratatului în cadrul complex 
al măsurilor menite să condu
că la realizarea dezarmării 
nucleare. Din acest punct de 
vedere, dorim să relevăm în 
special propunerea care defi
nește obligația pentru puterile 
nucleare de a întreprinde mă
suri concrete de dezarmare și 
care urmărește, prin aceasta, 
să dea substanță, vigoare, trăi
nicie 
nare.

cnergia nucleară în sco- 
pașnice atit in 
cît și in viitor, 
de egalitate și

pre- 
pe 

fără

acordului de nedisemi-

In legătură cu prevederile 
legate în mod intim de proble
ma garanțiilor ce trebuie acor
date statelor care nu dețin 
arma nucleară, vorbitorul a 
subliniat că propunerile ro
mâne sînt călăuzite esențial- 
mente de preocuparea legiti
mă a tuturor țărilor și po
poarelor de 
grad sporit 
cestui țel îi 
propunerea 
menii căreia 
de arme 
să-și asume angajamentul ex
pres, prin tratatul de neproli
ferare, de a nu folosi nici
odată și în nici o împrejurare 
armele nucleare contra state
lor ce nu dețin și nu-și vor 
procura asemenea arme, pre
cum și de a nu le amenința 
cu folosirea armelor termonu
cleare.

O altă grupă de stipulațiuni 
se referă la necesitatea de a 
asigura accesul tuturor state
lor, pe bază de egalitate și 
fără nici o discriminare, la 
cuceririle științei și tehnolo
giei nucleare. Este un drept 
incontestabil al fiecărui stat 
de a efectua cercetări și de a 
înfăptui programe menite să 
pună energia nucleară în 
scopul progresului și dezvoltă
rii sale multilaterale.

în sfîrșit, a arătat vorbito
rul, documentul delegației ro
mâne conține propuneri vizînd 
ameliorarea textului în ce pri
vește asigurarea unei eficiente 
verificări a modului cum se 
îndeplinesc obligațiile asu
mate de statele participante 
la acord, procedura de amen
dare a tratatului și modalită
țile de retragere din acesta. 
Organizarea unor conferințe 
periodice pentru a examina 
dacă și cum își îndeplinesc 
părțile la tratat obligațiile cele 
incumbă constituie acel factor 
stimulatoriu în vederea apli
cării neabătute a literei și spi
ritului tratatului, atît de către 
statele nucleare, cît și de cele 
nenucJeare. Propunerile noas
tre referitoare 
de modificări 
de retragere a 
flectarea unei 
te a principiilor ce reglemen
tează întreaga materie a drep
tului tratatelor — și, înainte 
de toate, a principiilor suvera
nității și egalității statelor.

Cu privire la rațiunile care 
motivează propunerile româ
ne, vorbitorul a subliniat că 
aceste propuneri își au origi
nea în dorința și hotărîrea 
nestrămutată a guvernului și 
poporului român de a milita 
activ pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, de 
a-și aduce contribuția la rezol
varea problemelor internațio
nale cu care omenirea este 
confruntată în prezent, între 
care și dezarmarea. In acest 
spirit, apreciem că este de da
toria tuturor statelor, indife
rent de mărimea și de forța 
lor, să depună eforturi perse
verente în direcția unei abor
dări constructive și a rezolvă
rii cu răbdare și înalt simț de 
răspundere a problemelor 
multiple și complexe __
dezarmării, și în primul rînd 
ale dezarmării nucleare.

Vorbitorul a arătat că pen
tru a se realiza un document 
durabil, neproliferarea nu poa
te fi abordată și cu atît mai 
puțin soluționată, în izolare de 
cadrul în care se integrează 
organic procesul dezarmării și, 
îndeosebi, al dezarmării nu
cleare. în acest sens am susți
nut și susținem că tratatul de 
neproliferare trebuie să facă 
parte dintr-un lanț de măsuri

a beneficia de un 
de securitate. A- 
este subordonată 
română în ter- 

țările posesoare 
nucleare urmează

la introducerea 
și la condițiile 
statelor sînt re- 
aplicări concre-

ale

avînd drept scop interzicerea 
folosirii armelor nucleare, în
cetarea producției lor și lichi
darea totală a stocurilor exis
tente. Pe scurt, acțiunea aceas
ta trebuie să reprezinte o pre
figurare a țelului final — eli
berarea omenirii de spectrul 
dezastrului nuclear.

