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Proletari din toate țările, uniți-vă!

&

tineretului Coloane argintii... (Combinatul 
petrochimic-Pitești)

R început construcția 
șantierului naval și a 
noului port —Orșova

Două evenimente 
vin sa consemneze 
via activitate ce se 
desfășoară în aceste 
zile în noul oraș du
nărean Orșova. Este 
vorba ide începerea 
construcției șantieru
lui naval și contura
rea brîului de be
ton al cheiului nou
lui port care se va 
întinde pe o lungime 
de 500 m.

Șantierul naval 
va avea o hali de 
reparații ca o «upra- 
față de perie 2 000 
mp, o cală de ridicare 
și lansare a navelor, 
o centrală termică, 
fabrica de piese de 
schimb pentru diver
se tipuri de nave etc. 
Capacitatee nonlni

șantier va fi ide două 
ori mai mare dealt a 
celui din vechiul Oț 
raș. Aici se vor fatt» 
reparații capitale, me
dii și curente la ton* 
te tipurile de ruiva 
fluviale.

Proiectele prevăd 
ca ambele obiective 
să fie terminate 
pînă la finele anulai 
viitor.

(Agerpres)

NOI SPATII PENTRU ÎNVĂTĂM1NTUL
SUPERIOR

O dată cu deschiderea noului an școlar pentru învățămîntul 
superior vor fi date în folosință spații noi totalizînd peste 
55 700 m.p. Printre acestea sînt pavilionul cu 7 nivele al Acade
miei de Științe Economice, o nouă aripă a Institutului de arhi
tectură din București, noile clădiri pentru Institutul agronomia 
din Iași ș. a.

Cele peste 212 milioane lei alocate în acest an pentru construe* 
țiile universitare de 1,5 ori mai mult decît în anul 1967, sînt utili
zate, de asemenea, pentru ridicarea de cămine și cantine în cen
trele universitare București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova 

Bacău, Suceava ș.a.
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ECHITÂTH
SOCIALE

Costache lancu
director adjunct în Ministerul Finanțelor

Recentele măsuri luate prin de
cretul adoptat de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, referitoare la modificarea 
unor prevederi în legătură cu 
impozitul pe terenurile unităților 
agricole socialiste și impozitul pe 
veniturile agricole ale populației, 
au fcjfct primite cu interes și jus
tificata înțelegere de către în
treaga noastră țărănime.

Legislația care reglementa mo
dul de stabilire a impozitului pe 
terenurile unităților agricole coo
peratiste și pe veniturile agri
cole ale populației, elaborată în 
urmă cu peste 10 ani, era cores
punzătoare condițiilor sociale, 
politice și economice din acea 
perioadă. în decursul anilor însă 
condițiile existente la data ela
borării legislației respective s-au 
schimbat. în afară de încheierea 
cooperativizării agriculturii și 
lichidarea exploatării omului de 
către om la sate, în anii urmă
tori s-au produs modificări can
titative atît ca urmare a investi
țiilor masive pe care statul le-a 
finanțat de la buget, cît și ca 
urmare a noilor relații de pro
ducție care s-au statornicit și au 
devenit dominante. Diversificarea 
și specializarea producției coo
perativelor agricole cu sprijinul 
acordat de stat — unităților 
le-au fost puse la dispoziție 
sămânță cu valoare biologică ri
dicată, animale de mare produc
tivitate, însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice (revenind 
în anul 1967 45 kg substanță 
activă la hectar), tractoare și ma
șini agricole de mare randament, 
specialiști (27 000 ingineri care 
și acum sânt salariați de stat etc, 
etc, care au avut ca urmare creș
terea veniturilor realizate. Dacă 
ar fi să ne referim numai la 
sarcina stabilită recent de con
ducerea de partid și de stat pri
vind creșterea suprafețelor de 
teren irigate pînă la 3 milioane 
de hectare în anul 1975, lucrări 
a căror valoare se ridică din 
calculele preliminare la peste 45 
miliarde lei, este suficient pen
tru a ne da seama ce eforturi 
uriașe face statul pentru crearea 
unei baze materiale trainice agri
culturii noastre socialiste, pentru 
a face ca această ramură de 
bază a economiei noastre să 
aducă un aport mai mare la spo
rirea venitului național, la creș
terea bunăstării întregului nostru 
popor. Toate aceste schimbări, 
care au avut loc ân agricultura 
noastră socialistă, în viața țără
nimii muncitoare, au determinat 
modificări profunde și în modul 
de realizare a veniturilor din 
agricultură.

Una din prevederile recentelor 
acte normative adoptate de con
ducerea de stat se referă la mo
dul de încadrare a unităților 
agricole socialiste, în func
ție de care se determină im
pozitul pe hectar. Vechea înca
drare în zone a cooperativelor 
făcută în anul 1957 pe unități 
administrativ-teritoriale (fostele 
raioane) nu mai corespunde 
noilor condiții, diferenței de 
potențial economic la care s-a 
ajuns între terenurile aparțină
toare diverselor unități agricole 
cooperatiste ce se află în limi
tele aceleiași unități teritoriale.

Datorită modului în care a fost 
făcută în trecut încadrarea coo- 
perativelor în zone, cît și măsu- V 
rilor luate pe linia aplicării me
todelor agrotehnice înaintate, 0 
care au influențat în mod hota- 
rîtor fertilitatea unor terenuri, în a 
stabilirea impozitului la coopera- ™ 
tivele agricole de producție apă- 
reau situații cu totul nejustifi- @ 
cate din punct de vedere econo
mic. S-a constatat, spre exemplu, 
că unele cooperative din județele " 
Maramureș, Cluj, Hunedoara ș.a. _ 
figurau în zone de categoria a V 
Il-a și a IlI-a, în timp ce unele 
cooperative din județele Constan- 
ța și Tulcea figurau în zone de 
categoria a IV-a și a V-a, deși a 
ultimele obțin an de an, la prin- " 
cipalele culturi agricole, produc- 
ții medii la hectar mult supe- 
rioare față de primele.

Avînd în vedere aceste neajun- A 
suri, noua legislație ține seama “ 
de situația economica a fiecărei a 
cooperative, stabilindu-se o nouă " 
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LA PUPITRUL ELEVULUI
Nu mai este nevoie să subliniem importanța covîrșitoare 

a livrării în termen a manualelor școlare. în acest domeniu 
nu se pot elabora formulări de tipul: „...majoritatea manua
lelor școlare vor fi gata...“, căci — după opinia noastră — 
dacă un singur elev își găsește la 15 septembrie pupitrul gol, 
putem spune că acei cărora le-a revenit această datorie nu 
și-au îndeplinit-o pină la capăt

Am întreprins un raid anchetă în jurul datei de 31 iulie, 
cînd, teoretic, ar fi trebuit ca procesul tipăririi manualelor 
școlare să fi fost terminat. O primă constatare: ca și în anii 
trecuți, vor fi titluri care nu t- L‘.
fixată.

se vor găsi pe pupitre la data

Montorii

Foto: C. CONSTANTIN

DENSITATE OPTIMĂ ORELOR ÎN HAINE DE LUCRU

ATRIBUTELE
OLIMPIADELOR

PE MESERII

Am mers pe firul elaborării 
manualelor școlare încercînd să 
surprindem cîteva din avatarurile 
care amină an de an elogiile pe 
care am vrea să le aducem celor 
care pun totuși suflet în această 
problemă. Intiiul popas l-am fă
cut la Editura didactică și peda
gogică. Redactorul șef — Mihai 
Roman — ne-a dat la fiecare în
trebare un răspuns stereotip: 
„Manualele școfare vor fi gata la 
timp“ — evitind astfel o eventua
lă discuție în care l-am fi rugdt 
să ne justifice o serie de fapte ce 
ar fi distonat cu afirmația sa ca
tegorică. Pentru că investigațiile 
noastre ne-au convins că lucru
rile nu stau deloc așa.

Tovarășul Mircea Rotman, di
rectorul comercial al Combinatu
lui poligrafic „Casa Scînteii", ne-a 
înfățișat o situație mai puțin plă
cută. Datorită nerespectării de 
către Editură a termenului de 31 
martie — dată la care manuscri
sele tuturor titlurilor trebuiau să 
fie predofe Combinatului — o 
serie de manuale se află încă în 
lucru. In această situație se gă
sesc : Chimia pentru clasa a 
XlI-a; Agricultura pentru clasa a
VII- a; Istoria pentru clasa a
VIII- a și Istoria pentru clasa a

OCTAVIAN URSULESCU 
SABINA CÂRÂUȘU

Imagine actuala a orașului Alba Iulia

Ideea a prins repede și, ca orice lucru bun, s-a răspîndit 
cu mare viteză. Am intilnit-o inițial Ia Brașov la Uzina „Trac
torul", dar se pare că într-o formulă asemănătoare germinase 
în mai multe locuri. Jn momentul de față cuprindem cu 
dificultate unitățile economice sau de deservire unde olim
piada și-a semnat dreptul Ia existența între formele prin 
care organele U.T.C. urmăresc ridicarea pregătirii profesio
nale a tinerilor. în acest fel vizind creșterea contribuției lor 
Ia îndeplinirea sarcinilor de producție.

Interesul cu care tinerii urmăresc desfășurarea olimpia
delor, stăruința pe care o depun în pregătirea pentru diferi
tele faze la care se prezintă constituie cel mai bun indiciu 
că o asemenea metodă li se potrivește, spiritul competitiv, 
specific vîrstei, fiind astfel pus în mișcare.

Ziarul nostru a scris în mai multe rînduri despre felul cum 
se desfășoară olimpiadele pe meserii în diferite organizații 
U.T.C. din țară, propunîndu-și astfel să devină o tribună a 
experienței, în curs de cristalizare. Deci nu intenționăm, ne-am 
repeta doar, să insistăm asupra utilității olimpiadelor. Este 
însă nimerit să medităm asupra următorului aspect: eficiența 
acțiunii în sine este de natură să satisfacă, avînd în vedere 
și efortul organizatoric depus ? Cu alte cuvinte, dacă știm 
exact ce ne-am propus să rezolvăm, prin organizarea olim
piadelor pe meserii și aceasta trebuie să ne precizăm de la 
începutul începutului — ne putem declara și mulțumiți de 
ceea ce izbutim să realizăm ? Rindurile de față sînt sugerate 
de acțiunile întreprinse la Uzina mecanică din Cimpina, de 
olimpiada strungarilor organizată aici.

Nu întrevedem nimic inițial, 
nimic deosebit în sistemul orga
nizatoric conceput drept cadru 
de desfășurare olimpiadei strun
garilor.

întrecerea a început în luna 
mai, în secția mecanică I. ne 
informează tovarășa ing. Lucia 
Voicu, secretara comitetului 
U.T.C. pe uzină. Concursul a 
avut doar fază teoretică, 
deoarece era greu să găsim o 
probă practică pentru toți par- 

‘ ticipanții. Din cei 20 de 
concurenți înscriși, primii doi, 
cîștigători, au primit dreptul să 
ne reprezinte la faza pe oraș.

Celelalte lucruri sînt de amă
nunt : s-a întocmit un chestio
nar. pe care juriul l-a folosit 
în verificarea strungarilor aflați 
în întrecere. Ne reține totuși 
atenția un lucru : în secția me
canică I lucrează 65 tineri 
(în afară de cei de la montaj). 
De ce doar 20 înscriși ?

— Cum s-a operat selecția.... ?
— Noi am stabilit că la 

concurs să participe doar cei 
ce întrunesc anumite condiții : 
să-și îndeplinească planul, să nu 
fie sub normă, să nu facă re
buturi, să fie disciplinat, să aibă 
rezultate bune la școală dacă 
este și la liceul seral.

Un moment să revenim la ros
tul concursului : stimularea in
teresului tinerilor pentru pregă
tirea lor profesională, creșterea 
volumului de cunoștințe pe 
care-l posedă. Cui adresăm noi 
această invitație ? După cum 
reiese, din cele de mai sus. nu 
colectivului de tineri în ansam
blul său. ci celor care prin cali
tățile care le au se dovedesc 
deja a fi muncitori de nădejde. 
Nimic rău în aceasta dacă n-ar 
fi eliminați complet din cîmpul 
atenției ceilalți a căror pregă-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a 11-a)

ESIE NECESARA
REVIZUIREA
REGULAMENIULUl
de immm
A IEAERELOR
POPULARE?

(Continuare în pag. a 111-a)

Dintre cele trei dimensiuni 
ale materiei, TIMP, SPAȚIU 
VITEZĂ, nici una nu a sus
citat atîtea comentarii ca no
țiunea de TIMP. Relația din
tre cei trei termeni, respec- 
tînd formula fizicii, este a- 
ceeași pretutindeni și totdea
una. Dar aspectul uman al ra
portului dintre noi și oricare 
dintre termenii formulei este 
continuu modificabil. Spațiul, 
viteza și mai ales timpul, cu 
toate că ele sînt măsurabile 
prin unități precise, capătă, în 
forurile noastre interioare de 
apreciere, interpretări diverse, 
subiective.

Auzim adesea expresia! 
N-AM TIMP — ca un leit
motiv al preocupărilor noas
tre cotidiene, considerînd fie
care că acest prețios element 
al vieții noastre ne aparține în 
exclusivitate, că putem sau nu 
putem să ne folosim de el, că 
îl avem uneori în cantități o-

VITEZELE
bositoare iar alteori ne lip
sește cu desăvîrșire. Există 
perioade din existența noas
tră cînd TIMPUL ne bucură, 
ne dă încredere în noi, îi atri
buim, cu o sublimă inconști
ență, toate frumoasele epitete 
ale viitorului, ale realizărilor 
noastre, ale împlinirilor ; sînt, 
de asemenea, momente cînd 
TIMPUL se închide după o- 
bloanele de nepătruns ale ne
putinței, ale lipsei de perspec-

pil
de a 
men- 
anii,

tivă, cînd ne temem de 
terea lui, de capacitatea 
ne strînge ca într-o 
ghină insensibilă, zilele,
comprimîndu-le, dîndu-le alte 
dimensiuni, mai mici, mai stin
ghere.

Și totuși, legile fizicii ac
ceptă același timp pentru noi 
toți, aceleași 24 de ore împăr
țite în cele trei subdiviziuni i 
8—8—8, conform unui orar

L U I
nescris al mersului unei zile. 
Cum se nasc interpretările su
biective, cum reușim uneori 
să încărcăm una sau două din 
acele subdiviziuni cu sensurile 
grele ale unui timp trăit din 
plin, sau să le golim, ca pe o 
clepsidră de nisip, de toate va
lențele lor ? Pentru fiecare 
dintre noi, timpul are altă vi
teză și ciudat, singurul ele
ment stabil, controlabil, obiec
tiv, rămîne spațiul. Pe ce coor-

donate se petrec mutațiile de 
valori ale Timpului și VITE
ZEI cu care el se scurge ?

