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UN FACTOR
IMPORTANT 

ÎN ORGANIZAREA
I NORMELE

PRODUCȚIEI
SI A MUNCII

FUNDAMENTATE
Recent a fost aprobată de 

Consiliul de Miniștri Hotă
rîrea privind experimentarea 
noului sistem de salarizare și ma
jorare a salariilor, care are la 
bază principiile aprobate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5—6 oct. 
1967.

Aplicarea noului sistem de sa
larizare presupune existența și 
folosirea în practică pentru toate 
locurile de muncă și pentru toate 
categoriile de salariați, a unor 
norme fundamentate științific 
care să exprime cantitatea de 
muncă reală, necesară pentru e- 
fecluarea lucrărilor.

Necesitatea aplicării unor ast
fel de norme de muncă este im
pusă de faptul că acestea permit 
determinarea, exactă a sarcinilor 
ce revin fiecărui salariat, asigu- 
rînd astfel un echilibru în ce pri
vește încărcarea acestora cu sar
cini și, deci, și o remunerare 
care sa aibă în vedere efortul 
real depus în procesul muncii.

Fundamentarea științifică a 
normelor de muncă constă în 
cercetarea atentă a procesului de 
producție și de muncă, defalca- 
rca acestuia în elementele com
ponente (operații, faze, mînuiri, 
mișcări), analiza critică a raționa
lității acestora și sintetizarea ele
mentelor raționale din punct de 
vedere al duratei și efortului ne
cesar pentru executarea lor. Deci, 
elaborarea unor astfel de norme 
presupune și o organizare știin
țifică a producției și a muncii, 
normele respective reprezentînd 
elementele sintetice ale unei a- 
numite organizări și sînt vala
bile numai pentru organizarea 
care a stat la baza elaborării lor.

Ing. PETRU ISAC
director în Comitetul de Stat 

pentru Probleme de 
Organizare și Salarizare

înOrice modificare intervenită 
organizare impune și modificarea 
corespunzătoare a normelor, ceea 
ce conferă normelor un caracter 
dinamic.

Pentru a se căpăta experiența 
necesară și a se putea desprinde 
concluziile corespunzătoare apli
cării generalizate a normelor 
fundamentate științific, începînd 
de anul trecut s-au luat, după 
cum se știe, măsuri de experi
mentare a lor îritr-un număr res- 
trîns de întreprinderi din aproape 
toate ramurile industriei, astfel 
că în momentul de față această 
acțiune reprezintă o preocupare 
de mare actualitate.

Ce putem spune, acum, la mai 
multe luni după începerea aces
tui experiment ? Analizele efec
tuate la întreprinderile care au 
aplicat noile norme scot în evi
dență faptul că îndeplinirea me
die a acestora se situează în jur 
de 100 Ia sută, în condițiile în
deplinirii sarcinilor de producție. 
Ceea ce, evident, reliefează cali
tatea normelor practicate și star 
bilirea lor în raport direct cu po
sibilitățile de producție ale fie
cărui loc de muncă.

Realizarea î 
elaborate presupune _ 
Ia fiecare loc de muncă a con
dițiilor de producție și de orga- ■ 
nizare avute în vedere la elabo- | 
rarea lor, folosirea integrală a
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normelor științific I 
ssupune asigurarea |

timpului de muncă, respectarea I 
disciplinei tehnologice și instrui- I

rea corespunzătoare a lucrători
lor pentru cunoașterea temeinică 
a metodei de muncă cu care tre
buie să lucreze.

Nerespectarea acestor condiții
— pe de o parte — și diferen
țele individuale privind îndemî- 
narea, priceperea și efortul de
pus în muncă — pe de altă parte
— fac ca îndeplinirile individua
le de norme, să aibă dispersii 
destul de însemnate, în practică 
înthnindu-se alit cazuri Je. .-ue-

(Continuare în pag. a V-a)

cortat de reactoare ale forțelor 
noastre armate, a aterizat pe 
aeroportul Băneasa pavoazat 
cu drapelele de stat ale 
celor două țări. Pe fațada cor 
pului central se aflau portre
tele președintelui Republicii 
Tunisiene și președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Pe 
mari pancarte erau înscrise în 
limbile română și arabă ură
rile : „Bun venit Excelenței 
Sale președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba".

La coborîrea din avion, pre
ședintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, a fost salu
tat cordial 
Consiliului 
Ceaușescu, 
Consiliului 
Gheorghe 
pinare au venit, de asemenea, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheor
ghe Rădulescu și Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Șipoș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Tunisiană.

Pe aeroport se aflau mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali 
și ofițeri . superiori, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

La sosire erau prezenți 
membrii Ambasadei Republicii 
Tunisiene in România, șefi de

misiuni diplomatice acreditațt 
la București.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă onorul. In timp ce 
se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Tunisiene și 
Republicii Socialiste Romanța 
se trag, in semn de salut, 21 
de salve de artilerie.

împreună cu președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Tunisiene, Habib Bour
guiba, trece în revistă garda de 
onoare, aliniată pe aeroport.

Oaspetelui îi sînt prezentați 
apoi șefii misiunilor diploma
tice și persoanele oficiale ro
mâne venite în întâmpinare.

Cei doi președinți se în
dreaptă spre mulțimea de ce
tățeni ai Capitalei aflată pe 
aeroport, care salută cu căl
dură, fluturînd stegulețe cu cu
lorile celor două țări.

Un grup de pionieri oferă 
președintelui Bourguiba și 
persoanelor oficiale care îl în
soțesc buchete de flori.

Cei doi conducători de state 
au luat loc într-o mașină des
chisă, escortată de motocicliști, 
îndreptîndzi-se spre reședința 
oficială rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pa
voazat cu drapelele Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Tunisiene, mii de bucu- 
reșteni fac o primire caldă, 
prietenească președintelui 
Republicii Tunisiene, adueîn- 
du-i urarea de „Bun sosit" în 
Capitala patriei noastre.