Avem certitudinea că, in
cluse în tratatul de neprolife
rare. propunerile României ar 
face să dispară lacune impor
tante ale proiectului și. impli
cit, să pună acordul de nepro
liferare într-o perfectă conso
nanță cu obiectivul central — 
dezarmarea nucleară.

Pentru a oglindi cu fidelitate 
realitățile lumii contemporane, 
tratatul de neproliferare nu 
numai că nu poate face ab
stracție de principiile cardi
nale care guvernează relațiile 
dintre state, dar trebuie să fie 
necesarmente așezat pe aces
tea, să aibă la temelia sa ast
fel de postulate fundamentale 
cum sînt respectarea strictă a 
suveranității naționale, a egali
tății în drepturi și neameste
cul in treburile altuia.

Securitate egală pentru toate 
statele, mari sau mici, nucleare 
sau nenucleare, obligații reci
proc echitabile pentru toți, 
fără nici o excepție, avantaje 
pentru toate țările, pe bază de 
egalitate și fără discriminări, 
excluderea oricărui 
care ar putea crea 
pentru amestecul în 
interne ale statelor, 
rea intereselor tuturor statelor, 
luarea în considerație a pozi
țiilor apărate de ele — iată co
mandamente ce decurg pentru 
tratatul de neproliferare din 
principiile primordiale de 
drept și de justiție.

Problema neproliferării, care 
face acum obiectul unor nego
cieri avansate in acest comitet, 
afectează interese vitale atît 
ale statelor, cît și ale comuni
tății internaționale luată în an
samblul ei. Delegația română, 
a declarat vorbitorul, consi
deră că trebuie elaborat un 
tratat eficient și echitabil, ne- 
discriminatoriu și stabil, un 
tratat care să vină in întîmpi- 
narea preocupărilor legitime 
ale tuturor și ale fiecăruia în 
parte.

„Nediseminarea armelor ato
mice — declara secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, în raportul 
cu privire la politica externă 
a Republicii Socialiste Româ
nia, prezentat în fața Marii 
Adunări Naționale trebuie 
să conducă Ia lichidarea îm
părțirii lumii in țări nucleare 
și țări nenucleare, la întărirea 
egalității între state, la micșo
rarea reală a 
război. Dacă 
nediseminare 
acestor cerințe 
el va putea fi 
instrument de întărire a păcii 
și securității internaționale, de 
apărare a vieții popoarelor. În
trucît interesează toate popoa
rele, toate forțele antiimperia- 
liste, la dezbaterea unor ase
menea măsuri trebuie să parti
cipe toate țările lumii, absența 
unora dintre țări, mai ales din
tre posesoarele de arme ato
mice, fiind de natură să pe
ricliteze succesul neprolife
rării. România consideră că 
trebuie continuate eforturile 
pentru realizarea unui tratat 
de nediseminare care să co
respundă intereselor progresu
lui general al omenirii, păcii 
internaționale". ,

In încheiere, reprezentantul 
țării noastre a cerut ca Docu
mentul de lucru al delegației 
române să fie distribuit ca do
cument oficial al Conferinței.

element 
pretexte 
treburile 
respecta-

pericolului de 
tratatul de 

va răspunde 
fundamentale, 

într-adevăr un
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Mitingul de doliu • PE SCURT • PE SCURT •

Havana
HAVANA 19. — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, 

transmite : Miercuri seara, în Piața Revoluției din Havana a 
avut loc o adunare de doliu in memoria lui Ernesto Che Gue
vara, căzut eroic în lupta revoluționară.

în. uriașa piață s-au aflat 
peste cinci sute de mii de mun
citori, țărani, soldați, studenți și 
elevi veniți din toate colțurile 
țării.

Poetul cuban Nicolas Guillen 
a recitat un poem pe care l-a

închinat memoriei lui Gue
vara.