— In primul rînd — în
cepe dialogul meu cu inginer 
Florica Nicolau de la D.I.F.O.T 
— fiecare-și măsoară timpul 
cu unitățile, și ele foarte pre
cise, ale activității zilnice. Nu 
este vorba de ceea ce faci con
cret, ore de muncă sau reali
zări vizibile, ci de temperatura 
specifică a fiecărei zile. In opt 
ore pline, dense, cu frămîntări 
creatoare, trecerea timpului 
devine insesizabilă. îmi plac 
proiectele la care lucrez, so
luțiile găsite și uneori mă tem 
că timpul nu-mi va permite 
să realizeze tot ce vreau. Gred 
că aș putea calcula viteza în 
funcție de interesul pe care-l 
manifest față de ceea ce fac,

GALINA BADULESCU

(Continuafe în pag. a IlI-a)

întrebarea de mai sus ne-am 
pus-o și noi ca și interlocuto
rii noștri, componenți ai tru
pei teatrului popular și acti
viștii culturali din orașul Rm. 
Vîlcea, pornind de la funcția 
pe care această „formă supe
rioară de organizare a activi
tății artistice de amatori' oare 
în cadrul mișcării culturale de 
masă. Teatrele populare con
tribuie, în măsura posibilități
lor pe care le au, la educarea 
maselor din punct de vedere 
ideologic și artistic, suplinind 
sau completînd activitatea tea
trelor profesioniste. Ca și aces
tea din urmă, teatrele populare 
au stagiune permanentă, cu un 
plan de spectacole destul de 
dezvoltat, cu obligativitatea 
unui număr de 3—4 premiere 
pe stagiune. Săptămînal tre
buie să prezinte 1—2 specta
cole la sediu și 1—2 spectacole 
lunar, în deplasare. Dar ra- 
portînd munca acestora ca vo
lum și eficiență, condiții de 
desfășurare etc., la aceleași 
corespondențe ale teatrelor 
profesioniste constatăm o mare 
diferență în acordarea prero
gativelor unora față de cele
lalte. Spre deosebire de tea
trele profesioniste, care pri
mesc importante dotații de la 
stat și au un mare număr de 
salariați, toată activitatea tea-

treier populare se face prin 
voluntariat și fond extrabuge
tar. Montarea spectacolelor 
necesită însă apumite cheltu
ieli, deloc neglijabile (costu
mație, decor) care nu pot fi 
acoperite întotdeauna din în
casări.

Greutăți mari sînt în pri
vința regiei. Așa cum remarca 
tov. Tică Dumitrescu, un ac
tor oricît ar fi de bun, nu te 
poate ajuta ca un regizor de 
primă mînă. Iar un astfel de 
regizor nu poate fi „prins" ori 
de cîte ori ai nevoie, regula
mentul dînd dreptul doar la 
plata unei singure deplasări și 
nimic altceva. Dar pentru re
alizarea spectacolului sînt ne
cesare mai multe repetiții. Co
misiile care vin de la Casa cen
trală a creației sînt la fel de 
pretențioase și exigente ca și 
cu teatrele de stat. Deplasările 
în teren se fac cu mașinile 
I.R.T.A. Pentru transportul de
corului ne taxează cîte 500-600 
de lei, dar la spectacol abia 
încasăm în jurul a 1000 lei. 
Fondurile pe care teatrele 
populare le obțin din specta
cole intră în bugetul casei de 
cultură. Din aceste fonduri se

V. R.

(Continuare în pag. a 11-a)
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întîmplări mărunte
,,Mircea" abia se alăturase cheiului con- 

stăntean și comandantul încă nu apucase 
să dea „liber la mașini". Schela fusese 
dată la mal și comandantul marșului dă
dea raportul, cu vocea voalată de emo
ție :

— Nava-școală ,,Mircea" și-a îndepli
nit misiunea. Echipajul e sănătos...

în clipa aceea, pe punte se și aflau 
cîțiva cUnoscuti de-ai mei, colegi de breas
lă, care m-au asaltat cu întrebări.

— Cum a fost ?
— Ceva deosebit ?
— Vrep furtună, vreo întîmplare mai... ? 
Intre a-i dezamăgi și a inventa ceva,

am ales prima alternativă. Am ales-o și 
mai apoi, mult timp după întoarcere, cînd 
mă intîlneam cu ofițeri de marină și tre
buia sa răspund la invariabla întrebare : 
ceva deosebit... ?

Nu, nimic deosebit nu se petrecuse în 
cursul celor 46 de zile ale marșului. Si cîte 
nu se pot întîmplă pe mare ! Acum cîțiva 
ani echipajul unei vedete surprinse de 
furtună în larg a luptat o noapte în
treagă să salveze nava, care era găurită 
în cîteva locuri și amenința să se 
scufunde din clipă în clipă. Oamenii ar 
fi nutut alege o cale mai ușoară, aveau 
acoperirea legală pentru asta. Dar marina
rii de pe vedeta rănită ezitau să sară peste 
bord. Le venea greu să se despartă de a- 
ceastă minunată asociație de metal, cau
ciuc si tuburi electronice care le era casă 
și loc de muncă și împlinire de vise ; îi 
legau de ea atîtea amintiri, elanuri, do
ruri fără nume... „încercăm s-o menținem 
la suprafață", a decis comandantul ve
detei, un locotenent tînăr. timid, cu o- 
braji ca de fată,despre care se spunea 
că e un ofițer bun dar cam moale, cam 
îngăduitor... în noaptea aceea, locotenen
tul se transformase într-un zeu, reprezenta 
unica forță capabilă; să scoată nava la 
liman. Si timidul locotenent a dirijat o 
noapte întreagă eforturile oamenilor săi. 
și-a riscat alături de ei viata și a salvat 
viața navei.

...Altădată mă aflam la bordul unui vî- 
nător de submarine într-o zi obișnuită de 
navigație. Spre prînz, s-a primit o radio
gramă de la țărm : în raionul cu coordo
natele atît și atît, pe drumul obișnuit de 
navigație, marinarii de pe un cargou au 
văzut un corp plutitor și au presupus că 
e o mină desprinsă dintr-un baraj din 
timpul războiului. „Căutați și indentifi- 
cați obiectul", poruncea radiograma. „Da
că este o mină, distrugeți-o“. Bucuria mea. 
Aveam un subiect „gras".

Ion Aramă

Fragmente din cartea „CU BRICUL 
MIRCEA IN JURUL EUROPEI", in 
curs de apariție la Editura militară

comandă, urmărind ce se întîmplă. Presu
pusa mină se afla la vreo 70 de mile în 
larg. Nava noastră urma să cerceteze un 
raion indicat cu destulă aproximație de 
nava comercială ; a căuta acul în carul 
cu fin pare o joacă de copii în compara
ție cu această misiune. O zi întreagă am 
brăzdat marea, s-au făcut zeci și zeci de 
calcule de mare precizie, fiindcă nu a- 
veam alt punct de reper decît soarele 
plus iscusința celor de pe puntea de 
comandă de a mînui sextantul. A fost o 
uriașă încercare a răbdării, o încordare 
nouă, nemaicunoscută înainte, stăpînea 
om cu om. inimă cu inimă, întreg echipa
jul. în anii aceia, minele desprinse din 
baraje încă neindentificate deveniseră de
ja un lucru rar. iar nava care găsea una 
avea dreptul Ia invidia și onorurile ce
lorlalte...

Am găsit-o abia către seară, după o zi 
de goană febrilă pe mare, după o zi în 
care oamenii uitaseră de foame, de obosea
lă... Cînd ne-am apropiat mai mult, ne-am 
dat scama că nu era o mină ci o biată 
baliză pierdută pe mare cine $tie de cînd. 
venită cine știe de unde.

...Am povestit aceste întîmplări. varia
te și fără legătură între ele. numai ca să 
arăt că pe mare se pot petrece și lucruri 
cît de cît deosebite. Oamenii care le-au 
trăit erau printre aceia care mă întreba
seră la întoarcerea lui „Mircea" ; ceva 
deosebit ?

Nu. nimic deosebit, timp de 46 de zile 
dintre care 37 între cer și apă. Lipsa a- 
ceasta de evenimente duce la monotonie, 
monotonia la plictiseală 
nervoasă. Numai după o 
torie vei putea înțelege 
zația aceea de arțag, pe
doran a surprins-o In cartea sa despre 
lunga campanie a traulerului „Constan
ța". Fiindcă, indiferent de temperamentul,

și la încordare 
asemenea călă- 
pe deplin sen- 
care Radu Tu-

Am stat pe••••••
amiMATOHAH

VIVA MARIA
Rulează la Patria (orele 11.30 :
13.45 , 16.15 ; 18,45 ; 21 15).

PIRAMIDA ZIULUI SOARE 
Rulează la Buzești (orele 
14 ; 16,30 ; 18 ; 21.15) ; Ex-
celsioi (orele 8,30 . 10.30 ; 12.45;
15.15 ; 17,45 ; 20,15) ; Modern 
(orele 9.30 ; 11,15 ; 14 ; 16,30 ; 
19 , 21,15) ; Feroviar (orele
9.30 ; 16,15; in continuare
18 45 ; 21,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
Rulează la Republica (orele
8.15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17,00;
19.15 ; 21 30); Festival (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 • 20,30)

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
Rulează la Luceafărul (orele
9.15 ; 11 30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,45).

JUDEC A I A
Rulează la Capitol (orele 9,30 î
11.45 . 14 15 . 16.30 . 19)

DI EM L LUNG
Bucegi (oiele 9 , 11.15 ; 13,30 ;
16 , 18.30 . 21). Gloria (orele 9 ;
11.15 . 13,30 . 16 . 13,15 . 20,30)
Miorița (orele 9 , 11.15 . 13,30 ; 
15,4n 18,15 . 20,45) ; Melodia 
(orele 8.30: 11: 18 30: 16;
18.30 . 21).

NEBUNUL 
TORUL NR

Rulează la
11. ; 13.15 ...... _

Mi:si I A( ANUL
Rulează la Central (orele 9;
11.15 . 13.30 : 16 . 18.30 , 21).

POVESTIRI DESPRE REVO
LUȚIE

Rulează la Lumina (orele 9—16 
în continuare. 18 30; 20,45).

STUDIU DESPRE FEMEI
Ridează la Doina (orele 9 și 10 
program pentru copii) ; 11.30 :
13.45 16 18 30 ; 20.45 în con
tinuare ) : Flacăra (orele 15.30 : 
18 . 20.30)

OBSESIA
Rulează la Union (orele 15 30;
20.30 ora 18 desene animate).

MONDO ( ANb
Rulează la Timpuri noi (orele 
9—20 în continuare).

AVENTURIERII
Rulează la Grivița (orele 9,15;
12.15 : 15,15 ; 18 ; 20.45) ; Tomis 
(orele 9—15 în continuare
17.15 ■ 19.30) ; Flamura (orele 
8,45; 11; 15,30; 18: 20 30).

EL DORADO
Rulează la Buzești (orele 15.30 : 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
Rulează la Înfrățirea între 
popoare (orele 10 : 13.30 :
17 45 . 20)

INIMA NEBUNA NEBUNA 
DE LEGA T

Rulează la Dacia (orele 8.30 ; 
16 30 , in contin uare 18.45 : 21).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Unirea (orele 10 ;
15.30 : 18) ; Rahova (orele 15.30;
18).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Lira (orele 15.30 ; 
18) : Volga (orele 9 ; 11 ; 13 ;

20 30): Arta (orele 
în

.DIN LABORA-
4

Victoria (orele 8,45 ;
15.45 • 18 15 : 20.45).

rt-. 18.15
9.30—15,30
17.45 ; 20 30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează la Drumul Sării (orele 
15 : 17.30 ; 20) : Duminică ma
tineu ora 11.

VIC ONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Ciulești (orele 10 ;
13 30 ; 18 ; 20 30) ; Aurora (orele
8.45 ; 11 ; 13.15 ; 15.30 : 17.45 ; 
20).

HIROȘIMA
MEA

Rulează la Cotroceni (orele 
15.30 : 18 ; 20.30).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
Rulează ia Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

continuare :

DRAGOSTEA

SE

LA CONTROL
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22.30

e
21,30
21.45
22.05

18.20
18,30
19.00

19,30
19,50
20,00

TELEVIZIUNE

Pe întinderile mării
Foto: 1. ANDREIȚĂ

CRONIC A

celui care o practică, de navă și de coor
donatele geografice, meseria mării are 
legi și servitutii valabile oriunde și ori- 
cînd. Așa că dacă e vorba de întîmplări 
pe mare, cititorul dornic de povești cu 
uragane, cu oameni care sar peste bord 
ca să desfacă o parîmă înfășurată la elice 
sau în toiul furtunii urcă pe catarg să 
lege antena ruptă, și celelalte clișee care 
fac deliciul lecturilor la gura sobei, citi
torul acela va rămîne deci nemulțumit: 
asemenea fapte excepționale nu se pe
trec în toate zilele și, dacă autorul ține 
să respecte adevărul, se va abține de la 
poleirea faptelor, cu riscul că astfel rîn- 
durile sale își vor pierde din savoare 

Drept compensare i se oferă însă ,,fap
tele mărunte", acelea care constituie de 
fapt substanța vieții reale de pe navă, 
acelea care pun în lumină caracterul oa
menilor. Acest caracter se dezvăluie 
treptat, în fapte de toate zilele; altfel, 
dacă am aștepta numai ocazii deosebite 
pentru a cunoaște oamenii, n-am putea 
spune niciodată că am trecut măcar o cla
să din ceea ce numim „școala vieții". Ase
menea întîmplări mărunte s-au petrecut 
destule la bordul lui „Mircea* și fiecare 
dintre ele a scos din umbră un om, a sub
liniat o trăsătură de caracter, a scociorît 
o conștiință...

10,00 — T. V. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină" (reluare). Sindromul 
de deshidratare acută la sugari.

17,30 — T. V. pentru școlari. Consultații la 
limba română (clasa a VIII-a). 
Tema : Eroismul poporului nostru 
pentru apărarea patriei, oglindit 
în operdle literare studiate.

18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune 
turistică.

— Buletinul circulației rutiere.
— Curs de limba spaniolă.
— Brățara de aur — emisiune pentru 

tineret. Tema : Răspunderea vite
zei.

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. Publicitate.
— Film artistic: „Băieții de la to- 

nomat" — producție a studiourilor 
italiene.

— Reflector.
— Studioul muzical.
— Dialog despre cultură. Tema : Cul

tura ia vacanță ?
— Rezumat filmat de la Festivalul 

Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Sofia.

22,50 — Telejurnalul de noapte.

CU TELE

RA
VIZIUNII

de Radu Cosațu

ASCUNSA...

biletul studențesc de cinemmogme
SPUNE CA PENTRU 

STUDENTI-

spune că pentru ftudenpSe __„ _ ,__ _ _______
există bilete studențești.

Mi s-a întîmplat nu o dată să 
cer un bilet studențesc. Nu a- 
vem, tovarăși, nu avem. Nu avem 
pentru că într-o sală de cinema, 
să zicem cu 1 000 de locuri, care 
prezintă șase(!) spectacole într-o 
zi, biletele studențești sînt în 
număr de circa 100 (cifra e 
mult... îmbogățită ; realitatea e 
incomparabil mai modestă).

Să facem un pas înainte. 
Ce-ar zice onor conducerea cine
matografului „Y" dacă, o zi pe 
săptămînă, un spectacol din acea 
zi (atenție : un spectacol pe săp
tămînă I) l-ar „ceda" (adică l-ar 
vinde) unei facultăți ? Evident, 
bilete studențești.

PUBLICITATE CU CARUL?

„Nu există săptămînă să nu 
citesc ceva despre Godard.

— Și ce vezi rău în asta ?
— Nimic. Atîta doar că, după a 

mea știință, la noi nu s-a pre
zentat încă nici un film de Go
dard".

Și nu este singurul exemplu. 
Publicul nostru, și în special ti
nerii, studenții, sînt frustrați de 
un bagaj de cultură care le este 
absolut necesar. S-a spus cînd în
cet, cînd mai tare, că multe filme 
bune nu au succes de casă, nu 
aduc bani. Eroare. Nu aduc bani 
pentru că nu sînt prezentate. In 
altă ordine de idei în mîinile ce
lor care nu văd decît bani se 
află, am mai spus-o, o latură im
portantă a educației tinerei gene
rații. Ce credeți, merită investi
țiile ? Sau poate e bine să rămî- 
nem la nivelul „Vicontelui care... 
(culmea 1) își plătește polița**.