(Agerpres)

MIERCURI 10 IULIE 1968

METAMOR

scrisori
In fiecare 

se string 
gura minei 
după ce 
înalță ochii
soare de cîteva 
ori la rînd ca o 
căprioară care 
se adapă, por
nesc spre inima

i- 
o 

liniște densă și 
Începe

încremenită 
pămîntului 
nundată de

FOZA PRO

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, marți dimineața a 
sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială de prietenie, președin
tele Republicii Tunisiene, Ha
bib Bourguiba.

Oaspetele este însoțit de 
Habib Bourguiba jr., secretar 
de stat pentru afacerile exter
ne, Ahmed Noureddine, secre
tar de stat pentru lucrările 
publice și locuințe, Mansour 
Moalla, secretar de stat pen-

W tru comerț și industrie, Mah
moud Maamouri, ambasadorul 
Republicii Tunisiene în Româ
nia, Mokki Zidi, directorul in
dustriei și energiei, Habib 
Ben Ammar, președinte — di
rector general al Oficiului 
pentru artizanat, Ferid Souda- 
ni, președinte — director ge
neral al agenției de pre
să „Tunis- Afrique", Ahmed 
Ghezal, Aii Chetioui și Moh
tadi El Kateb, șefi de direcții 
în secretariatul de stat pentru 
afacerile externe.

Împreună cu președintele 
Republicii Tunisiene au mai 
sosit funcționari de stat și zi
ariști tunisieni.

La ora 10,30, avionul oficial, 
care de la intrarea în spațiul 
aerian al României a fost es-

de președintele 
de Stat, Nicolae 
și președintele 
de Miniștri, Ion 

Maurer. In intim-

FESIILORgrea.
lupta cu mun
tele.
cu perforatoa
re, oamenii ii sfredelesc mă
runtaiele și cu măsură îi 
scot cite o bucată din pin- încordată și rodnică de un bi

nemeritat concediu, mulți au gb 
sfidat odihna și liniștea, im- w 
brățișînd cu același entuzi
asm lopata și tirnăcopul și £ 
pornind pe Șantierul național 
al tineretului de la Bumb ești- 
Liyezeni, gata pregătiți pentru ț

Înarmați

tecele uriaș, pînă ce mun
tele devine noi ca un fa
gure. Lupta din adîncuri e cu
noscută de către toți. Cum s-o 
fi desfășurînd această luptă 
la suprafață ? Tinerilor de la 
■întreprinderea ■ minieră Barza 
li s-a oferit posibilitatea să 
cunoască această ipostază a

-r?

REGISTRUL ȘI ETIOLOGIA 
HULIGANISMULUI

în climatul nostru socialist 
efortul comun și amplificat de 
a întemeia relațiile interumane 
pe încredere, pe stimă reciprocă 
și onestitate a devenit un „mo
dus vivendi", un reper al con
științei morale, un criteriu defi
nitoriu al comportamentului ci
vic, al altitudinii spirituale. 
Acestui efort îi corespunde ca 
reflex logic prezența unei na
turi umane înzestrate cu noi 
dimensiuni și calități sufletești, 
cu o altă fizionomie a gîndului, 
a sensibilității, a faptei și a nă
zuinței. Ea se dezvăluie preg
nant și convingător, multilateral 
și nemijlocit in semenii noștri, 
in cei cu care ne interferăm zi 
de zi, clipă de clipă la locul de 
muncă, pe stradă, acasă și în 
numeroase alte împrejurări.

Ea își exprimă vigoarea, în
țelepciunea și frumusețea ina
lienabilă prin toți cei ce ne 
sporesc bucuria vieții, energia 
creatoare, încrederea în ființa 
proprie și în triumful omnipre
zent al dreptății, al binelui și 
adevărului. în spiritul socialist 
imprimat întregii noastre vieți 
sociale.

în societatea noastră ne 
bucură, ne entuziasmează ritmul 
vertiginos al vieții, al constru
irii unui alt destin uman. al 
subordonării tuturor acțiunilor 
și împlinirilor unei finalități 
superioare dai mai presus de 
toate acestea ne incintă ființa 
umană, frumusețea ei morală, 
condiția ei civilizată, cultura 
Interioară, perspectivele tot mai 
luminoase ale Înfloririi marelui,

Conf. univ. ELENĂ MĂFTEI

la articolul
„HULIGANII
DIN PIAȚA

PĂCII"

autenticului ei mesaj social. 
Aura strălucitoare a acestui nou 
fond spiritual și uman face însă 
ca, prin contrast, umbra densă, 
petele, stigmatele regresive ale 
dezumanizării și înstrăinării, ale 
alterării esenței morale a omului 
să aibă fizionomia și semnifica
ția unei intolerabile monstruo
zități. Cele de mai sus și rîn- 
durile următoare le-am scris 
pornind de la cîteva reflecții 
asupra comportamentului unoi 
tineri despre care se scrie în ar
ticolul „Huliganii din Piața 
Păcii“ („Scînteia tineretului** 
nr. 5945). Ceea ce izbește în pri
mul moment este lipsa țeluri
lor clare ale acestor tineri, ab
sența unor idealuri mari, pe 
măsura idealurilor societății 
Boastre socialiste. Ce-i face pe

aceștia să nu vadă ce se petrece 
în jurul lor, ce le dă lor dreptul 
să nu vadă, să ignoreze cu sau 
fără știință viața tuturor tine
rilor noștri, munca și aspira
țiile lor ? Citesc zilnic în ziare 
despre munca a numeroși tineri 
pe șantiere, despre tineri însu
flețiți de sentimentele înalte, de 
idealuri, de țeluri, a căror ra
țiune e slujirea patriei, a po
porului, a perfecționării omu
lui societății noastre. Cum să-mi 
explic opacitatea acelora, lipsa 
țelurilor la o vîrstă decisivă ? 
Cred că dezacordul ferm cu /no
dul lor de existență nu est/su
ficient. Dacă nici un fel de sim
patie nu poate fi invocată atunci 
cînd condamnăm, în numele 
eticii socialiste, asemenea mo
duri strîmbe de trai și de gîn-

dire mi se pare tot atît de ne
cesar să medităm asupra cauze
lor.