A luat apoi cuvîntul Fidel 
Castro, care a evocat viața și 
activitatea lui Ernesto Gue
vara.

Juriul constituit de Acade
mia Regală a Suediei pen
tru decernarea premiului 
Nobel pentru literatură, a 
desemnat ca laureat pe anul 
1967 pe scriitorul Miguel 
Angel Asturias, ambasadorul 
Guatemalei la Paris, „pentru 
plasticitatea operei sale lite
rare adine înrădăcinată în 
caracterul național și în tra
dițiile umane".

• ADUNAREA orășenească 
de deputați din Berlinul occi
dental a ales la 19 octombrie 
pe noul primar al orașului în 
persoana lui Klaus Schutz.

După cum remarcă agen
ția U.P.I., alegerea lui Schutz a 
fost asigurată întrucît partidul 
social-democrat deține majori
tatea în parlamentul Berlinu
lui occidental și nu a existat 
un contracandidat.

Agenția Associated Press anunță că guvernul militar din Gre
cia a impus noi restricții presei. Intr-o notă scrisă adresată tutu
ror ziarelor, guvernul cere acestora să nu mai publice nici o 
știre cu caracter antiamerican referitoare la războiul din Viet
nam și nici o relatare privind personalitățile politice din Grecia 
care au jucat un rol proeminent înainte de lovitura de stat de 
la 21 aprilie a.c.

„Ciocîrlia" la Manchester
Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" a prezentat în 

sala Teatrului Palace din Manchester cel de-al 35-lea spec
tacol din cadrul turneului său, reeditînd succesul de public 
din Birmingham, Nottingham, Bradford și Bristol. Ziarele 
engleze continuă să publice cronici care subliniază valoarea 
deosebită, bogăția și frumusețea artei populare românești, 
ai căror mesageri pe pămintul Angliei sînt acum dansatorii 
„Ciocîrliei". Ziarul „WESTERN DAILLY PRESS" din Bristol 
scrie că „spectacolele ansamblului românesc începînd cu 
„Tablouri din galeria națională" oglindesc cu vivacitate și 
farmec moștenirea artistică a țării din care provine".

Presa engleză a anunțat că la spectacolul care va avea 
loc în Sala Palladium din Londra in ziua de 13 noiembrie, 
cînd vor fi prezenți Regina Elisabeta a Il-a a Angliei, ducele 
de Edinburg, precum și personalități de seamă ale vieții 
artistice engleze, va apare și ansamblul „Ciocîrlia". întregul 
spectacol, la care își vor da concursul artiști de frunte din 
Anglia și de peste hotare, va fi filmat pentru televiziunea în 
culori și transmis de postul B.B.C.

LABORATORUL

DE PE VENUS
Amănunte despre aparatul lansat de

Laboratorul științific care s-a desprins de sta
ția automată „Venus-4“ a fost astfel conceput 
incit să intre în păturile dense ale atmosferei cu 
cea de a doua viteză cosmică, să suporte supra
solicitări inimaginabile, să ardă, dar să nu se 
facă scrum, să deschidă o parașută, să se scu
funde în apă, dacă ea există pe Venus, dar să 
nu se înece, să cadă pe stinci, dar să nu se sfă- 

- Descrierea acestui aparat a fost făcută 
in ediția specială a zia-

rime.
într-un reportaj apărut 
rului „Pravda".

Aparatul care a 
ajuns miercuri pe 
suprafața planetei 
Venus și a măsurat 
presiunea, densita
tea, temperatura și 
compoziția chimică a 
atmosferei planetei, 
a fost verificat timp 
îndelungat la o cen
trifugă. în această 
instalație greutatea 
aparatului era mări
tă de sute de ori, su
prasolicitări uriașe 
acționau pe fiecare 
șurub, pe fiecare in
stalație, după care o 
brigadă de montori 
verifica cu atenție 
dacă totul este în 
ordine, dacă totul va 
rezista încă aici, 
Pămînt, întîlnirii 
Venus.