(Urmare din pag. 1)

fac cheltuieli și pentru cele
lalte activități care nu produc 
bani, (activitatea corală, bri
găzi artistice, dansuri, montaje 
literare, universitatea populară, 
diverse festivități etc.) Planul 
de spectacole și al premierelor 
ar putea fi ușor realizat și ar 
scuti multe eforturi și stran
gulări ale activității dacă ace
ste fonduri ar fi folosite nu
mai pentru cheltuielile teatru
lui. Cheltuielile, absolut ne
cesare (teatrele populare 
nu au nici măcar un elec
trician) care nu pot fi jus
tificate altfel (limitate de re
gulament), sînt trecute la ca
pitolul „premii pentru actori', 
în fapt însă actorii nu se pot 
bucura de premiile ce li se cu
vin. In acest sens propunerile 
făcute în cadrul discuției 
cu Gabriel Ghaberchi vi
zează acordarea unui fond 
de premiere pentru 
rii care s-au distins, 
venit din o cotă de 10 la sută, 
de pildă, pe fiecare spectacol. 
Tovarășul Țuțu Năulea amin
tea de un profesor de la Pâ- 
ușești-Măglaș. comună vecină 
orașului Rm. Vîlcea, care este 
seară de seară prezent la tea
tru, este și un actor foarte bun, 
dar nu i se face nici o înles
nire spre a-și desfășura acti-

acto-
pro-

Anchetă realizată cu concursul studenților :
• LAZARESCU GH. (Fac. de fUotocve-Bocuresti) • BUCIU 
RADU (Fac. de fixk* — Buc.» • DRAGOMIR EUGENIA 
(Fac. de stomatologiei • POPA M. (LA.T.C J- L Caragiale-)
• FLORESCU IOAN (ULF. București) • KOGÂLNICEA-

NU F. (InsL Politehnic — București) • STIHI GEORGE 
(Universitatea București).

Consemnăm aici o parte din cele discutate cu studenții 
oprindu-ne atît la lucruri mari cit și la lucruri mici

Și din nou tn altă ordine de 
idei :

„Nu înțeleg de ce acestui 
film formidabil care este „Hiro- 
șima. mon amour" nu i se face 
deloc publicitate. Se teme cine
va ? Se rușinează cineva ? Adică 
numai sinistrele prostii pseudo- 
comico-muzicale sau polițiste au 
dreptul la panouri cît cănit ? 
Cultura adevărată este discretă. 
Nu însă în toate seusurile.

Opinii. Să nu le lăsăm neob
servate.

CINE? CUM CINE? 
CINEMATECA !

bunul mers al „Cinematecii" să ia 
în considerare posibilitatea încre
dințării a cei puțin unui spectacol 
pe săptămînă, tot la prețul nor
mal, cîte unei facultăți.

Știați, tovarăși studenți, că exis
tă o „Cinematecă studențească" ? 
Nu prea știați. Nu v-a spus ni
meni. Poate pentru că nu mentă. 
Oricum, să-i întrebăm pe tova
rășii de la „Casa de cultură a 
studenților" din spatele Operei 
cine se ocupă de popularizarea, 
cu atragerea, în fine cu reclama. 
Sau nu merită ?

Opinii. Opriți-le. Nu le lăsați 
să se risipească în vînt.

„Ieri, la Cinematecă...
— Deci ai ud abonament 

Bravo !
— Da, am. Nu mă întreba cum 

l-am obținut. Spuneam însă că, 
ieri, la cinematecă, deși am un loc 
prost, am stat excelent. Un sfert 
din sală era goală. Și abonamente 
nu se găsesc".

Să fixăm ideile. Cinemateca 
există și acesta este un lucru ex
celent. Mai greu este însă să 
pătrunzi în această sală magică. 
Există spectacole pentru public. 
Foarte bine, dar nu la acestea ne 
referim noi. Consemnăm aici opi
nia majorității interlocutorilor:

— ar fi cum nu se poate mai 
nimerit ca această „Cinematecă" 
să încredințeze spre difuzare 50 
la sută din abonamentele sale, 
la prețul obișnuit, facultăților din 
București ;

— ar fi cum nu se poate mai 
nimerit ca acei care se ocupă de

ȘI DESPRE „CINEMATOGRA
FUL DE ARTA"

Primo tempo :
„Central — frumos nume. 

Are rezonanțe specifice.
— Prezintă filme excelente.
— Da ,dar e singur la părinți. 

Ce-ai zice de încă un — cum îi 
zice : cinematograf de artă ?

— Ești cam grăbit. Doi copii, 
cheltuieli sporite. Pînă să se 
nască unul s-au și vărsat tone 
de cerneală".

Se întîmplă, pe bulevard, ca 
cinci cinematografe să prezinte 
cinci pelicule total anoste. Pentru 
o săptămînă, alternativ, fiecare 
poate deveni un cinematograf .de 
artă. E puțin, e foarte puțin, dar 
se poate face imediat.

Secundo tempo :
„Ador cronicile lui Suchia- 

nu. $i ale altora. Așa cum îmi

Regulamentul
teatrelor populare

vitatea artistică la intensitatea 
de care teatrul are nevoie (nici 
măcar nu i se decontează 
transportul). Altfel s-ar fi pe
trecut poate lucrurile dacă ar 
fi fost vorba de un fotbalist. 
Organele locale cărora le sînt 
subordonate teatrele populare 
trebuie să manifeste mai mul
tă înțelegere pentru nevoile 
activității culturale ale acesto
ra. Deși regulamentul de orga
nizare și funcționare prevede 
că teatrele populare activează 
acolo unde „dispun... de con
diții tehnico-materiale co
respunzătoare", se constată că 
de aceste condiții nu prea se 
îngrijește nimeni. De pildă, în 
județul Vîlcea sînt multe cămi
ne culturale care posedă sală 
de spectacole mult mai bună 
decît cea a Palatului Culturii 
unde activează teatrul popular.

Micile neînțelegeri între di
rectorii unor instituții și între
prinderi, între sindicate și case 
de cultură pentru cutare in
terpret au darul de a îngreuna

buna activitate a colectivului 
teatral. Sindicatul se opune ca 
respectivul să vină la Casa de 
cultură, pentru că teatrul este 
al Casei și nu al sindicatelor. 
La spitalul din Rm. Vîlcea 
există un cor cu activitate sla
bă. Directorul nu dă voie unui 
salariat să vină la repetițiile 
ce se fac la Palatul culturii in 
vederea unui spectacol de ope
retă pe care Teatrul popular 
îl pregătește, pretinzînd să 
meargă la cor. Oamenii pun 
multă pasiune, fac eforturi să 
se realizeze artistic. De aceea 
trebuie mai mult sprijiniți fără 
pretenția birocratică de a ac
tiva în cadrul întreprinderii 
sau instituției respective, pen
tru că un teatru popular într-o 
capitală de județ este un fe
nomen cultural de prestigiu și 
trebuie privit ca atare. Sus- 
amintitul regulament nu cre
ează o bază juridică pentru 
menținerea și perfecționarea 
trupei de actori, pentru anu
mite drepturi ale lor etc.

place orice are la bază cultura si 
spiritul.

— Atunci, despre ce este 
vorba ?

— Mi se pare aproape jignitoa
re, în primul rînd pentru autori, 
prezentarea penibilă a acelor 
„prefețe", la „Central". Se pot 
imagina 1001 de alte modalități 
de prezentare a... „prefețelor". 
Cu ceva trudă însă Accentuez 
însă ca nu e vorba de substanța 
celor spuse, ci de modalitatea de 
prezentare".

Opinii. Nu 
Multe nu sînt 
nale. Faptele 
apară.

UN FILM,

sînt 
nici 
însă

singurele, 
măcar origi- 
întirzie sa

VA 
VINEEE !

ROG —

un băiat., mare, puțin„Ia
timid, fără ochelari și puțin (cum 
să zic ?)... ciudos.

— Am luat.
— Mai ia un băiat șmecher, 

dansator bun, chiulangiu bun, al
tul timid cu ochelari, o fată mo
dernă, una clasică, alta roman
tică cu pantaloni, cealaltă roman
tică fără pantaloni, un cămin 
studențesc, un profesor sever și 
nu prea, un examen, unii cad, 
alții reușesc, toți devin buni, 
unii răi (iertați logica), amestecă 
bine, și...

— Și obținem un film despre 
problemele tineretului. Bravo I"

La asta să se rezume oare pro
blematica vieții noastre, a gene
rației noastre, a epocii noastre ? 
De ce ? Pentru că :

„Am citit undeva că un

In repertoriul contemporan 
se simte lipsa unor piese într- 
un act, piese atît de necesare 
acestor teatre. S-a luat iniția
tiva punerii în scenă a unor 
piese îndrăznețe și pretenți
oase. Cu un regizor bun s-a 
ajuns la rezultate excelente. 
Cu o asemenea piesă („Dincolo 
de zare' de O’Neill), teatrul 
popular vîlcean a cîștigat Jo
cul I pe țară. Dar piesa res
pectivă s-a jucat doar de cîte- 
va ori. Aceasta a fost singura 
piesă de mai mare întindere 
acceptată de Casa creației. 
Alte cereri asemănătoare au 
fost respinse. Credem că tea
trele populare care au reușit 
să-și creeze colective artistice 
închegate, cu pregătire scenică 
corespunzătoare nu au nevoie 
de o tutelă atît de strînsă din 
partea Casei centrale a crea
ției în ceea ce privește alege
rea repertoriului. Practica do
vedește că între anumite 
puncte ale regulamentului de 
organizare și funcționare a 
teatrelor populare' și realitățile 
din teren sînt neconcordanțe 
care facilitează o scădere de 
valoare a activității teatrelor 
de amatori. De aceea opinăm 
pentru o revedere a regula
mentului și reașezarea lui pe 
o bază mai realistă, în urma 
unui studiu profund al situa
țiilor.

scenariu al lui Nicol ae Breban nu 
a fost nici măcar citit trei ani de 
adie. Revoltător I (O fi oare „Rău
tăciosul adolescent" care a intrat 
de curînd în producție ?).

In concluzie :
— Să se inițieze un concurs 

de Droiecte de scenarii originale 
printre studenții din toată țara.

— Filmele realizate de absol
venții I.A.T.C. să fie prezentate 
spre vizionare cel puțin studenți
lor dacă nu chiar în proiecție 
publică.

DAN CONSTANTINESCU

Mai întâi, să lăsăm în pace 
imaginile transmise de la Cam
pionatele de atletism desfășurate 
în creierul munților. Nu mi s-au 
părut deloc antologice. 'Volubili
tății lui Diamantopol în comen
tariu i s-a răspuns sec, amorf, 
fără fantezie, pe un decupaj stas, 
acela pe care-l știm de atâția ani 
din cîmpie, de la atîtea campio
nate ținute la București. Nimic 
nou, nimic de neuitat, uite groa
pa de sărituri la lungime, uite 
groapa de triplu, uite groapa de 
furnici, ba-i aici, ba nu-i aici. O 
pistă de atletism cu bălți mari 
de apă e tristă. O transmisie de 
atletism fără patimă în aparat 
e și mai tristă.

Am tresărit însă, cu plăcere, la 
două instantanee prinse cu „ca
mera ascunsă", în cadrul zig-za- 
gului. Telereporterii noștri visea
ză la „camere ascunse" cu volup
tatea copiilor inconștienți — să 
sară gardul grădinii fermecate, 
vrăjită de pruni și meri, cîinele 
(adică viața) să doarmă și să nu-i 
audă, ei să urce în copac și să 
coboare cu cămașa plină ochi, 
doamne, ce zemoase sînt fruc
tele acelea, culese în taină! Pe 
urmă, toți copiii devin oameni 
mari, care știu că nu-i frumos, 
nu-i bine ș.a.m.d. și cumpără 
piersici din piață, așa cum e 
normal. „Camera ascunsă" e via
ța furată, cinstit, curat, repede, 
viață zemoasă, viață mustind de 
amănunte, de cuvinte hodoronc- 
tronc, de aiureli nestilizate care 
duc însă — trebuie să ducă, alt
fel n-au haz — la un sens sa
vuros al realului aparent dezor
donat. Pentru aparat, pentru o- 
perator — e aur curat. Lazarov 
și Gherghinescu au încercat o 
dată, de mult, n-a prea ieșit ce 
trebuia să iasă, au abandonat. 
Nichita Stănescu, Țoiu, Mihai 
Stoian — țin minte că vroiau și 
ei să coboare în stradă cu un 
aparat, postîndu-se pe la răs
cruci și să „tragă" intens viață 
netrucată, cu oameni care habar 
n-au că cineva se uită la ei. Nu 
știu ce ar fi ieșit — nici asta 
nu-i important, ci instinctul vie
ții care nu ne lasă să dormim.

Duminică, un om se îneca în 
valuri, la mare. Ăsta era trucat, 
se vedea cale de-o poștă, nu con
ta ; „camera ascunsă" lucra pe 
plaja. Stark trecea printre vile- 
giaturiștii care priveau spectaco
lul dramatic al înecului. De ce 
nu mișcau un deget pentru cel 
aflat în fața Styxului (sau chiar 
în Styx) ? Fiecare argumenta cu 
cuvintele lui netrucate: că nu 
știe să înoate, că valurile sînt 
mari, că de ce ăla s-a aruncat 
într-o mare atît de agitată, fie

care avea lașitatea cu idei. For
midabil era responsabilul punc
tului Salvamar — Bellona, care 
zicea că „problema" omului care 
se îneacă fără ajutor ține de „că
pitănia portului Constanța" I El, 
ca responsabil, nu are „suficient 
acoperite" toate schimburile, 
„n-are oameni pe toate orele"... 
Unul pleacă să mănînce, altul e 
așa, ba așa, ba pe dincolo, în 
acest timp omul se „îneca"" 
Chipurile tuturor erau admira
bile ;
avea 
loasă 
unul 
sigur 
de neuitat. Cumplit zeu ar fi 
acela care m-ar sili să trec Styxul 
avînd în barcă, plături, ca se
men, o asemenea mustăcioară 
șic...

Celălalt instantaneu era cu un 
balonseid, uitat de reporter pe o 
bancă la Eforie; „camera as
cunsă" aștepta prea nerăbdătoa
re morala — și asta strica, din 
capul locului, efectul. Comenta
riul apăsa prea mult pe „cinstea 
care e în cumpănă" vizavi de 
balonseid. Firește, apăreau oa
meni cinstiți și duceau obiectul 
„pieidut" la alți oameni cinstiți. 
Lucrurile lămurite — reportera 
insistă: mai lasă o dată haina ne 
o bancă, apare mina malefica. 
Urmează urmărirea. De la Eforie 
la Constanța. Fata e abordată de 
reportera neascunsă, fata pune 
balonseidul deoparte și începe 
discuția. Camera și sunetul își 
fac datoria: fata are o apatie 
nemaipomenită, un calm stupid 
cu care ar putea deschide orice 
lacăte ale lumii; vrea să se facă 
ospătăriță, foarte bine, ce tre
buia mai mult ? Reportera nu are 
încredere în imagine, nici în fra
zele „eroinei", nici în situația 
elocventă. Relația dintre balon
seidul luat și destinul fetei i se 
pare insuficientă. $i atunci — 
deajuns de stângaci — fata e sus
pectată de furt. De ce n-a de
pus balonseidul undeva, de ce 
nu s-a grăbit, de ce iei ce nu-i 
al tău ? Fata răspunde cu apatia 
ei, la obiect, nu fără șanse de 
apărare.