Se înțelege că toate malfor
mațiile ființei umane, toate de
vierile și dereglările de la etica 
civică și comportamentală incită 
la reflecții dureroase, la ener
gice măsuri punitive, la atitu
dini de revoltă interioară și de 
dispreț manifest. Dintre toate 
acestea însă huliganismul este 
atavismul cel mai hidos, mai 
demoralizant pentru om. De 
aceea, el este ținta unor vehe
mente critici, a unor stăruitoare 
preocupări ale presei, ale opi
niei publice, ale vieții noastre 
cotidiene. Huliganismul este o 
manifestare antisocială ce ex
primă un indubitabil primiti
vism psihic, un fond individual 
macerat de vicii diverse, un 
simptom grav al decăderii ome
nești. De asemenea, viața a im
pus cu forța ei de convingere 
și faptul că manifestările huli
ganice nu constituie apanajul 
exclusiv al unei anumite vîrste 
— mai suspectate fiind în acest 
sens preadolescenta și adoles
cența. Este știut faptul esențial 
de altfel, că nu putem afla și 
acționa asupra cauzelor unui fe
nomen, fără a-i cunoaște în pre
alabil fizionomia, toate formele 
și modalitățile concrete și speci
fice de obiectivare, de mani
festare. De regulă, sînt calificate 
ca acte huliganice doar abdică
rile grosolane, flagrante de la 
statutul scris sau nescris al com-

(Contimiare în pag. a 11-a)

bătăliei cu muntele. Benefi- £ 
ciind, după un an de muncă "

(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA

Marți la amiază, președinte
le Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, a făcut o vizită pro
tocolară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

La sosirea oaspetelui la Palatul 
Consiliului de Stat, o gardă mi
litară a prezentat onorul.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter-

Intim și răcoros — două din
tre atributele restaurantului 
din imaginea noastră (Man

galia Nord)
Foto : 

V. CONSTANT1NESCU

Cooperatorii

PROTOCOLARĂ
ne. Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Nicolae 
Șipoș, ambasadorul României în 
Republica Tunisiană.

Au luat parte Habib Bourgui- 
ba-jr., secretar de stat pentru 
afacerile externe, Ahmed Noured
dine, secretar de stat pentru lu
crările publice și locuințe, Man
sour Moalla, secretar de stat 
pentru comerț și industrie, Mah
moud Maamouri, ambasadorul 
Republicii Tunisiene în România, 
Mohtadi El Kateb, șef de direcție

în secretariatul de stat pentru 
afacerile externe.

în timpul vizitei, oare s-a des
fășurat într-o atmosferă cordiala, 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cea mai înal
tă distincție tunisiană, „Marele 
Cordon al Ordinului Independen
ței".

(Agerpres)

DEJUN OFICIAL
£ . Președintele Consiliului de 

Stat. Nicolae Ceaușescu, a 
ofeTit marți un dejun oficial 
în onoarea președintelui Re
publicii Tunisiene, Habib

•
 Bourguiba.

Au luat parte Ion Gheorghe

•
 Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Ghivu Stoica. 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil

9 Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Bergbianu, , Janoș Fazekas.

£ Gheorghe Rădulescu. Ștefan 
Voitec, Emil Drăgănescu, Ma-

nea Mănescu, Dumitru Popa, 
Mihai Dalea, Constanța Cră
ciun, Gheorghe Gaston Marin, 
Mia Groza, Corneliu Mănescu, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, oa
meni de știință și cultură.

Au participat persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Tuni
siene în vizita sa în țara 
noastră : Habib Bourguiba-jr., 
Ahmed Noureddine, Mansour

Moalla, Mahmoud Maamouri, 
Mokki Zidi, Habib Ben 
Ammar. F'erid Soudani, Ah
med Ghezal, Ali Chetioui, 
Mohtadi El Kateb.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească, Nicolae 
Ceaușescu și Habib Bourguiba 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

din județul Galați

AU TERMINAT

RECOLTAREA

TĂIOASELOR

9 Toastul președintelui
• Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceausescu

Toastul președintelui 
Republicii Tunisiene, 

Habib Bourguiba

Marți, cooperativele agricole 
de producție din județul Galați ™ 
au terminat recoltarea păioase- 
lor. Zilnic, pe tarlale au lucrat NP 
peste 900 de combine, 219 prese 
de balotat paie și un însemnat 9 
număr de autocamioane și ate
laje care au transportat griul. $ 
pleava și paiele — astfel incit 
întreaga suprafață a fost recol- A 
tata în 12 zile bune de muncă.

Stimate domnule președinte, 
g^ Stimați oaspeți.

Ne face o deosebită plăcere ca, în numele 
0 Consiliului de Stat, al Guvernului și al po

porului român, să vă adresez dumneavoastră, 
gh domnule președinte, și distinselor personali

tăți care vă însoțesc, un salut cordial și urarea 
gfe tradițională de bun venit.

Vizita pe care o întreprindeți în România, 
• primirea prietenească pe care v-a făcut-o as

tăzi populația Capitalei, constituie o vie ex- 
• presie a bunelor relații statornicite între țările 

noastre, a dorinței lor comune de a le dezvol
ta continuu în interesul popoarelor român și 
tunisian, al colaborării internaționale.