Aparatul care
desprins de stația a- 
utomată „Venus-4“ 
era acoperit cu o 
pastă vitrifiată de 
culoare închisă me
nită să se evapore, 
să ardă atunci cînd 
aparatul va intra în 
atmosfera planetei 
Venus, dar să apere

pe 
cu

s-a
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„Venus-4"

laboratorul științific 
de o temperatură de 
cîteva mii de grade.

Pentru ca aparatul 
lansat pe Venus să 
fie pus în „picioare", 

o 
i- 
în 
și

dacă ar cădea pe 
parte, inginerii au 
maginat un sistem 
genul celui folosit 
la jucăria pentru co
pii „Hopa Mitică".

La construcția lui 
,,Venus-4“ a fost fo
losit și zahărul. După 
cum a explicat unul 
din creatorii apara
tului lansat pe Ve
nus, acesta nu poate 
să se înece nici în 
apă, nici în benzină. 
S-a precizat că dacă 
el ar ajunge într-un 
mediu lichid foarte 
ușor, atunci ar intra 
în funcțiune o închi
zătoare din zahăr. A- 
ceasta s-ar topi și un 
arc pe care, pe uscat, 
zahărul rafinat și 
presat îl ține cu pu
tere. se va destinde, 
împingîr.d o antenă 
la suprafață.

La construcția iui 
„Venus-4“ au fost fo-

• ••••••••

losite noi metale su- 
perușoare și super- 
trainice, noi aparate 
optice și blocuri e- 
lectronice.

Constructorii au 
lucrat intens la crea
rea sistemului de re
glementare a tempe
raturii în aparatul 
orbital, menit să ri
dice laboratorul pînă 
în straturile superi
oare ale atmosferei 
lui Venus, de unde 
să-1 lanseze pe pla
netă. Pentru a se pu
tea păstra legătura 
cu Pămîntul în tim
pul zborului, pentru 
a se urmări desfășu
rarea zborului și a 
se interveni în caz 
de nevoie, a fost ne
cesar să se mențină 
în aparatul orbital o 
temperatură riguros 
constantă, lucru des
tul de dificil de rea-

lizat practic, deoare
ce o parte a stației 
automate este expusă 
razelor soarelui, iar 
cealaltă parte, cea 
din umbră — „frigu
lui" cosmic.

A fost soluționată, 
de asemenea, cu suc
ces problema izolă
rii termice. Sistemul 
izolator al aparatului 
orbital trebuia să 
flecte în măsură 
mai mare razele 
lare și să reducă 

scurgerea 
din stația 
deoarece 
aparatul 

în-

re
cit 
so

la
minimum 
de căldură 
automată, 
altminteri 
putea arde sau 
gheța. în acest scop 
a fost utilizat un 
material căptușit cu 
foiță argintie de sta
niol, care păstrează 
întreaga cantitate de 
căldură.

la Centrul de cercetăriSavanții americani de 
spațiale din Houston și-au exprimat admirația 
față de realizarea deosebită a științei sovietice 
prin aterizarea lină pe suprafața Planetei Ve
nus a stației automate „Venus-4“. Subliniind că 
Uniunii Sovietice îi revine marele merit de a fi 
prima țară care a reușit să transporte o insta
lație spațială pe o altă planetă, savanții ameri
cani au declarat că informațiile transmise pe 
Pămint de „Venus-4“, „ne oferă răspunsuri te
meinice la un număr de intrebări pe care le 
ignoram în trecut. Este o realizare mare, care 
acoperă multe domenii ale cercetărilor spațiale".

Corespondentul științific al agenției U.P.I., 
Edward Delong, subliniază că „aterizarea lină a 
lui „Venus-4“ plasează Uniunea Sovietică cu cel 
puțin șase ani înaintea Statelor Unite în dome
niul explorărilor interplanetare".
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ȘCOALA

Universitatea de inginerie din Dacca

PAKISTANEZA

se reliefează 
semnifi- 

numărul co- 
primesc 

în școli- 
s-a

Școala pakistaneză 
I de toate gradele a 
I cunoscut, în anii in- 
I dependenței, un con- 
I stant progres. Știința 
I de carte a pătruns în 
I toate provinciile țării 
■ și amploarea proiec- 
I telor in materie de 
I invățămînt este ilus- 
I trată de faptul că 

pînă în 1970 (ca ur- 
I mare a succeselor ob

ținute în cursul celor 
două cincinale), 70 la 
sută din populație ur
mează a frecventa 
cursurile unei insti
tuții cu caracter șco
lar, crescînd totodată 
numărul liceenilor și 
al studenților.