Era neplăcut. Era prea mult. 
Eu, după ce-aș fi discutat 
ea ce-i în lună și-n stele, aș fi 
luat — cu un calm identic — 
balonseidul de sub cotul fe
tei și m-aș fi dus. Fără expli
cații și complicații în care acu
zația nu era dusă pînă la capăt 
și suspiciunea înflorea chircit... 
Aș fi avut încredere în „cameră", 
minciuna ar fi devenit telege
nică. Poate greșesc. Dar, dacă nu 
greșesc ?

pe situația creată, fiecare 
o individualitate scanda- 
și aparatul nu ierta: era 
cu o mustăcioară nostimă, 
de ea și de farmecul ei, 

Cumplit zeu ar fi

MANUALUL ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)

V-a din care numai 200000 de 
exemplare vor fi tipărite pină la 
sfîrșitul lui august, iar restul de 
200 000 vor fi gata la sfîrșitul 
lunii... septembrie. Datorită aces
tor întârzieri flagrante ale Editu
rii (cauzele lor sînt diverse — 
desigur și cei de la Editură pot 
invoca o mulțime de motive — 
dar dnd s-a stabilit de comun 
acord data de 31 martie ca ter
men de scadență ele nu au fost 
avute oare în vedere ?) sînt ma
nuale despre care se știe aproape 
precis că nu vor ajunge la desti
nație, în cantitatea necesară, în 
prima zi de școala: este vbrba de 
Istoria pentru clasa a V-a (jumă
tate din tiraj); Istoria pentru cla
sa a XH-a (al cărui termen de 
predare, 15 iunie, nu a fost res
pectat...) Cît despre Istoria pen
tru clasa a VIII-a (termen de 
predare a manuscrisului 10 iunie, 
predat la 7 iulie) și Literatura 
pentru clasa a XlI-a (termen de 
predare în tipografie — 15 iunie 
— predat la 13 iulie), Combina
tul va încerca — ni s-a- spus — 
prin mari eforturi să le livreze 
totuși la timp.

Dar cauzele care duc la întîr
zieri nejustificate în procesul de 
elaborare a manualelor sînt mult 
mai numeroase. In primul rînd 
materialul zăbovește prea mult la 
Editură pentru corectare ; de ase
menea, ca un leit motiv anual, 
problema deficitară a aprovizio
nării cu hîrtie a Combinatului de 
către fabricile din Brăila, Buș
teni și Călărași. Spre exemplu, 
Fabrica de hîrtie din Brăila are 
o restanță de 100 tone hîrtie din 
trimestrul trecut. Dar nici cali
tatea hîrtiei nu întrunește sufra
gii îmbucurătoare: diferențe de 
satinaj pînă la 50 de secunde 
între o față și cealaltă a colii 
(admise 10—15 secunde), fapt 
pentru care tiparul nu aderă prea 
bine; topuri cu hîrtie amesteca
tă (chiar în zilele efectuării rai
dului, Fabrica de hîrtie din

Brăila, pentru a evita rambursa
rea transportului, a trimis o e- 
chipă de muncitori pentru sor
tarea hîrtiei).

Pe lingă toate acestea se adau
gă și calitatea nesatisfăcătoare a 
cernelii furnizată de Uzina „Po- 
licolor", care în faza probelor 
tehnologice era de bună calitate, 
s-a diluat îri prezent sub nivelul 
admis.

Un loc important în preocupă
rile celor de la Combinat îl ocu
pă legarea și copertarea manua
lelor. Pentru prima oară tn acest 
an, Fabrica de mase plastice a 
respectat termenele contractuale. 
Din păcate însă coperțile din ma
terial plastic sînt neatrăgătoare 
și la un preț mult prea ridicat. 
Deși s-a sugerat încă din anii 
trecuți ca ele să fie mai rigide 
pentru a rezista mai mult și e- 
ventual imprimate în culori, fa
brica n-a luat pînă acum nici un 
fel de măsuri. Din aceste cauze 
s-a și hotărît înlocuirea lor trep
tată începînd cu anul viitor.

Comparativ cu ceilalți ani s-a 
observat o îmbunătățire în ce 
privește livrarea în termen a ma
nualelor — ne-a declarat tovară
șul Seceleanu — îndrumător prin
cipal la Centrala editurilor și di
fuzării cărților dar... (nu știm de 
ce trebuie să existe de fiecare 
dată un dar l) la o serie de ti
tluri tirajul nu a fost predat in
tegral...

Noi însă știm: a) Ministerul 
învățământului dă tiraje aproxi
mative și apoi revine; b) nepă
sare din partea Combinatului și a 
altor întreprinderi poligrafice cu 
privire la tipărirea totală a tira
jelor. Iată și cîteva din rezulta
tele obținute: Botanica pentru 
clasa a V-a — rest de tiraj 38 000 
exemplare; Limba română pen
tru clasa a TV-a — /rest de tiraj 
7 560 de exemplare; Chimia 
pentru clasa a VIII-a — rest de 
tiraj 13 000 de exemplare; Bo
tanica pentru clasa a IX-a — rest 
de tiraj 13 000 de exemplare etc.

Consecințe: a) nemulțumiri în

rețeaua de difuzare; b) timp 
pierdut prin reluarea procesului 
editării unei cărți etc. etc.

Odată tipărite, manualele tre
buie să ia drumul școlilor — pro
ces care anul acesta îmbracă un 
aspect aparte și reclamă din par
tea celor răspunzători maximă o- 
perativitate.

tn această acțiune inspectorate
lor școlare județene, centrelor de 
librării și difuzarea cărții, uniuni
lor județene ale cooperativelor de 
consum, le revin sarcini dintre 
cele mai importante: stabilirea 
exactă a comenzilor de manuale; 
evitarea pericolelor ca unele u- 
nități de învățămînt să rămînă 
neaprovizionate avînd în vedere 
noua împărțite administrativ-teri- 
torială (cifrele de școlarizare fiind 
stabilite de secțiile de învățămînt 
pe baza vechii împărțiri) etc. Aici 
directorii de școli pot da un aju
tor substanțial: odată primite 
manualele au datoria să verifice 
titlurile și cantitățile, sesizînd u- 
nitatea furnizoare de eventualele 
nepptriviri pentru a putea fi re
mediate în timp util.

O însemnătate deosebită tre
buie să se acorde recariarii ma
nualelor pe comune, orașe și mu
nicipii, recartare în urma căreia 
se vor întocmi liste cu manualele 
ce lipsesc din școli (pentru care 
se vor face comenzi suplimentare) 
și liste cu cele rămase în stoc, ur- 
mînd ca acestea să fie trimise in
spectoratelor școlare județene și 
redistribuite conform necesarului 
stabilit.

Dar pînă atunci trebuie să pre
ocupe lichidarea restanțelor de 
tiraj — tipărirea tuturor manua
lelor — și difuzarea pe măsură ce 
sosesc la Centrul de difuzare 
pentru a se evita formarea stocu
rilor — transportul în condiții 
bune pentru a nu ajunge la des
tinație deteriorate. La 15 septem
brie toți elevii, din cele mai în
depărtate colțuri ale țării, trebuie 
să găsească pe pupitre manuale
le, acest dar de preț făcut de 
partid și guvern.
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Cu ocazia sărbătorii naționa
le a Elveției, ambasadorul a- 
ceștei țări la București, Char
les' Albert Dubois a oferit joi 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat Octavian Gro
za, ministrul energiei electri
ce, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vasile Râuță. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de știință și 
cultură.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și a! ți membri ai 
corpului diplomatic.

In continuarea vizitei în țara 
noastră, delegația birmaneză 
din învățămînt, condusă de prof, 
dr. Nyi Nyi, secretar de stat în 
Ministerul Educației din Bir- 
mania, a făcut joi la amiază o 
vizită la C.C. al U.T.C., unde a 
fost primită de Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

In ultimele zile, oaspeții 
manezi au vizitat Institutul 
litehnic din Brașov, precum 
unități social-culturale 
Valea Prahovei.

Joi la amiază, a plecat 
Australia o delegație de oameni 
de știință din țara noastră, care 
va participa la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres internațio
nal de știința solului ce va avea 
Ioc la Adelaida. Din delegație 
fac parte prof. dr. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Acade
miei, președintele Comisiei de 
tehnologie a solului a Societății 
internaționale de știința solului, 
dr. Andrei Canarache, director 
adjunct al Institutului de cer
cetări pentru îmbunătățiri fun
ciare și pedologie, și prof. Ni
colae Florea, șef de secție la In
stitutul de cercetări geologice.

La congres delegația română

-!________________
A apărut revista

„ANALELE 
INSTITUTULUI DE 

STUDII ISTORICE ȘI 
SOCIAL-POLITICE 

DE PE LINGĂ 
C.C. AL P.C.R.-

NR. 4 (IULIE—AUGUST) 
1968 «•

DIN SUMAR : „Promova
rea ideii unirii naționale în 
mișcarea socialistă din Ro
mânia" ; „Cu privire la obi
ectul și caracterul științei 
politice" ; „Națiunea — con
cept și realitate socială". 
„Lupta de opinii în jurul pro
blemei orientării economice 
a României (1848—1910)".

Rubrica EVOCĂRI repro
duce articolul lui Lucrețiu 
Pătrășcanu : „Ion a Babei — 
deputat claca? în Divanul ad- 
hoc al Moldovei" și meda- 
£ne privind viața și acti- 

tea lui N. D. Cocea, Dr. 
nitru Bagdasar. Zamfir 

C. Arbore-Ralli. Alexandru 
(Alecu) Constantinescu.

Revista mal cuprinde 
bricile: 
NOTE 
FIȘIER 
INFORMAȚII.

ru-
RECENZII. ' — 
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fie în orele de birou, fie In 
timpul liber.

— Și nu numai de interes — 
intervine colegul ei, proiectan
tul Nicolae Stănescu — ci și 
de varietatea, multitudinea 
preocupărilor. Fragmentată 
nu în ore ci în ocupații di
verse, o zi pare mai lungă, ai 
impresia că fiecare minut a 
fost folosit, exploatat. în ge
neral, am observat că oamenii 
se tem de plictiseală dar se 
tem și de reversul ei, de o ac
tivitate continuă, trepidantă. 
Poate nu știu să-și acordeze 
intențiile, dorințele de a face 
ceva cu timpul concret, ori îl 
suprasolicită, ori îi acordă prea 
puțină importanță.

Iată, așadar, primele coor
donate ale valorilor pe care le 
cuprinde timpul. Numai con
ținutul preocupărilor noastre 
poate să-i schimbe viteza, îl 
putem încetini sau grăbi doar 
prin sensul pe care îl imprimă 
ideile, gîndurile noastre zil
nice. Iți place meseria pe 
care o ai, te pasionează, gă
sești răsfrînte în ea ecourile 
lăuntrice ale visurilor de a- 
dolescență, ale căutărilor tale 
intime ?Atunci zilele îți vor 
părea prea scurte pentru a 
acoperi întreaga gamă a do
rințelor, a preocupărilor tale. 
Și de multe ori viteza, subiec
tiv crescută a timpului, este 
ea însăși o satisfacție : ai sen
timentul unei continue lupte 
cu timpul, în care minutele 
obținute dincolo de acele cea
sornicului devin prețioase mă
suri ale intensității cu care 
înțelegem să trăim.

Am întîlnit oameni care, 
după o zi de muncă, își în
torceau privirea înapoi între- 
bîndu-se : „Cînd a trecut vre
mea ?“ Mi s-a părut că ei de
pășiseră timpul, și efortul de 
a-1 supune, de a scăpa de sub 1 
iminenta lui constrîngere, se 1 
realiza într-un proces febril < 
de dăruire, de muncă pasio
nată. La capătul unei zile, își j 
puteau cîntări împlinirile și 
chiar dacă li se părea că n-au j 
ajuns să facă tot ce și-au pro- 1 
pus, rămînea rezerva acelui 
„timp de miine" niciodată în- J 
tîmplător, niciodată curgînd t 
fără folos.
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va prezenta comunicări în do
meniul fizicii, clasificării și car
tografierii solurilor, domenii în 
care rezultatele cercetărilor ști- 
ințifice au fost apreciate de par- ® 
ticipanții la ultimul congres de 
știința solului găzduit în țara & 
noastră.

Diversele centre turistice, lo
calități cu bogate tradiții arhi- A 
tectonice și artistice din țară sînt 
vizitate de grupuri de turiști de 
peste hotare care întreprind călă
torii de studii. Zilele acestea un 
grup de studenți în arhitectură 
din R. F. a Germaniei fac un cir
cuit al României, pentru a vizita 
mînăstirile din nordul Moldovei set 
și din nordul Olteniei, și diverse ” 
construcții arhitectonice din 
București.

La Brașov —în avanpremieră ®

BRAȘOV (de la corespon
dentul nostru)

Aseară pe ecranul cinema
tografului „Patria" din 0 
Brașov a fost prezentată în 
avanpremieră pe țară, noua 
producție cinematografică ro
mânească „Columna*4 reali
zată de regizorul Mircea 
Drăgan, după un scenariu 
semnat de Titus Popovici. A 
Printre interpreții acestei noi " 
producții se numără actorii 
Richard Johnson și Antonella W 
Lualdi, Uarion Ciobanu. i
Stefan Ciubotărașu. Amedeo £ 
Nazzari, Emil Botta, Gheor- 
ghe Dinică și alții. La avan- 
premieră, care s-a bucurat de V 
succes, au luat parte și cîțiva 
interpreți printre care Florin 
Piersic, Sidonia Manolache 
și Amza Pellea precum 
regizorul Mircea Drăgan.

La baza hipică din Calea 
Elevnei, călăreții se pregă
tesc cu asiduitate pentru 

apropiatul sezon oficial

Foto :VIOREL RABA

FOTBAL PĂRERI, PLÎNGERI,

PREGĂTIRI Șl SPERANȚE
De la A.S.A. Tg. Mureș au 

primit dezlegare Pavlovici (pen
tru F.C. Argeș) și Dumitriu III 
(pentru Steaua). Noii componenți 
ai lotului sînt Szilagyi („Mine
rul" Baia Mare), Șchiopu („Uni
rea" Tîmăveni), Stingă („Mureș" 
Luduș). încă nu este clarificată 
situația celor trei jucători de la 
U.T.A. : Brîndescu, Kiss și Se- 
reș. Antrenori ; Tiberiu Bone și 
Szâsz Carol.

S-au făcut cîte două-trei an
trenamente pe zi la Gurghiu, 
unde li s-a „administrat" jucăto
rilor o pregătire fizică specială. 
„Avînd în vedere numărul mai 
mare al celor tineri, esențialul — 
după Tiberiu Bone — constă în 
omogenizarea echipei".

RAKSI : „Coechipierii mei 
s-au angajat (și în fotbal se pot 
lua angajamente) ca la primele 
8 meciuri — cinci în deplasare, 
trei acasă — să cîștige 8—10 
puncte. Vrem să ne reabilităm 
in fața publicului propriu, iar 
in finala campionatului să no 
situăm la mijlocul clasamentu
lui.

GHEORGHE PINTILIE. din 
conducerea asociației: „Poten
țialul echipei nu a scăzut — 
dimpotrivă. Au venit jucători 
noi in care avem încredere. Re
cent, în fața lui Sătmăreanu, 
Szilagyi s-a comportat bine. 
Dacă timp de un an am fost 
„ucenici", acum și antrenorii, și 
jucătorii au o oarecare expe
riență. Poate și spectatorii noș
tri...**.

Continuînd pregătirile pentru 
noua ediție a campionatului, 
A.S.A. Tg. Mureș are în pro
gram susținerea unor meciuri 
de verificare cu „Ceahlăul"- 
Piatra Neamț, „Industria Sîr- 
mei" Cîmpia Turzii, F.C. Argeș, 
Minerul Baia Mare. Ceva lip
sește însă în această perioadă : 
confruntările cu echipe străine.