în țara noastră este cunoscută și apreciată 
lupta plină de sacrificii dusă de poporul tu
nisian de-a lungul istoriei sale, pentru inde
pendența națională, pentru o viață demnă și 
liberă, contribuția de seamă pe care dumnea
voastră, domnule președinte, eminent om po
litic și conducător al statului tunisian, ați 
adus-o la emanciparea Tunisiei. Poporul 
român privește cu deosebit interes și caldă

Domnule președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Doiimnelor, domnilor,

Paralel au continuat și celelalte A simpatie eforturile talentatului popor tunisian 
lucrări. Folosind tractoarele în pentru dezvoltarea economiei, culturii și în- 
schimburi prelungite, mecaniza- a vățămîntului, pentru punerea în valoare a 
toni au arat pînă acum 32 000 " resurselor țării și îmbunătățirea condițiilor 
ha de miriște și au insămînțat a sale de viață. Realizările pe care le-a dobîndif 
cu culturi furajere peste 6 300 ha. W poporul tunisian prieten îi deschid noi pers-

(Agerpres) • (Continuare în pag. a V-a)

Răspunzînd amabilei dumneavoastră invi
tații și vizitînd frumoasa dumneavoastră țară, 
noi știam dinainte că venim pe pămînt prie
ten și că aveam să întîlnim oameni cu care 
ne este foarte ușor să stabilim o atmosferă 
de prietenie și de simpatie. Acest sentiment 
ne-a fost inspirat de ceea ce știam despre vi
teazul popor român, despre ospitalitatea 
sa și remarcabilele calități ale conducători
lor săi. ca și de prietenia pe care ne-a trezit-o 
eminentul dumneavoastră predecesor, domnul 
președinte Chivu Stoica și personalitățile care 
l-au însoțit în vizita sa oficială în Tunisia. 
Ne-am simțit, atunci, imediat foarte apropi- 
ați unii de ceilalți, am avut un schimb de 
vederi, într-o atmosferă de mare cordialitate 
și simpatie reciprocă, asupra a numeroase 
probleme, am procedat la un larg examen al 
posibilităților de întărire a cooperării priete
nești și fructuoase ce se stabilise între țările 
noastre.

Astăzi sînt fericit să regăsesc expresia 
călduroasă a acestei prietenii din partea po
porului român și din partea tuturor condu
cătorilor săi și în special din partea dumnea
voastră, domnule președinte, ale cărui cali
tăți excepționale de om de stat și de șef de

(Continuare in pag. a V-a)



PAGINĂ 2 SClNTEIA TINERETULUI

AU SCRIS 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI"
COMPLETĂRI 

LA ILIE...
DE LA BUZĂU

MITACHE LIDIA, conta
bil șef, Mihail Kogălniceanu, 
județul Tulcea : în ziarul 
dvs. a apărut o scurtă rela
tare intitulată „Ilie... de la 
Buzău" (n.r. : este numele 
unui vultur pripășit, cu multi 
ani în urmă, în gara Buzău) 
care m-a impresionat pro
fund mai ales că povestea a 
adus, odată cu Ilie, înaintea 
ochilor mei frumoasele a- 
mintirî ale copilăriei. L-am 
apucat pe acest „Ilie" 
încă foarte multi ani, cam 
din 1938—1941, cînd a dispă
rut, sau mai bine zis a fost 
împușcat de către un ofițer 
german de la fereastra va
gonului vrînd probabil să 
vadă cit de bun ochitor era.

Intr-adevăr, Ilie își ducea 
viata pe acoperișul gării Bu
zău. Era deliciul nostru al 
copiilor și nu o dată am ve
nit urmată de fratele meu, 
să-1 vedem și să-1 mîngîiem 
pe Ilie, care era cu adevărat 
un fenomen.

FERIȚI VĂ DE

DOAMNA

INSPECTOARE"
VASILE SABAU, Cluj : 

Intr-o zi și-a făcut apariția 
în Bistrița o doamnă. S-a 
oprit la Serviciul pentru re
crutarea forțelor de muncă, 
unde s-a prezentat ca fiind 
inspectoare din cadrul Minis
terului Sănătății. O interesa 
sala de așteptare, unde do
rea să asculte „plîngerile" 
oamenilor muncii. O fată 
i-a cerut sprijinul pentru a 
se înscrie la o școală profe
sională.

„Doamna inspectoare" a a- 
sigurat-o de înscriere la 
școală. în schimbul sumei 
de 2 000 lei. Apoi, a dispărut. 
Cine era ? O escroacă de 
41 ani. Raicu Ana. Are la ac
tiv 12 condamnări cu pedepse 
între 1 lună și 5 ani închi
soare corecțională. De la 
vîrsta de 22 ani pînă la 41 
ani, aproape 18 ani, i-a petre
cut la închisoare. Noua es
crocherie i-a adus- o nouă 
condamnare de 4 ani închi
soare corecțională.

PAGINI ALBE

PENTRU ZILE
NEGRE

COSMA MATEI — Chier, 
județul Arad : Sînt elev în 
clasa a Xl-a la Liceul din 
Ineu și, totodată, un mare 
pasionat după literatură. Am 
strîns 21,50 lei. mi-am cum
părat „Pagini de critică li
terară" de Vladimir Streinu 
și, am început, fericit, s-o 
citesc. Dar, surpriză 1 De la 
pag. 65 pînă la pag. 100 două 
foi albe alternează cu două 
scrise ; după pag. 256 se re
petă paginile 193—224, apoi 
continuă cu pag. 289. Ultima 
surpriză a fost că, după pag. 
289, totul a decurs normal. 
Paginile lipsă le-am văzut, 
dar lipsea ștampila contro
lului de calitate.

DOCTORIȚA 
FORESTIERILOR

ION V. MARIN tehnician, 
Brăila î Așa o numesc cei 
de la C.I.L. Brăila pe tînă- 
ra doctoriță Matetovici Ga
briela de la dispensarul în
treprinderii. La dînsa găsești 
întotdeauna un sfat, o mîn- 
gîiere. în munca sa, Mate- 
tovici acordă o mare a- 
tenție măsurilor profilac
tice și educației sanitare. 
Barbu Elena, Nicolau Maria, 
Podoreanu Felicia — iată nu
mai cîteva din numele celor 
care se gîndesc cu recunoș
tință la doctorița lor, a ..fo
restierilor".