Din diagramele 
comparative și tabe
le descriptive pe ca
re le avem la înde- 
mină
cîteva date 
cative : 
piilor care 
educație 
le elementare 
ridicat de la 2 570 000 
in 1947 la 7 
în 1965, iar 
levilor care 
tează liceul 
medie cu cîte 200 000 
anual. Nu a rămas 
mai prejos nici învă- 
țămîntul superior : ti
nerii sînt îndrumați 
mai ales spre invăță- 
mintul politehnic, a- 
gricol și comercial în
trucît economia Pa
kistanului (care s-a 
remarcat în ultimul 
timp printr-un ritm 
sporit de dezvoltare) 
necesită în perma
nență cadre cu cali
ficare superioară. Se 
prevede ea pînă în 
1970 numărul tineri
lor ingineri să creas
că de ia 850 la 1750, 
capacitatea generală 
a institutelor cu pro
fil 
se 
la 
la 
în

milioane 
cel al e- 
frecven- 

crește în

tehnic ridicîndu- 
corespunzătoar de 
4 100 în 1964—1965 
14 000 de cursanți 
1970.

Afluența fără pre
cedent în istoria Pa
kistanului a popu
lației spre școli a ri
dicat de mult timp 
problema construirii 
de școli, licee și ins
titute de invățămînt 
superior într-un timp 
cît mai scurt, în toate 
regiunile țării. Astfel 
în perioada 1960— 
1966 s-au construit 
2 700 de școli prima
re, cărora li se adau
gă 1 500 de licee con
struite anterior. în 
timpul celor două 
planuri cincinale s-ait 
mai ridicat cîte două 
institute (cu caracter 
politehnic și agricol), 
numărul universități
lor din Pakistan fiind 
în prezent de 10. Pla
nul în curs prevede 
construirea a încă 
două universități în 
Pakistanul de est și a 
unei universități cen
trale post-universita- 
re la Islamabad. Ve
chilor centre de cul
tură Sonargaon, Chit
tagong, Dacca, Pur- 
nea, vestite încă cu 
secole in urmă in în
treaga Asie, li se a- 
daugă astăzi nu nu
mai puternicele cen-

tre universitare mo
derne ca cele de la 
Caraci, Dacca, Rawal
pindi, Lahore și Khul
na dar alte și alte 
centre la fel de im
portante pentru edu
carea noii generații. 
S-a mărit corespun
zător și numărul pro
fesorilor, numai pe
rioada 1960—1966 în- 
registrînd o creștere 
a numărului cadrelor 
didactice cu 6 000 
profesori pe an.

De curînd în școli 
s-a născut o inițiati
vă interesantă : s-au 
introdus, ceea ce 
confrații pakistanezi 
denumesc „scheme de 
descoperire a talente
lor" — un procedeu 
simplu și practic 
prin care se pun in 
lumină aptitudinile 
elevilor încă de pe 
băncile liceului. Ace
stora le este solicita
tă atenția, cu precă
dere, la obiectele de 
studiu pentru care au 
manifestat înclinație 
și sînt cu timpul în
drumați spre facul
tăți, obținînd în 
schimbul pregătirii 
lor temeinice ajutoa
re bănești de Ia stat.

Ultimele reforme în
treprinse în învăță- 
mintul pakistanez se 
referă la programele 
școlare. Biroul națio
nal al programelor 
școlare precum și Di
recția națională a 
manualelor își în
dreaptă eforturile 
spre stabilirea unei 
programe școlare u- 
nice și introducerea 
de manuale standard, 
valabile în toate re
giunile țării. Unifor
mizarea manualelor 
necesită publicarea și 
distribuirea lor în cu 
totul alte condiții de- 
cît cele de pînă a- 
cum, reglementarea 
acestei situații fiind 
un obiectiv al anilor 
următori.