TIBERIU BONE : „întîlnirlle 
cu echipe străine au un rol 
deosebit în maturizarea jucăto
rilor. Cei tineri sînt puși astfel 
în fata unor situații noi".

GHEORGHE PINTILIE : „De 
«ceste intîlniri nu beneficiază

Insă toate echipele din divizia 
A, existînd, evident, favorite ale 
Federației române de fotbal. 
Noi nu ne-am numărat și nu ne 
numărăm printre ele. „Progre
sul", deși a făcut o incursiune 
mai apropiată de categoria B, 
(știindu-sc ceea ce se știe !), va 
susține trei meciuri în U.R.S.S. 
Ni s-ar cuveni și nouă acest 
drept. S-au trimis Ia Tg. Mureș 
echipe „refuzate" de alții (cea 
senegaleză e o dovadă). Pentru 
toate echipele ar trebui să se 
prilejuiască intîlniri cu adver
sari de valoarea lor. Federația 
ne cere în flecare an să înain
tăm propuneri pentru jocuri cu

CORESPONDENTĂ
i

SPECIALĂ DE LA
A.S.A. TG. MUREȘ

echipe străine. Planificările a- 
cestea rămta o simplă formali
tate, cu atît mai mult cu cit sînt 
cerute înainte de anunțarea ca
lendarului campionatului intern, 
deci nu pot fi prevăzute pauzele 
din activitatea internă pentru 
programarea eventualelor jocuri 
internaționale".

Am redat argumentele de mai 
sus deoarece emitenții susțin 
că sînt strict legate de perioada 
pregătirii pentru campionat. Să 
nu fie privați de satisfacția 
unui răspuns a cărui utilitate 
doresc s-o resimtă măcar în 
perspectivă !

Cîte ceva despre publicul 
tîrgmureșean. Jucătorilor nu 
le este indiferentă atitudinea 
acestuia. în perioada critică, 
cînd echipt era amenințată de

spectrul barajului, necunoscut! 
dădeau zilnic zeci de telefoane 
la club, presărînd în atmosfera 
agitată spirite și ironii : „La dv. 
se vînd felinare ?" Sau : „Care 
este asemănarea dintre un covor 
și A.S.A. Tg. Mureș?" La care, 
tot misteriosul, servea răspun
sul : „Ambele sînt... pe jos". Mi 
s-a spus că „binevoitorii" sînt 
invitați, cu spirite cu tot, să pro
pună pe față soluțiile pe care 
le cred oportune.

Alții își uită idolii pe care nu 
demult i-au purtat pe brațe. Re
cent, cu ocazia meciului amical 
cu „Steaua", încă la intrarea lui 
Dumitriu III pe teren, acesta a 
fost huiduit, proferîndu-se inju
rii la adresa lui. Dumitriu III a 
adus numeroase servicii echipei, 
a fost un pion de bază al ei 
cînd aceasta a promovat în di
vizia A. Acum e plecat acasă, 
fiind originar din București. Să 
nu se uite că A.S.A. Tg. Mureș 
e o echipă militară. Unii jucă
tori, după satisfacerea stagiului 
militar, vor opta pentru alte e- 
chipe. Cum se vor putea ei dă
rui echipei, culorilor asociației, 
știind că îi vor aștepta aceleași 
replici, treeîndu-se cu buretele 
peste meritele lor reale ?

Un suporter feroce i-a pro
pus un pariu lui Raksi, susțl- 
nînd că în mqciul cu Dinamo 
București (deci primul din vii
toarea ediție) echipa A.S.A. Tg. 
Mureș (favorita lui !) va pierde 
cu 4 goluri diferență. Bănuin- 
du-i intenția subtilă de a-1 in
cita, Raksi i-a răspuns că, cu 
coechipierii săi. îi va da prile
jul să se bucure de o victorie.

Iar mie, tot Raksi mi-a spus 
că afirmația sa e serioasă. La 
11 august, și mai departe, dorim 
să ne convingem, iar replicile 
suporterilor să fie altele decît 
cele consemnate mai sus.

CORNEL POGACEANU
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ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE FESTIVALULUI

CUM SE NAȘTE 
PLICTISEALA ?

Adesea, expresia „mă plicti
sesc*4 ține loc de răspuns la 
banala întrebare, „Ce mai 
faci?" Mulți oameni se plicti
sesc, asta este cert, și o mă- 
turisesc fără jenă, cu toate că 
plictiseala sau monotonia, ca 
stări de spirit nu onorează pe 
nimeni. O sumară incursiune 
printre „momentele" cînd oa
menii declară că se plictisesc, 
dovedește următoarele :

spectrul plictiselii. Ocupațiile 
lui zilnice erau stingherite de 
neputința de a-și umple în așa 
fel timpul liber tacit să evite 
monotonia.

— Citești ? l-am întrebat
— Nu-mi place.
— Te duci la dans ?
— Joia și sîmbăta.
— Și în rest ?
— Nimic.
Nu-și descoperise, la cel 20 

de ani, nici o pasiune, nici o 
preocupare constantă, nici o

fiecare minut trece numai o 
dată și că trebuie să profităm 
de el. Cred că cei plictisiți uită 
ireversibilitatea timpului, uită 
că doar aparent orele sînt 
identice, uită că o singură dată 
ai 20 de ani, apoi 22 sau 25.

UNDE SE GĂSEȘTE TIMP?

Criza de timp a secolului 
nostru, goana după timp. Iată 
formulele consacrate. Diversi
ficarea fabuloasă a preocupă-

V I T E Z E L E
T I M P U

— Mă plictisesc cînd nu am 
ce face... (Dinu C., student)

— Cînd sînt prost dispusă 
și nu am chef de nimic (Eu
genia C., bibliotecară).

— Cînd aș vrea să fac ceva 
și sînt împiedicată de condiții 
obiective... (Tatiana S.. pro
iectantă).

Mulți m-ar putea contrazice 
dacă aș afirma că plictiseala 
apare cu voia noastră, că noi 
înșine îi creăm terenul și at
mosfera necesară. Cum ?! Unii 
declară că nu au ce face și cu 
puțină bunăvoință oricine re
cunoaște că o asemenea decla- 
ție este un non-sens. A nu 
avea ce face înseamnă a trăi 
pe o insulă absolut pustie și a 
nu avea nici măcar bruma de 
inițiativă a lui Robinson Cru
soe. A nu avea ce face în
seamnă mai repede a nu-(i 
place să faci nimic, ceea ce e 
cu totul altceva. Ori nu știi 
ce ți-ar face plăcere, ori refuzi 
conștient starea activă, mobi
lizată a orelor. Și timpul pîn- 
dește, așteaptă o cît de ne
însemnată fisură în viteza lui, 
pentru a-și instaura, domnește, 
plictiseala, indiferența, senza
ția apăsătoare a inutilității.

Unul dintre tinerii cu care 
am stat recent de vorbă, Doru 
C. — muncitor la o întreprin
dere de îmbuteliere a laptelui 
— era urmărit continuu de

dorință nu-i împingea din 
urmă timpul. Pierdea vremea, 
după cum recunoștea și eL

— Cred că e o dovadă a 
lipsei de auto-cunoaștere, — 
îmi explica geologul Theodor 
Filimon. Știind ce vrei, ce ceri 
de la viață, găsești și formula 
de a ajunge unde-ți propui. 
Cu eforturi și mai ales cu răb
dare. Iar răbdarea înseamnă 
timp. Nu un timp irosit ci 
timpul pe care noi înșine îl 
ajutăm să ne poarte spre 
scopul propus, îl umplem, 
treptat, cu eforturile, cu voința 
cu încăpățînarea noastră. E 
aproape incredibil pentru ci
neva să n-aibă ce face, e de
zarmantă o asemenea declara
ție. Ea echivalează cu renun
țarea, cu lașitatea celor inca
pabili de dăruiri, a celor in
conștienți de puterea neiertă
toare a timpului.

— N-ar trebuie să absolu
tizăm valoarea timpului — 
propunea asist, univ. Mihai 
Marta. Dacă oamenii reușesc 
să facă ceva util și necesar 
pentru ei, ca indivizi, este, to
tuși un mare cîștig. înseamnă 
că plictiseala, ca o stare noci
vă și contagioasă, este împie
dicată să apară Timpul ne a- 
parține și sentimenul de pose
siune ar trebui să nască ime
diat și sentimentul de respon
sabilitate, conștiința clară că

L U I
rilor umane, dorința fiecăruia 
de a acoperi un domeniu cît 
mai vast de cunoștințe, a de
venit aproape o obsesie. La 
scară cotidiană, obsesia se tra
duce printr-o tensiune deose
bită a fiecărei ore, printr-un 
timp pe care îl simțim trecînd 
pe lingă noi cu viteza luminii. 
Și fiecare se întreabă, cămăt- 
rește, de unde să ia timpul 
necesar pentru una sau pentru 
alta.

Nu e cazul să dau acum 
exemple de mari personalități 
pentru care timpul „se găsea" 
exact in cantitatea necesară 
realizării țelurilor propuse, nu 
e nevoie să dăm nici rețete 
ale „fabricării" timpului, cu 
toate că, doamne, ce necesare 
ne-ar fi!

— Știu că e modern să fii 
un om multilateral, arhi-in- 
format în toate domeniile — 
îmi spune studentul Virgil 
Zane. Eu nu vreau decît să 
devin un bun inginer electro
nist, bine pregătit în speciali
tatea aleasă. Da, mă pasionea
ză și muzica și literatura, dar 
am să rămîn totdeauna un di
letant Mi-e teamă de un sin
gur lucru : că apueîndu-mă de 
prea multe, nu voi putea ajun
ge să cunosc nimic ca lumea. 
Or, cred că e de preferat un 
bun specialist într-un oarecare 
sector de activitate decît unul

întrecerile sportive ale celui 
de-al IX-lca Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților sînt în 
plină desfășurare. In turneul de 
tenis de masă care s-a deschis 
la Pleven, jucătorii români au 
debutat cu succes : Dorin Giur- 
giucă l-a învins cu 3—0 pe bul
garul Kitov, iar Adalbert Beți a 
cîștigat cu 3—1 la Markacev. 
Doi tineri pugiliști români au 
terminat victorioși în prima gală 
a turneului de box : Nedelcea l-a 
întrecut pe Manczuna (Sudan), 
Goanță l-a învins pe Kalima 
(Bulgaria).

Intr-unui din parcurile orașu
lui Sofia s-a desfășurat ieri 
„Crosul Prieteniei". Un frumos 
succes a obținut tinăra atletă 
româncă, Fița Rafira clasată pe 
primul loo în proba senioarelor 
pe distanța 2000 m. In concursul 
de natațle la 1 500 m liber 
înotătorul român Nicolae Tat a 
ocupat locul 3.

Alte rezultate : handbal mas
culin : Politehnica Timișoara— 
Bulgaria 19—16: baschet femi
nin : Cehoslovacia—Politehnica 
București 64—48.

PE SCURT
• Echipe de juniori din 

țări vor lua parte între 8—18 
august la turneul de fotbal al 
speranțelor olimpice ce se va 
desfășura în Ungaria. Formați
ile participante vor juca în 
două grupe de cîte 5 echipe : 
grupa I: Cuba. R.P.D. Core
eană, R. D. Germană. Polonia, 
Ungaria; grupa a Il-a: 
U.R.S.S., România, — Cehoslova
cia, Iugoslavia, Bulgaria.

Cîștigătoarele de grupă vor 
disputa finala, iar cele clasate 
pe locul secund vor juca pentru locul trei.

• Disputat la Sao Paulo, me
ciul internațional de fotbal din
tre echipa braziliană Palmeiras 
și formația argentiniană Inde- 
pendiente Buenos Aires s-a în
cheiat cu scorul de 4—0 (2—0), 
în favoarea gazdelor. Unul din 
goluri a fost marcat de vetera
nul Djalma Santos, care conti
nuă să joace la vîrsta de 38 de 
ani.

Impozite fundamentate pe principiul echității sociale
(Urmare din pag. I)

încadrare a unităților agricole 
cooperatiste în zone de fertilitate, 
în strînsă corelare cu producțiile 
medii la hectar obținute de 
aceste unități în ultimii ani. Se 
înlătură astfel inconvenientul în
cadrării într-o singură zonă a 
unui grup de unități eterogene 
din punct de vedere economic, 
care nu aveau altceva comun 
între ele decît faptul că se aflau 
în aceeași unitate teritorial-ad- 
ministrativă (fostul raion). Noul 
impozit fix la hectar care ur
mează a fi plătit de unitățile 
agricole cooperatiste oscilînd între 
115 lei la hectar pentru zona I 
și 35 de lei la nectar pentru 
zona a V-a reflectă într-o mai 
mare măsură veniturile diverse 
care se obțin de la o zonă la 
alta. Este de menționat că impo
zitul fix la hectar a rămas la 
același nivel pentru zona a V-a 
de fertilitate și a crescut într-o 
proporție mai accentuată pe mă
sură ce se trece de la o zonă de 
fertilitate inferioară la alta su
perioară.

Aceste sume de impozit fix la 
hectar se corelează într-un mod 
judicios, mal echitabil cu veni
turile realizate în prezent pe 
unitatea de suprafață de diverse 
cooperative situate în zone dife
rite de fertilitate. Decretul pri
vind modificarea unor preve
deri referitoare la impozitul pe 
terenurile unităților agricole coo
peratiste stabilește, de asemenea, 
posibilitatea micșorării sau ma
jorării impozitului fix la hectar, 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene cu 
pînă la 20 la sută în funcție de 
condițiile concrete în care își 
desfășoară activitatea fiecare 
unitate.

Această prevedere dă posibili
tatea adoptării și mai corespun
zătoare a impozitului în funcție 
de situația economică a fiecărei

cooperative agricole de produc
ție, ținînd seama de o serie de 
factori care influențează puterea 
economică și financiară a aces
tora (condiții de valorificare a 
produselor, calamități naturale 
etc). Impozitul caie urmează a fi 
plătit de gospodăriile țărănești 
aflate în zona orășeneasca sau 
în comunele limitrofe municipii
lor, pentru ca beneficiază de 
avantajul valorificării produselor 
pe piața țărănească Ia prețuri 
mai mari iar cheltuielile de
transport sînt firește mici, vor 
plăti un impozit mai mare decît 
celelalte gospodării țărănești.

Noul impozit ce va fi stabilit 
potrivit prevederilor recent apro
bate este echitabil și corespunde 
posibilităților economice ale fie
cărei unități agricole cooperatiste, 
ale fiecărei gospodării țărănești.

OLIMPIADELE 
PE MESERII

JURISTUL 
VĂ 

RĂSPUNDE

care să știe cîte puțin de peste 
tot

Dacă am analiza cu atenție 
clasica formulă „N-am timp", 
am descoperi, poate, sursele de 
timp pe care le ignorăm ade
sea. In primul rînd, disciplina. 
Tentațiile vieții moderne sînt 
nenumărate atît pentru timpul 
considerat liber cît și pentru 
cel cu precisă destinație so
cială. Fiecare dorim să avem 
o bogată cultură generală, să 
nu scăpăm nimic din noutățile 
modei (vestimentare, literare, 
muzicale sau științifice). Și ne 
aruncăm într-un haos indici
bil, terorizați de minutele care 
aleargă, incapabile să lase in 
noi ceea ce ne-am propus. Nu 
este o rețetâ prăfuită cea a 
disciplinei, a organizării rigu
roase : în actualele condiții ea 
devine singura viabilă, capa
bilă să ne detașeze de spaime
le timpului Știm, de obicei, ce 
dorim să facem ta viață, ce 
pasiuni avem într-o ierarhie 
bine stabilită. Cred că singu
rul lucru pe care timpul îl 
respectă, sînt pasiunile, el le 
încurajează, le cultivă. Și ciu
dat, cînd acestea sînt adevă
rate și statornice, TIMPUL se 
dilată — devine generos pen
tru dezvoltarea lor.