Rubrică realizată de 
OCTAVIAN URSULESCU

REGISTRUL ȘI ETIOLOGIA
HULIGANISMULUI

(Urmare din pag. I)

portării civilizate, de la normele 
vieții morale. Referințele de 
mai mare frecvență vizează în
deosebi atentatul la ordinea pu
blică, la legile în vigoare, la 
morala civică, la disciplina în 
muncă, în relații. Cu prompti
tudine, opinia publică intervine 
etichetînd ca huligan pe cel 
care provoacă și întreține scan
daluri și bătăi în localuri, pe 
stradă sau chiar acasă, pe cel 
ce-și maltratează copiii sau pă
rinții, pe cel ce-și batjocorește 
semenii. Aceste dereglări de 
comportament, cu efecte nefaste 
imediate si ușor demonstrabile 
sînt — se înțelege —■ rușinoase 
și sancționate fără echivoc.

Abdicările de la etica vieții și 
a comportamentului — în esență 
tot de factură huliganică — cu
nosc aspecte mai „nuanțate", mal 
profunde chiar ca efect nociv, 
dar mai „rafinate", mai subtile 
ca formă de manifestare. Opinia 
noastră trebuie să fie la fel de 
drastică și de Intolerabilă. 
Faptul că încercăm să disociem 
și să clasificăm în această 
„materie" murdară a huliganis
mului nu trebuie să ne reducă 
forța reacției de respingere a 
lui, oricum s-ar manifesta. 
Dimpotrivă, fiecărui „specimen" 
îi vom opune o reacție mai con
vingătoare, în deplină cunoștin
ță de cauză.

„Limbajul" unor manifestări 
huliganice poate fi abil mascat 
de aparența altitudinii spiritu
ale de tonalități seducătoare.

TELEVIZIUNE
10,00 — Curs de limba fran

ceză.
11,00 — Curs de limba rusă. 
12,00 — T.V, pentru specia

liștii din industrie.
17,30 — Pentru școlari „Ex- 

terra’68“.

Telecronica econo
mică. Valoarea unei 
secunde.

18.30 — Curs de limba ger
mană.

19,00 — Club XX — (emisi
une pentru tineret). 
Din prefața jurnalelor 
de bord.

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteoro

logic.
20,00 — „Ia mai zi-i măi, din 

vioară" — muzică 
populară românească, — ------- - (La20,30 — Transfocator : 
munte",

21,00 — Avanpremiera.
21.15 — Document: 

cată pripită (I).
22.15 — Divertisment 

cal cu orchestra 
Ghentzer și soliștii 
minița Dobrescu 
Dorin Anastasiu.

22.45 — Telejurnalul 
noapte.

Jude-
muzi- 

Paul 
Lu- 

și
de

HAIRE
• Teatrul de comedie (la Tea

trul de vară .,N. Bălcescu") î 
OPINIA PUBLICA (ora 20).

• Teatrul „C. 1. Nottara" (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : CĂ
LĂTORIE CU SCANDAL (ora 
20).
• Teatrul satirio — muzical 

„C. Tănase" (la Grădina Boe
ma) : COMICI VESTIȚI AI RE
VISTEI : N. Stroie (ora 20).

• Ansamblul „Perinița" (în 
sala Savoy) : VARIETĂȚI FOL
CLORICE (ora 19).
• Circul național cehoslovac 

— Praga (pe terenul din cal. Gri- 
viței, vis-a-vîs de Podul Grant) : 
SPECTACOL DE CIRC (ora 20).

chiar de intenționalități gene
roase, ceea ce îl face mai greu 
accesibil ca semnificație, ca în
țeles etic și social. Fizionomia 
spirituală a unor asemenea indi
vizi este greu de identificat, 
căci ei au o măiestrită regie in
terioară, o infailibilă strategie 
demagogică, un proteism invizi
bil, un mimetism absolut. Dato
rită acestor caracteristici, huli
ganismul lor scapă uneori de 
oprobiul și sancțiunea publică.

Aceștia sînt de fapt indivizi 
fără virtute, sînt cei care, cum 
se exprimă La Fontaine, „de 
departe par ceva, iar de aproape 
nimic". Evident, întrebarea chi
nuitoare pentru vremea lui 
Shakespeare, își păstrează încă 
actualitatea dramatică : „De ce 
nu-s oamenii așa cum par I 
Sau. dacă nu. să nu mai para 
oameni**. „ .Acest huliganism deghizat 
prin manierism etic, printr-o 
mină afectată de falsul îndemn 
la umanizare, printr-un „incon- 
formism" gratuit va înșela poate 
încă buna credință a anumitor 
oameni. Dar de bună seamă că 
nu va putea deruta și, timpul, 
timpul ireversibil orientat spre 
viitor și spre desăvîrșirea ne
contenită a naturii umane. Mă 
întreb ce vor deveni acești oa
meni și. de fapt, cum vor deve
ni ei oameni, ce țeluri vor avea* 
căror idealuri vor sluji ?

împotriva oricăror devieri de 
comportament, alterări ale per
sonalității, ca și împotriva hu
liganismului de toate nuanțele 
și formele de exprimare nu se 
poate lupta însă cu sorți deci
sivi de izbîndă fără o identifi
care meticuloasă și cît mai ri
guroasă a cauzelor determi
nante, a etiologici obiective și 
subiective. Si în această pri
vință — recunoaștem cu satis
facție — eforturile clarifica
toare înregistrează achiziții me
todologice și științifice tot mai 
ferme, maî de temei actional.