Eforturile mari ca
re se fac pentru îm
bunătățirea calității 
învățămîntului pakis
tanez sînt dictate de 
cerințele unei econo
mii în progres. Fap
tul acesta se exprimă 
în legătura tot mai 
strînsă a școlii cu 
practica economică, 
cu eforturile pentru 
multilaterala dezvol
tare a țării.

DOINA TOPOR

Despre Guatemala se 
afirmă, uneori, că este 
„țara celor 70 la sută". 
Afirmația se cere expli
cată : 70 la sută din 
populație se zbate in 
păienjenișul analfabetis
mului, 70 la sută din lo
cuitori sînt lipsiți de o- 
crotire sanitară și, tot
odată, 70 la sută din to
talul celor care trăiesc 
în această țară nu bene
ficiază de drepturi poli
tice. Desigur, nu este vor
ba doar de o simplă figu
ră de stil. Similitudinea 
procentelor exprimă pro
porțiile unei situații dra
matice care afectează 
existența unui întreg 
popor, in Guatemala mi
lioane de oameni suferă 
iar sfirșitul suferințelor 
lor nu se întrezărește. Cu 
luni in urmă și-au pus 
speranțe în schimbarea 
prezidențială interveni
tă : după 12 ani de dicta
tură militară. Guatema
la are un președinte ci
vil. Dar avocatul Julio 
Montenegro, in pofida 
unor declarații publice, 
acționează potrivit exi
gențelor unei drepte me
reu mai îndrăznețe. Re
formele promise în peri
oada electorală s-au li
mitat Ia cîteva măsuri ti
mide, fără nici o impor
tanță reală în ceea ce 
privește situația mase
lor. Oficialitățile par 
preocupate în cel mai 
înalt grad de dorința de 
a menaja cercurile mili
tare, de a evita o lovi
tură de stat. Oricum, ex
trema dreaptă, ultrare-

Țara
celor 70
la sută

acționară, acuză pe pre
ședinte de a fi „lipsit de 
fermitate".

Ziarul CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR 
semnala înmulțirea a- 
tacurilor teroriste căro
ra le cad victimă per
soane cu vederi demo
cratice. După unele cal
cule, în ultimele 6 luni, 
aproape 3000 de persoane 
au fost asasinate de gru
pări teroriste ce afirmă 
că întreprind „o opera
ție de curățire". în apro
piere de orașul Ipala s-a 
descoperit o groapă co
mună. Cercetările între
prinse au scos la iveală 
cadavrele ciopirțite ale 
unor tineri. Erau stu
denți urmăriți pentru 
pretinse „activități sub
versive" și uciși de tero
riștii de dreapta cu o 
cruzime greu imaginabi
lă.

De fiecare dată auto
ritățile promit să desco
pere pe făptașii crimelor 
însă nici un autor de 
fărădelegi n-a ajuns în 
temniță. Teroriștii publi
că „liste negre" cu per
soane pe care le declară 
„condamnate la moarte". 
Asasinatele sau tentati
vele de asasinat urmea
ză, invariabil după fie
care „lista neagră". Zia
rul CHRISTIAN SCI
ENCE MONITOR con- 
statînd „precizia milita
ră" cu care sînt organi
zate acțiunile teroriste 
ajunge la concluzia că 
„există o complicitate 
din partea comandanți
lor forțelor armate". Alt
fel, nici nu se explică in
capacitatea oficialități
lor. Teroriștii se bucură 
de protecția Ministerului 
de Război.

Un deputat în parla
mentul guatemalez fă
cea remarca că „dreapta 
încearcă să sufoce și să 
lichideze mișcarea demo
cratică". Dar teroarea nu 
reușește să diminueze 
forța mișcării democra
tice, amploarea luptelor 
duse în cele mai diferite 
forme de către poporul 
guatemalez pentru do- 
bîndirea drepturilor de
mocratice. Guatemala 
năzuiește a nu mai fi 
„țara celor 70 la sută".

M. RAMURA
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