Nu există decît două cate
gorii de oameni „veșnic ocu
pați" : cei care, în urma unei 
discipline și ordini a propriilor 
preocupări nu găsesc timp 
pentru ocupații adiacente 
scopului lor și cei care, para
doxal, nu au nimic de făcut 
și își balansează orele pe pîr- 
ghia subțire a intențiilor ni
ciodată materializate. A vrea 
prea mult înseamnă, în ultimă 
instanță, a nu putea să reali
zezi nimic, înseamnă a supra
solicita, a supradimensiona un 
TIMP egal pentru toți. Auto- 
cunoașterea și continua auto- 
verificare a posibilităților pro
prii, continua lor raportare nu 
la ceea ce se poate face în ge
neral ci Ia ceea ce te simți ca
pabil să faci, devine în secolul 
nostru suprema lege a împă
cării cu TIMPUL. Cu acest 
timp pe care ni-1 putem face 
dușman sau prieten, a cărui 
viteză o putem manevra după 
voința noastră, și mai ales 
după utilitatea pe care i-o ac
ceptăm față de noi dar și față 
de societate.

(Urmare din pag. I)

tire este mai precară : mal pu
țin disciplinați, cu realizări sen
sibil inegale și care alcătuiesc 
majoritatea numerică ! Nu ne 
abatem astfel de la obiectivul 
propus la început? Am căutat 
să cunoaștem mai în amănunt 
fizionomia colectivului de tineri 
din uzină. Ne-am oprit la secția 
mecanică I, în sectorul de ma
șini mici, condus de maistrul 
principal Constantin Popa.

— Sectorul nostru își împros
pătează mereu cadrele. în ma
joritatea lor. lucrătorii sînt ti
neri. Unii dintre ei intră în 
normă după primele șase luni. 
Altora le trebuie un an. Avem 
băieți care lucrează foarte bine, 
cum este de exemplu, Hodoiu 
Gheorghe. Rădulescu Aurel, 
D-tru Gheorghe și multi ca eL 
Alții, Negraru Ion. Enache Vasi
le nu știm ce să ne mal facem 
cu ei.

Căutăm în caietul de salari
zare. O adevărată paletă de va
lori, redusă aici, la mărimea sa
lariului încasat pe primele 6 
luni ale anului Reținem extre
mele. pe cîteva exemple la în
tâmplare : Ene Gabriel (lucrător 
de 3 ani) : 876—1671 lei ; Io- 
nescu Cornel (cu 2 ani ve
chime) : 636—1514 lei ; Rădu-
lescu Aurel (un an) : 1068—1401 
lei ; Enache Vasile 86 lei (!) — 
883 lei; Negreanu Ion : 589—367 
lei ? Hondoiu Gh. (n-a împlinit 
încă un an) : 951—1354 Iei. După 
cum se vede, o realitate care 
recomandă atenție diferențiată 
dar nu în sensul discriminării 
celor mai indicați a fi luați în 
considerație. Evident că vor fi 
recrutați cîștigătorii din cate
goria celor mai buni. Dar să 
menținem treaz interesul tutu
ror pentru obiectul de studiu 
angajat.

Cu ce atribute investim olim
piadele pe meserii ? Găsim po
trivit să căutăm răspunsul în 
chestionarul concursului. Repro
ducem în fragment pe cel în
tocmit de comitetul U.T.C. de la 
Uzina mecanică din Cîmpina.

întrebări de 10 puncte : Păr
țile principale ale strungului. 
Care sînt accesoriile strungului. 
Cînd se folosesc platourile cu 
bacuri și lunetele la strung. 
Cînd se folosește păpușa mobilă. 
întrebări de 20 puncte : Arătați 
pe figură unghiurile de așezare 
și degajare ale cuțitului. Care 
sînt lichidele de răcire și de 
ungere. Care sînt părțile prin
cipale ale unui filet. Ce se 
numește adaos de prelucrare ? 
întrebări de 25 de puncte. Cîte 
sisteme de ajustaje cunoașteți ? 
Cum se notează rugozitatea pe 
desen ? Ce instrumente de mă
sură cunoașteți în strungărie și 
ce grad de precizie au ?

Lectura lor îți propune cîteva i 
reflexii. Este o idee să te axezi < 
pa reîmprospătarea cunoștințe- i

lor, itît de necesare meseriașu
lui. Dar aceasta presupune se
lectarea din volumul de noțiuni 
a acelora care au importanță 

. deosebită (cum ar fi cele de to- 
i leranțe existente în ultima serie 
j de întrebări și mai ales, am zice,
t cele de citire a desenului, de
t interpretarea lui din punctul de 
l vedere al strungarului pus să-1 

transforme în relief, deci obli
gat să intuiască ordinea opera- 

( țiilor). Pentru că, de ce să nu 
fim sinceri cu noi. o parte din 
întrebările de mai sus. întocmite 
pentru a departaja pe cel mai 
bun strungar, sînt de ..bun simț" 
cel ce nu Ie știe n-are ce căuta 
la strung ! Or, propunîndu-ne să 
îmbogățim cunoștințele tineri
lor, ne obligăm a le îndruma 
pașii spre lucruri de finețe, efec
tiv de utilitate a căror calitate 
esențială să constea în aceea de 
a se fi inspirat din necesitățile 
locului de muncă și prin ur
mare acțiunea întreprinsă de 
noi să-și facă simțită prezența 
in aceeași direcție — creșterea 
consistenți profesionale a fie
căruia dintre participant! la cit 
mai mulți tineri (de aceea ne 
și exprimam la început rezerva 
față de discriminările instituite 
de fapt, reducere conștientă a 
eficacității olimpiadei).

Documentîndu-ne în prezența 
unui locțiitor al secretarului co
mitetului orășenesc asupra mo
dului cum comitetul U.T.C. de 
la Uzina mecanică din Cîmpina 
își trasează obiectivele activi
tății sale în domeniul educației 
prin muncă și pentru muncă a 
tineretului, am venit în contact 
cu o seamă de aspecte care do
vedesc interesul celor de aici 
pentru a le păstra în atenție. 
Dovadă : acțiunile întreprinse 
deja cărora li se adaugă altele 
aflate deocamdată în fază de 
proiect. Este meritul comitetului 
U.T.C.. în primul rînd al secre
tarului — ing. Lucia Voicu — 
de a nu fi scăpat din vedere 
această latură a activității or
ganelor U.T.C.

După cum însă credem că s-a 
putut desprinde din cele de mai 
sus, este sesizabil în munca de
pusă un real pericol, pe care îl 
scoatem în evidență, atrăgînd 
atenția și altor organe U.T.C. 
unde ar putea să apară : eficien
ța redusă a acțiunilor pe care 
le organizăm ! Oprindu-ne asu
pra olimpiadelor pe meserii, dis
cutăm pe un subiect fracționar 
dar edificator. De aceea ne 
simțim obligați să insistăm asu
pra acestui risc : compromisul 
ideii prin fetișizare (așteptînd 
ca olimpiada să rezolve toate 
funcțiile posibile de calificare, 
ridicarea calificării și speciali
zarea) sau prin degradare (re- 
zervîndu-i doar rolul formal al 
amintirii unor definiții, în fugă, 
de dragul anărării noțiunii de 
concurs). Și una și alta din 
«ceste forme sînt neavenite.

• Din Rm. Vîlcea primim 
o scrisoare ta care sîntem 
întrebați: ee instrument ju
ridic, pentru obținerea alo
cației de stat, stă la îndemina 
unei mame nesalariate că
reia, prin hotărîrea de divorț 
i s-a încredințat copilul spre 
creștere și educare. Mai ales, 
scrie cititoarea noastră, ta 
cazul în care celălalt părinte, 
cu rea credință refuză să so
licite acest drept de la uni
tate.
• Mal multe muncitoare 

de la Industria Bumbacului 
București, unitatea B, ne-au 
rugat, de asemenea, să preci
zăm : a) care sînt drepturile 
lor privind acordarea pauze
lor de alăptare a copiilor; 
b) dacă aceste pauze pot fi 
înlocuite cu reducerea pro
gramului de lucru.

Pentru a răspunde la aces
te întrebări am solicitat o 
consultație colaboratorului 
nostru VICTOR POPESCU, 
procuror în Procuratura Ge
nerală.

— De la început trebuie 
făcută o precizare șl anume: 
arătînd cine sînt beneficiarii 
alocației de stat pentru copil, 
dispozițiile art. 4. din Decre
tul nr. 285/1960 stabilesc că, 
atunci cînd copilul a fost în
credințat părintelui nesalari
at, alocația va fi remisă 
acestuia de către organiza
ția socialistă la care lucrează 
celălalt părinte. Mai de
parte, art. 19 din același de
cret, prevede că drepturile 
de alocație de stat pentru co
pii, neîncasate, pot fi acor
date pentru cel mult 12 luni 
de la data de la care au fost 
pretinse.

— După dte cunoaștem. în 
decret nu se specifică însă 
dacă drepturile de alocație 
de stat pentru copii pot fi ce
rute numai de către părin
tele salariat sau și de către 
părintele nesalariat, care În
treține în fapt copilul.

— E adevărat. De altfel, 
aceasta a dat naștere la in
terpretări diferite și, ca 
atare, la soluționarea neuni- 
formă a problemei. De aceea 
Ministerul de Finanțe și Co
mitetul de stat pentru pro
blemele de muncă și salarii 
au prevăzut, prin instrucți
uni, procedura de urmat 
pentru remiterea alocației de 
stat părintelui nesalariat că
ruia i s-a încredințat copilul 
spre creștei*e și educare, 
în acest sens s-a decis ca, 
atunci cînd soțul beneficiar 
al dreptului de alocație de 
stat pentru copii, refuză din 
motive șicanatorii întocmi
rea declarației tip pentru 
alocație, unitatea respectivă 
poate înlocui declarația sala
riatului, la cererea părintelui 
care crește în fapt copilul, 
printr-un proces verbal în
cheiat în fața a doi martori, 
din care să rezulte refuzul 
pîrîtului.

în baza acestui document 
drepturile de alocație se re
mit direct părintelui nesala
riat. cum prevede art. 4 lit. 
e al. 2 și 3 din decretul 
nr. 285/1960.

— Și dacă totuși unitatea 
ra refuza în mod neînteme
iat să dea curs cererii făcute 
In numele copilului prejudiciat ?

— în acest caz mama nesa
lariată poate să se adreseze 
justiției oare are putința de 
i obliga unitatea în cauză să 
îndeplinească formele legale 
pentru acordarea alocației de 
stat celui îndreptățit.

— In legătură cu cel de-al 
doilea grup de întrebări ce 
aveți de precizat ?

— Dreptul angajatelor la 
pauze pentru alăptarea copii
lor e prevăzut de art. 92 
din Codul Muncii. Aceste pa
uze pot fi de cel mult 30 mi
nute, iar intervalul între pa
uze nu va putea depăși 3 
ore. Pauzele de alăptare se 
pot acorda în unitățile care 
au creșe, fie în incinta aces
tora, fie în imediata lor 
apropiere. Acolo unde nu 
sînt astfel de condiții, tre
buie adăugat, la pauzele care 
se acordă, timpul necesar 
pentru efectuarea drumului 
de la unitate la domiciliul 
angajatei sau creșei și înapoi.

— Aceleași drepturi le au 
?i angajatele care-și alimen
tează copilul în alt mod (ar
tificial sau mixt) ?

— Desigur !
— Se poate ca pauzele, 

plus timpul de deplasare 
pentru alăptarea copilului să 
fie acordate o singură dată 
pe zi ?

— In legătură cu aceasta 
Ministerul Muncii, ținînd 
seama de prevederile Codu
lui Muncii și de interesele 
producției, a elaborat instruc
țiuni în care se prevede că, 
acolo unde prin pauze repe
tate și de lungă durată — în 
cazul în care copiii nu sînt la 
creșele din incinta sau apro
pierea unității — se aduc 
perturbări desfășurării nor
male a activității unității, 
timpul afectat pentru alăp
tare poate fi înlocuit cu re
ducerea programului de lucru 
cu un număr de ore corespu- 
zător duratei însumate a pa
uzelor, la care se adaugă 
timpul necesar deplasării de 
la unitate la domiciliu și 
înapoi (aceasta este deci o 
excepție).

în acest scop s-a prevăzut 
că programul de lucru poate 
fi redus cu cel mult două ore 
pînă ce copilul împlinește 
vîrsta de un an. De această 
reducere a programului, nu 
beneficiază angajatele care 
locuiesc în incinta unității 
sau în imediata ei 
Ele vor primi în 
pauzele prevăzute 
din Codul Muncii.

apropiere, 
continuare 
în art. 92.

Convorbirea a 
semnată de I. B.

fost con-
MOSCU
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Pentru realizarea fără întîrziere Comunicat comun cu privire
a unor acorduri de dezarmare la

GENEVA 1 (Agerpres). — Joi 
a avut loc o nouă ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, cu care prilej au con
tinuat dezbaterile generale asupra 
problemelor care figurează pe 
ordinea de zi.

Luînd cuvântul, șeful delegației 
Republicii Socialiste România, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu, a 
spus printre altele :

Odată cu încheierea tratatu
lui de neproliferare a armelor 
nucleare, la a cărui negociere 
acest comitet a adus o contribu
ție substanțială, o primă etapă pe 
calea îngrădirii primejdiei dise
minării forței distructive a atomu
lui a fost parcursă.

Dar acesta este doar un pas. 
Pașii următori trebuie să se i- 
dentifice cu acea mișcare hotă- 
rîtoare care să conducă la elibe
rarea omenirii de spectrul peri
colului nuclear. Este concluzia pe 
care au degajat-o îndelungatele 
negocieri asupra tratatului de 
neproliferare.

Ca urmare a eforturilor stărui
toare depuse de un mare număr 
de state, între care și România, 
în Tratat au fost incluse mai 
multe clauze care consfințesc le
gătura existentă între acesta și 
alte măsuri de dezarmare ce se 
cer efectuate.

Este un fapt că arsenalele nu
cleare deja constituite conțin 
arme cu o putere de distrugere 
atît de mare, îneît chiar dacă nu
mai o parte a ei ar fi declanșată 
aț anihila complet țări și popoare 
întregi. Umanitatea și fiecare na
țiune în parte nu se pot simți în 
siguranță atîta timp cît vor exista 
aceste mijloace terifiante de ni
micire în masă, susceptibile de a 
fi folosite fie direct sau prin ac
cident, fie ca instrument al poli
ticii de presiune și amenințare.

Este, pe de altă parte, o tristă 
realitate că, în loc să fie stăvili
tă, cursa înarmărilor dobândește 
an de an proporții tot mai mari, 
ceea ce face ca însemnate resurse 
și energii atît de necesare reali
zării aspirațiilor nobile ale omu
lui de progres și mai bine, să fie 
canalizate spre scopuri emina
mente distructive.

Climatul politic internațional, 
dezvoltarea cooperării pașnice 
dintre state sînt nemijlocit afec
tate de cursa înarmărilor--- a-
ceastă sursă permanentă de în
cordare, suspiciune și conflicte.

întreita cerință a păcii, securi
tății și progresului general uman 
face, prin urmare, mai necesară 
ca oricînd unirea eforturilor pen
tru înfăptuirea dezarmării și în 
primul rind a celei nucleare — 
deziderat fundamental al popoa
relor. Trebuie, așadar să se în
treprindă de urgență măsuri a- 
totcuprinzătoare de dezarmare, 
dacă vrem ca în lume să se să
vârșească acea mutație decisivă 
pe care am numi-o mutația păcii.