Se știe, de exemplu, că omul 
nu se naște nici bun. nici rău 
și că „pentru a deveni om cu 
adevărat fiecare aduce cu sine 
— cum precizează Herder — 
destule predispoziții*. Acestea 
însă avînd un caracter poliva
lent șl o anumită plasticitate 
pot servi — în funcție de ca
racteristicile concrete ale me
diului social și ale educației —*

drept temei pentru elaborarea 
și orientarea trăsăturilor de 
personalitate, a modalităților 
adaptative și de comportament 
social. Se înțelege astfel că 
soarta personalității umane, va
loarea și semnificația socială a 
acțiunilor și' manifestărilor 
este determinată nu atît 
fondul ei predispozitional. 
factori ereditari, cît mai ales 
natura, bogăția $i varietatea _ 
rîuririlor ce se exercită asupra 
insului în ontogeneza devenirii 
și formării sale. în consecință, 
comportamentul huliganic nu 
este un reflex condiționat, un 
automatism nativ și nemodifica
bil, ci un efect dureros dar le
gic al unor elementare greșeli 
de educație, al acțiunii unor con
diții nefaste de viață, de muncă, 
de relație, de cultură și civili
zație. Este indubitabilă, ține de 
simțul empiric, constatarea că 
tatăl denaturat ce-și violează 
fiica, că individul ce se auto
mutilează spre a putea cerși, că 
elevul ce fuge de la școală la 
bufet spre a servi un ..țoi", că 
fiul ce-și maltratează părinții, 
că infractorul de orice fel, că 
mincinosul și lingușitorul, că 
demagogul și fățarnicul, că toți 
aceștia nu s-au născut huligani. 
Ei sînt victimile unei gîndiri 
proprii eronate, ale unor idei 
false ca și ale unor influente și 
relații vicioase, ale unui mod 
alterat de viață, ale unor con
diții și practici degradante. Sînt 
indivizi cărora li s-a atrofiat 
simțul demnității si al răspun
derii. conștiința de sine și de 
alții, devenind ..ancestrali**, so-

. lipsiști și mizantropi.
Geneza unor manifestări ca 

acelea despre care am citit, 
printre altele, trebuie căutată și 
în zorii formării personalității,

ei 
de 
de 
de 
în-

Pădurea împietrită* de R.
Sherwood este o melodramă o- 
nestă, de tip western. Prezentat 
de Teatrul „Matei Millo“ din 
Timișoara spectacolul a fost 
inegal, înfățișat de o transcriere 
regizorală modestă, într-o ținută 
plastică lipsită de personalitate. 

Subiectul piesei este următo
rul. într-o circiumă din vestul 
Texasului trăiește o fată frumoa
să, bîntuită însă de complexe 
bovarice. Se îndrăgostește de ea 
un oarecare Bose, jucător de fot
bal american, retras din activita
tea competițională. Dar fata se 
îndrăgostește de Allan, un muște
riu afișînd ratarea, și dragostea 
fetei este fulgerătoare. Apoi so
sește banditul Duke, urmărit de 
poliție, care, așteptîndu-și în cir
ciumă blonda, îi imobilizează pe 
cei prezenți: Allan, Bose, fata, o 
Îjereche de bogătași cu șoferul 
or negru, un bătrîn, o bucătă- 

reasă mexicană și în fine niște 
membri ai Legiunii Americane, 

| expresia onorabilității ținutului.
în prezența banditului, persona
jele își ies din sine, oferindu-se 

I în autenticitatea structurii lor 
specifice.

Interpretat cu deosebită pres- 
I tanță de actorul Emil Reus, 
Duke își domină partenerii prin 
forță, liniște și sobrietate. Ban- 

' di tul dovedește astfel celorlalți 
bărbați ridicolul funciar al exis
tenței lor, mărunte și lașe. Regi- 

’ zorul pare pur și simplu depășit 
de alura extraordinară a acestui 

.. Emil Reus, care ia piesa pe cont 
propriu, explicîndu-și și descope- 
rindu-și personajul într-o ma- 

j nieră de neuitat.
în rolul fetei, Dora Chertes 

creează o atmosferă de poezie 
A stenică, suplă, echilibrînd oblo- 
” movismul lui Allan, aerul șters 

al lui Bose și duritatea lui. Duke. 
A Poate unele momente de leneșă 

ambiguitate ar fi contribuit și 
mai consistent la definirea per-

în educația timpurie, fiind o @ 
consecință a unor greșeli de 
educație ce trec uneori nepre- 
venite și chiar nesesizate în w 
timp util. Efectul lor este însă 
dezastruos și mult prea tardiv, 
cînd malformațiile, carențele W 
psihice și comportamentele sînt 
greu de înlăturat. A

Din ansamblul situațiilor și 
procedeelor educative de na
tură să altereze personalitatea a 
și să genereze fizionomia com- W 
portamentului huliganic, e su
ficient și edificator să mențio
năm cîteva dintre cele tipice. Pe 
prim plan se situează răsfățul 
material fără implicații ale a- 
portului și efortului personal. 
Riscăm să facem un pacient la 
huliganism din cel căruia îi sa
tisfacem fără opreliști și ra
țiune toate capriciile absurde și 
fără scadențe. Pe aceeași treaptă 
generatoare de vicii se situează 
trîndăvia, lenea, neantrenarea 
copilului sau a tînărului într-o 
muncă efectivă, de larg interes 
uman și social. Cine este lăsat 
să vegeteze, să se amuze, să se 
distreze pe socoteala muncii al
tora, să risipească numai, își 
formează o psihologie de tiran, 
de lingușitor, de laș și de dema
gog. Huliganul, recalcitrantul, 
încăpățînatul, negativistul re
flectă de regulă un climat fami
lial sau de „gașcă" în care iu
birea sau ura, exigența sau to
leranța acționează fără temei și 
măsură, fără o logică rațională 
a relațiilor.

Umanismul socialist cultivă 
formarea unor idealuri puse în 
slujba societății, de esență ac
tivă. mobilizatoare. Nimic nu 
este mai detestabil decît ab
sența țelurilor pentru; care să 
meriți să trăiești, azi, în socle- A sonajului. 
tatea noastră. în rolul lui Allan, Ovidiu Mol

Casa de pe Valea Sebeșului 
în care s-a născut pictorul 

Sava Henția
Foto: SORIN DAN

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 11.30 ț 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15); Bucu
rești (oreie 14 ; 16,30 : 19 ;•
21,15 ; duminică mat. 9 ; 11,15); 
Circul de stat (orele 10 ; 13 ; 
18 ; 20,30). Capitol (orele
8.30 ; 10.45 ; 13).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Republica 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16.15 ;

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,13 î 13,30 ; 16.15 ; xo.au , 
20,45) ; Festival (orele 9 : 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21): Feroviar 
(orele 8,30—15,15 în continu-

Excelsior 
16,30 ; 
(orele 
18,45 ;

(orele
18.45).