Acestea sînt motivațiile esen
țiale ale poziției României care 
constă în susținerea fermă a mă
surilor tinzînd la înfăptuirea de
zarmării generale și, înainte de 
toate, a dezarmării nucleare. în 
acest scop, de primă importanță, 
și urgență sînt, după părerea gu
vernului român, interzicerea fo
losirii armelor nucleare, încetarea 
experiențelor cu arma atomică,

sistarea producției de armament 
nuclear, reducerea și, în ultimă 
instanță, eliminarea din arsenalele 
statelor a stocurilor de arma 
nucleare și a mijloacelor da 
transportare a lor Ia țiijtă. Crea
rea de zone denuclearizate în di
ferite părți ale lumii se integrea
ză, de asemenea, ansamblului de 
acțiuni ce converg către această 
finalitate.

Delegația română se declară în 
favoarea unei examinări aprofun
date în cadrul Comitetului nostru 
a propunerilor care vizează atin
gerea obiectivelor menționate.

în cadrul măsurilor colaterale, 
Comitetul nostru a fost sesizat în 
repetate rînduri cu propunerea 
desființării bazelor militare de pe 
teritorii străine — generatoare de 
tensiune și neliniște pe planeta 
noastră, cu efecte dăunătoare asu
pra relațiilor dintre state. Nu este 
greu să ne imaginăm efectele po
zitive ce s-ar produce dacă în lo
cul lor ar exista baze de cercetări 
științifice, de pregătire a cadrelor, 
de asistență și cooperare tehnică, 
care să contribuie la propășirea e- 
conomică și culturală a popoare
lor.

Militând continuu pentru scoa
terea în afara legii a tuturor ar
melor de distrugere în masă, Ro-

Cuvintarea șefului 
delegației române în
Comitetul celor 18

mânia se declară în favoarea con
solidării protocolului de ia Ge
neva din anul 1925 cu privire la 
interzicerea folosirii în război a 
gazelor asfixiante, toxice sau si
milare și a mijloacelor bacterio
logice. Calea de urmat ne este in
dicată de rezoluția 2162/xxi/b a 
Adunării generale a O.N.U., care 
cheamă toate statele să respecte 
cu strictețe principiile și obiecti
vele Protocolului, condamnă orice 
act contrar țelurilor sale și in
vită toate statele să adere la d.

Pătrunderea masivă a științei și 
tehnologiei moderne în viața na
țiunilor face posibilă extinderea 
puterii omului asupra unor dome
nii altă dată inaccesibile.

Grandioasei întreprinderi, care 
este cucerirea spațiului extraat- 
mosferic, vin să i se alăture pro
iecte îndrăznețe privind pătrunde
rea tainelor mărilor și oceanelor.

Imensele resurse ale teritoriilor 
submarine și promițătoarele pers
pective de valorificare a lor spre 
binele umanității, îndreptățesc 
preocuparea comunității interna
ționale de a stabili un regim des
tinat să asigure utilizarea exclu
siv pașnică a fundului mărilor și 
oceanelor situat în afara jurisdic
ției naționale. In consecință, este 
necesar să se adopte din timp 
măsuri care să prevină intruziu
nea factorului militar în acest me
diu necontaminat încă. Este rațiu
nea pentru care delegația română 
se pronunță în favoarea interzice
rii folosirii în scopuri militare a 
teritoriilor submarine din afa’a 
limitei jurisdicției naționale și în-

Pozifie rigidă în problema Vietnamului
WASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele Johnson, a 

ținut miercuri o conferință de presă neprevăzută, care a luat 
prin surprindere pe ziariștii acreditați la Washington.

Majoritatea comentatorilor po
litici din capitala americană șînt 
de părere că organizarea acestei 
conferințe de presă a avut drept 
scop să anunțe o „înăsprire" a 
poziției S.U.A. față de conflic
tul din Vietnam. De altfel, însuși 
președintele a lăsat să se între
vadă că Administrația sa își va 
dubla eforturile pentru a con
tracara ofensiva patrioților sud- 
vietnamezi împotriva trupelor a- 
mericane de intervenție. El a lă
sat să se înțeleagă că bombarda
mentele americane între paralela 
17 și 20 vor continua, în ciuda 
cererilor legitime ale delegației

nord-vietnameze la convorbirile 
de la Paris, de a se ordona în
cetarea lor. Johnson a repetat, de 
altfel, poziția cunoscută a de
legației americane la aceste tra
tative în care se vorbește despre 
așa-zisa „reciprocitate" în dez- 
escaladarea războiului în Viet
nam.

Comandantul militar american 
de la Saigon a anunțat că 
miercuri a sosit din Statele U- 
nite la baza de la Da Nang un 
nou lot de 4 000 de infanteriști 
americani, aparținînd celei de-a 
cincea divizii de infanterie mo
torizată a S.U.A.

cheierii unui instrument interna
țional corespunzător.

Pe planul măsurilor regionale, 
menite să contribuie la con
solidarea păci» și la promo
varea cooperării între națiuni. 
România — ca țară europeană — 
acordă o importanță deosebită și 
manifestă preocupare constantă 
pentru realizarea securității euro
pene, deziderat major al tuturor 
popoarelor continentului și în 
înfăptuirea căruia este interesată 
întreaga omenire.

După cum este cunoscut, pen
tru atingerea acestui obiectiv au 
fost formulate numeroase propu
neri și sugestii, care atestă atît 
importanța deosebită a problemei, 
cît și interesul crescînd pentru 
găsirea celor mai potrivite căi și 
mijloace de a o soluționa.

Premisa esențială care condi
ționează progresul cauzei securită
ții europene o constituie așezarea 
relațiilor dintre toate statele con
tinentului pe baze noi, sănătoase, 
ceea ce impune ca o necesitate 
imperioasă respectarea neabătută 
a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele. De aici 
decurge că nimic nu poate justi
fica amestecul în treburile in
terne ale altor popoare, că fun
damentarea raporturilor dintre 
state pe observarea și aplicarea 
cu strictețe a principiilor inde
pendenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi și neinter
venției constituie o condiție ab
solută a evitării conflictelor inter
naționale, a destinderii și păcii în 
Europa ca și în restul lumii.

Convinsă de faptul că realizarea 
unui sistem durabil de pace și 
securitate în Europa trebuie să 
fie rezultatul eforturilor concen
trate ale tuturor națiunilor conti
nentului, mari și mid, România 
își aduce propria sa contribuție la 
aceasta operă, acționînd cu hotă
râre pentru dezvoltarea raporturi
lor interstatale pe toate planuri
le, ca factor esențial al promo
vării încrederii și îmbunătățirii 
climatului politic european. Vor
bitorul a subliniat că guvernul 
român s-a pronunțat și se pro
nunță pentru lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul 
altor state, desființarea blocurilor 
militare, retragerea tuturor trupe
lor străine în limitele frontierelor 
lor naționale, luarea unor măsuri 
eficiente pentru destinderea mi
litară, micșorarea și înlăturarea 
pericolului nuclear pe continentul 
european. Așa cum declara 
recent președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu.

securitatea europeană, crearea 
relațiilor pe baza respectului in
dependenței. suveranității- nea
mestecului în treburile interne nu 
sînt compatibile cu existența de 
baze străine și trupe străine pe 
teritoriul altor state, de blocuri 
militare. Trebuie să acționăm în 
direcția lichidării reziduurilor 
războiului rece cu toată fermita
tea și hotărârea".

Evoluția evenimentelor relie
fează cu pregnanță că realizarea 
securității europene reclamă în
lăturarea pas cu pas a surselor 
de încordare și a situațiilor ana
cronice care împiedică desfășura
rea nestînienitâ a colaborării, dis
cutarea eficientă și rodnică a pro
blemelor în suspensie, identifica
rea și fructificarea cu grijă a ori
cărei posibilități de întărire a în
țelegerii și de apropiere între 
popoare. Considerăm, de aceea, 
că tuturor statelor europene le 
revine datoria de a acționa de o 
asemenea manieră, îneît procesul 
destinderii să nu fie frînat ci, 
dimpotrivă, încurajat și amplificat 
prin toate mijloacele, astfel ca 
popoarele Europei să-și poată va
lorifica potențialul lor creator, 
fără teama că munca lor pașnică 
va fi zădărnicită de conflicte și 
războaie.

Este neîndoielnic ca orice pro
gres pe calea înfăptuirii securită
ții europene s-ar răsfringe favo
rabil asupra ansamblului situației 
internaționale, ar facilita soluțio
narea și a altor probleme care 
preocupă astăzi omenirea, inclu
siv dezarmarea, ar contribui la 
cauza păcii și securității generale, 

în încheiere, ambasadorul Ni
colae Ecobescu a expus poziția 
delegației române cu privire la 
programul de lucru al Comitetului 
celor 18 state, subliniind necesi
tatea intensificării lucrărilor, spo
rirea eficacității negocierilor pen
tru a răspunde „speranțelor pe 
care și le pun popoarele în reali
zarea fără întîrziere a unor acor
duri de dezarmare".

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului societății Lloyds, El 
Hefanui, consilier juridic al Ad
ministrației Canalului de Suez, 
a declarat că 14 nave blocate în 
această cale maritimă vor fi de
blocate în cîteva zile. „Sîntem 
toți de acord de a elibera nave
le prin toate mijloacele posibile, 
cu condiția să nu fie trase focuri 
de arme, a spus el. Dar vom li
mita operațiunea la cele 14 nave 
care se găsesc în marele lac 
Amer. Redeschiderea canalului 
de Suez nu s-a pus în cursul 
discuțiilor actuale deoarece ea 
este o problemă politică".

Debat a declarat că. pînă la 
noile alegeri parlamentare, își 
va asuma puterea legislativă, 
pe care o va exercita prin de
crete prezidențiale.

Politic al C. C. al P. C. II. S.
si ai Prezidiului C. C. al P. C.

din Cehoslovacia
Agențiile C.T.K. și T.A.S.S, au 

transmis următorul comunicat :
In zilele de 29 iulie—1 august 

1968, în localitatea ceho
slovacă Ciema nad Tisou a 
avut loc întîlnirea dintre Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Prezidiul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din partea P.C.U.S. Ia întîlnire 
au participat: L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosînghin, K. T. Mazurov, 
A. I. Pelșe, N. V. Podgomîi, 
M. A. Suslov, A. N. Șelepin, 
P. E. Șelest, G. I. Voronov, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.; P. N. Demicev, P.
M. Mașerov, membri supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.; K. F. Katușev, B.
N. Ponomariov, secretari ai C.C. 
al P.C.U.S.

Din partea P.C.C. au parti
cipat : A. Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C., F. Barbirek, 
V. Bilak, O. Cemik, D. Kolder, 
F. Kriengel, J. Piller, E. Rigo, J. 
Smrkovsky, J. Spacek, O. Svestka, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C. ; A. Kapek, J. Lenart, B. 
Simon, membri supleanți ai Pre
zidiului C.C. al P.C.C.; M. Ja
kes, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie și Control.

Din partea cehoslovacă la în-

• INTR-UN DISCURS radio
difuzat, președintele Republicii 
Congo (Brazzaville), Alphonse 
Massamba Debat, a anunțat joi 
dizolvarea Adunării Naționale 
Revoluționare, unicul partid din 
această țară, pînă la convocarea 
Congresului acestuia. Massamba

Guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, a ma
nifestat miercuri, cu prilejul 
conferințe de presă, un ^opti
mism prudent", pdtrivit agenției 
Associated Press, în legătură cu 
șansele sale de a fi desemnat 
candidat al Partidului republi
can la alegerile prezidențiale.

Ultimul sondaj Gallup, 
publicității luni, a situat 
frunte pe Richard Nixon,
locurile următoare se aflau, la 
egalitate, vicepreședintele Hu
bert Humphrey și guvernatorul 
Nelson Rockefeller, pe locul pa
tru situîndu-se senatorul Euge
ne McCarthy.

dat 
în 
Pe

Intre 27 iulie și 1 august a.c. 
la Erlangen (R.F.G.) s-a des
fășurat cea de-a 17-a ediție a 
Festivalului internațional al 
teatrului studențesc. Spectaco
lul prezentat de studenții ro
mâni „Nenorocirile din dra
goste ale lui Arlechin și ale 
celorlalți" de Azimioara Ada, 
în regia lui Victor Moldovan, 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, artiștii români fiind 
chemați de mai multe ori la 
rampă. Președintele festivalu
lui, Werner Buehl, a apreciat 
spectacolul românesc ca unul 
care se înscrie printre cele 
mai valoroase de la ediția din 
acest an.

GAZDELORZIUA
la tri-l Sofia (prin telefon de 

misul nostru)
Penka nu mai este 

■ ghid. în fiecare zi și-a 
oaspe'*’ ’’ * x ’

I
tilnire a participat și L. Svoboda, 9 
președintele R. S. Cehoslovace. 9 

La întîlnire a avut loc un larg 
și tovărășesc schimb de păreri în 9 
probleme care interesează ambele 9

I

astăzi 
purtat 

oaspeții ei, prieteni, prin So
fia, le-a înfățișat orașul durat 
la poalele Vitoșei. O zi din 
cele zece ale Festivalului este 
dedicată gazdelor și vesela 
Penka primește în această zi 
pe tinerii ce vin să-i aducă o- 
magiul lor amical. Prietenii au 
ciocnit un pahar de „Pliska" 
pentru fetele și băieții Bulga
riei, pentru tînăra țară care 
găzduiește Festivalul, au fă
cut urări călduroase și au 
exprimat mulțumiri pentru 
atenția stăruitoare cu care se 
simt înconjurați Ia fiecare pas. 
La 7,00 dimineața, radio So
fia și-a început emisiunea 
specială dedicată acestei zile.

părții. Participanții la întîlnire au 
făcut un amănunțit schimb de in-, 
formații asupra situației din țările, 
lor.

Întîlnirea dintre Biroul Politic sg 
al C.C. al P.C.U.S. și Prezidiul 9 
C.C. al P.C.C. s-a desfășurat în- 9 
t1?.0 - atfnos^fr^ deschisă, de de- —- Crainicul a dat citire mesaje- 
plină sinceritate și înțelegere re- H jOr pe care diferitele delegații 
ciprocă și a avut drept scop că- ------*•*--------
utarea căilor de continuă dezvol- ® 
tare și întărire a tradiționalelor 9 
relații de prietenie dintre partidele ™ 
și popoarele Uniunii Sovietice și Eg leagă tradiționale ri 
Cehoslovaciei, bazate pe princi- 9 prietenie. De altfel, 
piile marxism-leninismului si in- ■ gâturi au fost ioi <piile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații au hotărît, de co
mun acord, să adreseze comitete- Sala 
lor centrale ale partidelor comu-■ TUN’* 
niște și muncitorești din Bulgaria, 
Republica Democrată Germană, H 
Polonia și Ungaria propunerea de 9 
a se organiza o întîlnire tovără
șească multilaterală. Partidele fră
țești menționate au acceptat 
această propunere. Întîlnirea re
prezentanților P.C.B., P.C.C.,
P.S.U.G., P.M.U.P., P.M.S.U„ și 
P.C.U.S. va avea loc la 3 august 
a. c. Ia Bratislava.

le-au adresat tineretului bul
gar. Delegația tineretului din 
România a salutat călduros pe 
tinerii țării vecine de care ne 
leagă tradiționale raporturi de 

— 1, aceste le
gături au fost joi evocate în 

I multe prilejuri. Tinerii români
și bulgari s-au întîlnit în nu
meroasele puncte ale Sofiei, 

clubului magazinului 
— in jurul aceleiași

mese se găsesc tineri din cele 
două țări. Se rostesc discur
suri, se schimbă insigne, se 
notează adrese. Nu lipsește 
nici Perinița, oaspete de o- 
noare al tuturor festivalelor, 
(un guatemalez îmi spunea că 
farmecul Periniței i-a asigurat 
accesul pe toate continentele).