(orele
18.30 ;

CINEMATOGRAFE

13,30
17,45; 20; Lx
: 13 : 12 ; 14,15 j 

21) ; Modern

dovan interpretează cu convin
gere, stăruind asupra lașității și 
oboselii vagabondului. Starea 
permanentă de mortificare îi au- 
tenticizează eroului gestul final. 
Accente notabile dobîndește și 
Radu Avram în rolul bătrînului 
și Elena loan în rolul soției mi
lionarului. în rolul lui Bose, Ho- 
ria Georgescu a fost anost, lipsit 
de o anume căldură, cu care ro
lul trebuia totuși acoperit.

La „Madame Sans Gene*, co
medie de V. Sardou și E. Mo
reau, cronicarul se prezintă cu

spectacole

timișorene

aleasă circumspecție. A auzit nu
mai de Rejane și Madeleine 
Renaud, pentru a cita doar pe 
cele mai faimoase interprete ale 
Catherinei, dar a văzut-o totuși 
f>e Sophia Loren ințerpretînd ro- 
ul în film, acolo unde Catherine 

n-a fost decît o napolitană vul
gară și vag isterică. Și, jucînd 
Robert Hossein în rolul lui Le- 
febre, filmul a fost mai mult o 
poveste despre soțul Catherinei.

în interpretarea teatrului timi
șorean, Ștefan Moisescu a fost 
un Lefebre modest, casnic și 
cam nătîng, ceea ce e foarte po
trivit în economia piesei. (De re
marcat registrul bogat al actoru
lui, care, după rolul banditului

Jackie dîn „Pădurea împietrită* 
își; deșcoperă în rolul acesta va- 
lerițe noi). Au strălucit însă 
FouchS, Napoleon și a existat o 
Catherine, o adevărată Catherine 
•— eroică și modestă, plină de 
farmec, exponentă a bunului gust 
eu bonetă frigiană, care a croșe
tat cu migală și-febrilitate un 
spectacol întreg.

Interpretată de Florina Cercel, 
Catherine, poreclită „Madame 
Sans-Gâne", se distinge prin re
plica dată cu aplomb și sincerita
te, fără „clenciuri“ ieftine, la 
care orice interpretă mai puțin 
sigură de sine (într-o duminică 
seara, în arena din Parcul He
răstrău) s-ar fi pretat, a dat mă- | 
sura unui talent ieșit din comun, 
a unei revelații.

Emil Reus a fost un Napoleon 
autentic în mărimea și slăbiciu
nea cu care eroul s-a încredințat 
posterității. Actorul a știut, așa 
cum de altfel indică și piesa, să 
îngroape rangul personajului ' 

omul care a fost Napo- 
despre care se spune că 

mai întîi a fost corsican și mai 
apoi împărat.

Interpretat de Radu Avram, 
Fouchâ a fost spiritul ascuțit și 
diplomatul iscusit, abil — vulpea 
și cangrena, voluptatea și tenaci
tatea intrigii de palat. Mai puțin 
interesant Miron Nețea (în rolul 
lui Neipperg) și extrem de per
sonală prezența Elisabetei Jar (în 
două roluri episodice).

Semnînd regia acestui specta
col, Marietta Sadova și-a ma
nifestat cu deosebită dezinvoltură 
înalta exigență artistică, benefi
ciind de scenografia inspirată a 
lui Mircea Marosin și a Emiliei 
Jivanov. De remarcat configura
ția de stampă de epocă a primu
lui tablou, ritmul imprimat unor 
episoade și, în general, gîndirea 
întregului spectacol, plin de 
prospețime, de vervă și veritabil 
umor popular.

DUMITRU DINULESCU

METAMORFOZA
(Urmare din pag. I)

are ; 17,45
(orele 9 45
18.45 ; ,
9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16.30 r
21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Capitol
16,15; 19; 20.30 în grădină).

JENIA, JENICIKA și KATIUȘA 
rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11 î 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

PENTRU CÎTIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează Ia Lumina (orele 8,15—
15.45 în continuare ; 18,30—21). 

CLIMATE rulează la Central 
orele 20,45).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21),

TOM ȘI JERRY

(orele

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15.30 : 
18 ; 20.30).

INIMĂ NEBUNĂ... NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Raho
va (orele 15,30 ; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Grivița (orele 9,30 1 
12,15 ; 17.45 ; 20,30) ; Miorița 
(orele 9 : 1130 : 14,30 i 17,30 ; 
20,30).

ZOLTAN KARPATHY - cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10—
15.30 ; 17,45 : 20). Drumul Sării 
(orele 16 ; 18 ; 20).

OBSESIA
rulează la BuzeștI (orele 15,30; 
18).

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8,15—
16.30 în continuare ; 18.45 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT — cine
mascop

ruleazS la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21); 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare ;. 18.15).

CE NOAPTE, BĂIEȚI — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 15.30— 
18).

SFIRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30; 18). 
FARAONUL — cinemascop

rulează Ia Ferentari (orele 15; 
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la GiuleștI (orele 10; 
15,30 : 18 ; 20,30) ; Melodia (ore
le 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Tomls (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18,15),

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează îa
15,30 ; 18 •

CEI ȘAPTE 
rulează la 
19.15).

DIRIJABILUL FURAT — cine
mascop

rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 -; 20,15).

Cotroceni (orele 
20,30).
SAMURAI
Pacea (orele 16;

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI- 
TA — cinemascop

rulează la Floreasca (orele
9.30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30); Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30). Flamura (orele 9— 
16 în continuare : 18,15 20,30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Volga (orele 9—13 
în continuare ; 16.15 ; 18,30 ;
20,45); Aurora (orele 9 ; 11; 13;
15.15 ; 17,30 : 20).

EA VA RIDE
rulează la Viitorul (orele 15,30 
18 ; 20,30).

NUNTA LA MALINOVKA — 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele
17.30 ; 20).