Povestea unul dintre băieții 
noștri că a vizitat o comună 
de lingă Plovdiv, Crici, o 
așezare cu gospodari harnici. 
Țăranii din mănoasa cimpie a 
Mariței i-au primit cu senti
mente prietenești pe tinerii ro
mâni — țărani cooperatori și 
mecanizatori. S-a purtat o dis
cuție în care, bineînțeles, te
mele agricole au predominat 
iar atmosfera a fost plăcută. 
Oamenii simpli din Bulgaria 
îi apreciază pe vecinii lor de 
Ia Nord — românii și Ie ur
măresc cu multă simpatie 
mersul înainte pe drumul so
cialismului.

Din nou, ziaristul se află în 
dificultate, încercînd să rea
lizeze cronica zilei. încă de 
dimineață membri ai delega
ției române au plecat către lo
curile de întîlnire — cu mun
citori, funcționari, studenți, 
compozitori, arhitecți, pictori, 
cineaști, scriitori din țara gaz
dă. Mulți au poposit in această 
zi la Clubul bulgar făcind cu-

noștință — și în acest
— cu realitățile bulgare. Din
tre tinerii noștri trimiși destui 
au fost cei care au continuat 
stimulați de farmecul peisa
jului — cunoașterea capitalei 
bulgare.

în dimineața zilei de ieri, 
membri ai delegației Republi
cii Socialiste România la cel 
de al IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților în 
frunte cu tovarășul ION ILI- 
ESCU, prim-secretar al G»C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, au depus 
o coroană de flori la mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov. A 
fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, Nicolae Ble- 
jan și alți membri ai ambasa
dei.

Către ora prinzului, tovară
șul TODOR JIVKOV, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a avut o întîlnire cu 
reprezentanți ai Comitetului 
Internațional de Pregătire al 
Festivalului și cu conducători 
ai delegațiilor participante Ia 
Festival. La această întîlnire 
a fost prezent și tovarășul 
ION ILIESCU, conducătorul 
delegației române.

EUGENIU OBKEA

Cuvintarea președintelui i
Ludvik Svoboda

PRAGA 1 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite că Lud
vik Svoboda, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a 
luat cuvântul joi seara la postu
rile de radio și televiziune ceho
slovace, pentru a-i informa pe 
cetățenii cehoslovaci despre re
zultatele convorbirilor dintre Pre
zidiul CC al P.C.C. și Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. care 
s-au încheiat joi la Cierna nad 
Tisou. Președintele Svoboda a 
apreciat că rezultatele convorbiri
lor ;,aduc liniștea necesară pen
tru realizarea programului nostru 
socialist**.

Președintele a declarat că în 
cursul convorbirilor delegația 
cehoslovacă nu s-a abătut de la 
principiile politicii sale interne și 
externe stabilite la plenara din 
ianuarie a C.C. al P.C.C., prin
cipii pe care conducerea de 
partid și de stat dorește să le în
făptuiască în mod consecvent.

După cum a informat președinte- _ 
le Svoboda, partea sovietică a 9 
manifestat înțelegere față de a-" 
ceste principii, sprijină programul 
de acțiune al P. C. din Ceho
slovacia și declarația-program a 
guvernului. —

După ce s-a referit la relațiile 9 
dintre țările socialiste și unele 9 
probleme legate de participarea 
Cehoslovaciei la Tratatul de la 9 
Varșovia și la CA.E.R., președin-™ 
tele Svoboda i-a avertizat pe toți 
cei „care ar dori să facă abuz de 
calea pe care a pășit Cehoslova
cia după ianuarie și să o foloseas
că împotriva socialismului în D 
Cehoslovacia și împotriva alian-™ 
ței cu Uniunea Sovietică" rele- 
vînd că aceștia „vor rămîae 
izolați și nu vor găsi sprijin din 
partea poporului".

într-o lume scindată, noi sin
guri nu am putea face nimic" — 
a spus președintele Svoboda.

orașul Festivalului

DIN AGENDA FESTIVALULUI
i înțelegerii și stimei reciproce, 

al năzuinței comune de a dez
volta ceea ce unește tineretul 
celor două țări în lupta pen
tru realizarea idealurilor de 
pace și progres social.

★
La Institutul superior me- 

cano-tehnic s-a desfășurat o 
întîlnire avînd ca temă proble
mele colaborării între tinerii 
și popoarele din zona balcano- 
adriatică și a bazinului medi
teranean. La tribuna liberă 
pe care o găzduiește Univer
sitatea din Sofia s-a discutat 
despre „Tineretul și politica".

★
La Centrul de Presă al Festiva

lului s-a difuzat un Comunicat 
al Agenției bulgare B.T.A., reluat 
de către ziarele din Sofia, în care 
se arată că un grup de 30 de 
„oaspeți neinvitați“ din Ceho
slovacia, s-au prezentat la punc
tul de frontieră Kalotino „mur
dari, cu plete lungi și slinoase, cu 
fețele nespălate de săptămîni, 
brutali și provocatori". Ei au de
clarat că vin la Festival— însă la 
cererea autorităților de frontieră, 
de a prezenta invitațiile lor, au 
răspuns că nu le posedă, dar că 
doresc să asiste la Festival ca 
turiști. Li s-a explicat politicos — 
se spune în continuare în comu
nicat — că într-o asemenea stare 
ei nu pot fi admiși în țară.

Comunicatul menționează că în 
cursul aceleiași zile, tineri din 
Olanda, Belgia, Anglia, Danemar
ca, Iran și alte țări n-au fost ad
miși să intre în țară, din cauza 
aspectului lor exterior.

La Clubul studenților ceho
slovaci — deschis cu prilejul 
Festivalului — a avut loc o 
întîlnire prietenească între 
studenții din România și Ce
hoslovacia. Cu acest prilej, 
Ivan Reus, șeful comisiei in
ternaționale a Uniunii Stu
denților Cehoslovaci, și Veas- 
timil Man, vicepreședinte al 
Organizației studenților din 
Boemia și Moravia, au infor
mat pe studenții români, pre- 
zenți la această manifestare, 
despre preocupările actuale 
ale tineretului universitar din 
țara lor. Mihai Stoica, vice
președinte al Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Româ
nia, și Aurel Ghibuțiu, repre
zentantul U.A.S.R. la Uniu
nea Internațională a Studen
ților, au vorbit gazdelor des
pre activitatea pe care o des
fășoară U.A.S.R.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, 
de sinceră cordialitate.

★

Cantonamentul delegației 
române continuă să primească 
oaspeți din numeroase țări. 
Unul dintre conducătorii tine
retului socialist din Chile, 
Camilo Ouesada, a declarat 
după intîlnirea cu reprezen- 

i români, că aceasta a 
„una dintre cele mai fruc

tuoase manifestări la care a 
luat parte în cadrul Festiva
lului". Oaspetele chilian sub
linia faptul că această întil- 

9 nire s-a desfășurat în spiritul

I 
I
I

Ședința guvernului cehoslovac |
Guvernul cehoslovac s-a întru

nit joi dimineața într-o ședință, 
prezidată de Gustav Husak, vice
președinte al guvernului. In ca
drul ședinței au fost discutate o 
serie de probleme cu caracter 
economic între care proiectul di
rectivelor economice pentru anul 
1969, proiectul directivelor econo-

Noi incidente în 
capitala mexicană

O nouă demonstrație a 
studenților mexicani a avut 
loc miercuri seara în Piața 
Constituției din capitala 
țării. La această demonstra
ție au participat aproxima
tiv 25 000 de studenți și pro
fesori din capitală și din 
provincie. Împotriva mani- 
festanților au intervenit u- 
nități ale armatei mexicane 
care au ocupat Școala poli
tehnică preparatoare și U- 
niversitatea națională.

Ultimele șase zile au mar
cat o accentuare a tensiunii 
atît în capitala Mexicului 
cit și în unele orașe de pro
vincie. Incidentele au înce
put după reprimarea de că
tre poliție a unei demonstra
ți! studențești. Studenții au 
cerut sancționarea polițiști
lor care s-au dedat la acte 
de violență împotriva lor. 
în localitatea Villahermosa 
doi studenți au fost uciși, 
iar mulți alți răniți. Stu
denții au cerut demiterea 
guvernatorului statului Ta
basco, Manuel Mora, care a 
ordonat poliției să ocupe u- 
niversitatea din oraș. Pe 
străzile capitalei și ale ce
lorlalte orașe circulă soldați, 
iar deasupra orașelor patru
lează elicoptere.

La Ciudad de Mexico s-a 
anunțat că un grup de stu
denți arestați în cursul ma
nifestațiilor din ultimele 
zile au fost eliberați. Toto
dată, 37 de persoane parti
cipante, de asemenea Ia 
manifestațiile de marți au 
fost deferite justiției.

mice pentru dezvoltarea Slova- 
ciei, proiectul de buget pe anw 9 
1969, precum și un proiect de re
zoluție privind principalele pro-m 
bleme ale condițiilor de muncă 9 
și de trai ale tineretului.

Agenția C.T.K. anunță că de ^9 
1 august a.c. în R. S. Cehoslovacă 9 
au intrat în vigoare noile prețuri 
de vînzare cu amănuntul la unele M 
categorii de mărfuri. In conformi- 9 
tate cu principiul economic adop- 
tat, după care prețurile trebuie gn 
să corespundă cheltuielilor, arată 9 
agenția C.T.K., de la această dată ■■ 
au fost majorate prețurile la acele sg 
categorii de mărfuri al căror 
cu amănuntul era mai mic decît .__
prețul cu ridicata, iar diferența 9 tantii 
era compensată din bugetul sta- ® ^ost ” 
tului. De asemenea, de la aceeași n 
dată, au fost reduse prețurile cu 
amănuntul la un număr de' pro
duse. |

Delegația cehoslovacă la cel 
de al lX-lea Festival a transmis 
Comitetului Internațional de pre
gătire al Festivalului și Comitetu
lui Național Bulgar pentru p~£- 
gătirea Festivalului, o scrisoard^a 
care se spune printre altele: „în
treaga delegație cehoslovacă pre
zentă la cel de al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților a fost profund surprinsă a- 
flînd că o parte a turiștilor noștri, 
care se îndreptau pe jos și cu 
autostopul spre Bulgaria, la Sofia, 
a fost împiedicată să intre în 
țară. E mai mult decît regretabil 
că autoritățile țării organizatoare 
a Festivalului, țară frățească, au 
împiedicat ca tinerii entuziasmați 
de Festival să vină la această în
tîlnire a tineretului din lumea în
treagă și să-și manifeste atașa
mentul față de ideile păcii, soli
darității și prieteniei. Noi am in
format la timp Comitetul Națio
nal Bulgar pentru pregătirea ce
lui de al IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților des
pre sosirea micilor noastre grupuri 
de turiști la Festival și Comite
tul Național Bulgar a dat asenti
mentul său la participarea acestor 
grupuri turistice și le-a asigurat, 
pe baza listei participanților noș
tri, cazarea.

In încheierea scrisorii se spune: 
Am dori să credem că nu a fost 
vorba decît de o neînțelegere care 
nu se va mai repeta. Noi dăm o 
înaltă prețuire și vrem să întărim 
prietenia între tineretul ambelor 
noastre țări socialiste frățești".

Baze și suplimente
Guvernul tailandez a cerut Washingtonului o suplimentare a aju

torului financiar american pe anul în curs. După numai o săptămînă 
de la exprimarea doleanțelor lor, autoritățile dela Bangkok anunțau 
cu vădită satisfacție că cererea a fost primită și rezolvată favorabil s 
a fost acordat un prim supliment de 7 500 000 dolari. Concomitent, 
în capitala americană s-a anunțat că, imediat după vacanța parlamen
tară, Congresul „va studia cu bunăvoință** acordarea unor noi su
plimente.

Operativitatea aceasta ar putea părea, Ia prima vedere, neobișnuită, 
mai ales în împrejurările actuale cînd „programul de ajutor pentru 
străinătate" a fost sensibil amputat de congresul S.U.A. La o analiză 
inai atentă solicititudinea americană pentru regimul de la Bangkok 
apare ușor explicabilă

Este vorba, ÎN PRIMUL RÎND, de ceea ce presa din Washington 
denumește „interese speciale americane în perimetrul tailandez". 
Sub acest termen se înțelege transformarea Tailardei într-o vastă bază 
militară americană destinată desfășurării intervenției S.U.A. în Viet
nam și în întregul sud-est asiatic. E suficient să amintim că numă
rul bazelor aeriene și navale americane pe teritoriul Tailandei se 
ridică la peste 50 și că aproape 80 la sută din raidurile de bombar
dament asupra E.D. Vietnam pornesc de la uriașul port-avion terestru 
tailandez al Pentagonului.

Este vorba, ÎN AL DOILEA RÎND, de dificultățile mereu mai 
accentuate pe care Ie întîmpină guvernanții de Ia Bangkok ca urftiare 
a intensificării acțiunilor patrioților tailandezi. Remarcabilă 
coincidență ; grabnica alocare de suplimente la „ajutorul american 
pentru Tailanda „survine exact în momentul în care detașamentele 
mișcării de partizani tailandezi au întreprins un număr mare de

operațiuni încununate de succes, culminînd cu atacarea bazei aeriene 
americano de la Udom, cea mai mare bază din „sistemul tailandez" 
al aviației S U.A. (date oficiale publicate în capitala tailandeză, evi
dent inferioare situației reale, semnalează că actualmente acțiunile 
patrioților s-au extins Ia 32 din cele 71 de provincii și că în cursul 
primului semestru al acestui an detașamentele patriotice au efectuat 
peste 200 de atacuri, ucigînd sau rănind aproape 800 de soldați și 
ofițeri ai forțelor guvernamentale).

Dacă la Bangkok autoritățile tailandeze au încercat, de circum
stanță, să acrediteze ideea că „suplimentele de ajutori* sînt * necesare 
pentru „finanțarea proiectelor de dezvoltare economică, în Statele 
Unite, revisti NEWSWEEK, cu bune antene în sferele militare 
americane, scrie că datorită pierderilor masive și frecvente și a dis- 
tiugerilor de depozite militare ca urmare „a atacurilor partizanilor", 
armata tailandeză „are stringentă nevoie de echipament suplimentar, 
mai ales pentru forțele speciale care acționează în junglă**. Așadar, 
la Washington nu se utilizează formule ocolite sau perifraze î ajuto
rul suplimentar nu înseamnă altceva decît arme suplimentare pentru 
reprimarea forțelor patriotice și apărarea bazelor americane.

Generozitatea americană în materie de „ajutoare suplimentare" 
merge mină în niîna cu bombardamentele pe care aviația S.U.A. Ie 
efectuează frecvent deasupra regiunilor tailamdeze unde acționează 
forțele patriotice și cu operațiunile de ..defoliere" pe care unități 
speciale americane le întreprind în zonele de junglă din sudul Tai- 
landei. Dolari, arme, bombe și substanțe chimice care distrug vege
tația se însumează într-un arsenal. Un arsenal cu ajutorul căruia 
Washingtonul spera — speranță deșartă — să înăbușe lupta tailande- 
zilor pentru libertate și independență națională împotriva dominației 
străine, împotriva prezenței bazelor militare străine pe teritoriul pa
triei lor.

EM. RUCĂR
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