SINGUR PE LUME
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Munca (orele 16; 
18 ; 20).

PASAREA CU PENE MINUNAT
COLORATE — cinemascop 

rulează la Cosmos (orele 15.30; 
18 : 20.30).

FREDDY. LOVEȘTE TU 
rulează la Vjtan /orele 
18 ; 20,15).

EL DORADO
rulează la Progresul 
15,30—18) : K. O. (orele

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

15 î

ÎNTlI
15,30 ;

(orele 
20,30).

o nouă încleștare cu muntele. 
Gestul lor nu e singular, dar 
are ceva deosebit, simbolic 
față de al celorlalți. Pe noul 
cîmp de bătălie au ținut să 
vină cu toții, muncitori și in
gineri, avîndu-l in frunte pe 
Nicolae Stoica, secretarul co
mitetului U.T.O. pe întreprin
dere, căruia i s-a încredințat 
și sarcina de a conduce bri
gada.

— Am venit aici pentru a 
omagia evenimentul plecării 
mele din rîndul uteciștilor, de
clara cu vădită emoție Avram 
Furduj.

— Mi-am dorit să cunosc pe 
viu refrenul „hei-rup" chiar pe 
șantierul care l-a lansat, îl 
completează colegul său Dorel 
Ometa.

„M-am simțit obligat să răs
plătesc cu munca mea locuri
le pe care mi-am trăit anii 
studenției" — scria în jurnalul 
său intim inginerul N. Oprea.

Dincolo de diversitatea mo
bilărilor care i-au determinat 
să ia această hotărîre, poate 
fi sesizat un resort sufletesc 
unici dorința de a contribui 
la grăbirea dării în folosință 
a acestei importante artere de 
comunicație dintre Transilva
nia partea sudică a țării.

Spre deosebire de ceilalți 
brigadieri, tinerii hunedoreni 
au renunțat la remunerația 
care li se cuvenea pentru 
munca prestată, dăruind-o co
mitetului județean al U.T.C. 
pentru organizarea de excursii 
și alte acțiuni cultural-distrac- 
tive.

l-am urmărit pe acești mi
neri transformați ad-hoc in 
constructori de drumuri, răs
firați de-a lungul șoselei pe 6 
distanță de aproape un km. 
Lucrau tăcuți și preocupați, 
așa cum s-au obișnuit la locul 
lor de muncă ascunși în adin- 
curi și nu erau frămintați de- 
cîț de gîndul de a lăsa in urma 
lor la plecare, o porțiune cit

mai mare de șosea pregătită 
pentru asfaltare.

De la o zi la alta, in mîinile 
lor, drumul capătă tot mai 
multă individualitate și con
tur. în decurs de numai 5 zile 
au încărcat, transportat și îm
prăștiat peste 250 tone piatră 
provenită din derocări. Acolo 
unde era mai greu, la răngui- 
tul stincii și barosatul pietrei, 
se aflau întotdeauna cei mai 
mulți, smulgînd din pîntecele 
muntelui zeci de tone de pia
tră pe care o zdrobeau și o 
presărau pînă ce drumul că
păta netezimea oglinzii de apă.

Uniți în bătălia cu muntele, 
nu s-au despărțit nici după 
orele de muncă. începea o altă 
activitate. Dacă vremea era 
mohorîtă și întunecată, se 
strîngeau la dormitoare și cîn- 
tau alături de cei trei cliita- 
riști pe care i-au adus cu ei.

în după-amiezele senine, se 
îndreptau spre locurile pito
rești din jur. în două rînduri 
au fost oaspeții cabanelor 
Rusu și Lunca Florii, in altă 
zi au vizitat termocentrala de 
la Paroșeni și noul oraș mi
nier Uricani, denumit Orașul 
fără arhivă, pentru virsta sa 
care numără doar cîțiva ani, 
iar intr-o duminică du vizitat 
în grup, Muzeul mineritului 
din Petroșani, care prezenta o 
curiozitate firească pentru ei.

La plecare, fețele lor erau 
inundate de zîmbete, satisfac
ție : au desfășurat iO activitate 
utilă țării, dar șederea lor a 
fost plăcută, plină de învăță
minte. Unii erau^puțin nemul
țumiți că nu au "putut să rea
lizeze tot cît au dorit: Dorel 
Ometa, Olimpiu Galea și alții 

. ne-au încredințat- că activita- 
tea lor voluntar-patrlotică nu 
se va opri aici, c&uq. fi conti
nuată la Gura barzii "căci mul
te sînt \de făcut și acolo. Ca o 
primă urgență, agenda de lu
cru consemnează amenajarea 
unor terenuri de volei și bas
chet la ștrandul din localitate. 
Apoi o bază de agrement. Dar 
Cite nu se vor mai face ? Pla
nurile se nasc tucrînd.

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul fantellmon e urmărit de 
Jandarmi rurali, de polițiști și agentl aecreți venit! tocmai da la 
București. Paralel cu loll aceștia — insă evident ou alt scop — 
își continuă cercetările șl reporterul pe care ..Dimineața** I-a 
trimis pe urmele haiducului i N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit I Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-I adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a tost capturat. Iată-1 la Judecată

Dar după șase ani de temniță, Pantelimon mai b&trtn de cum 
intrase într-insa, mai amărît poate șl poate ceva mai rău, e 
într-o bună zi liberat din lanțuri.

Sintem în primăvara anului 1907.
V-a povestit el însuși odiseea banditului eliberat din închi

soare, rătăcitor pe drumurile României libere. Era în primele 
zile după răscoale. Proprietarii, primarii, lapravnldl, jandar
mii. arestau pe capete. Pantelimon se întllneșta pe drumul lui
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CHESTIA. ZK,Kt

Jandarmeria și Pantelimon

Comandata! I Cwm achUnt Juraflt. sMdZ
Pantellma a: Ca «4 avefi «oi jx e»«w urmăriți

Caricatură apărută In xiarul adevărul" (25 decemhri» 1912) 

cu unul dlntr-înșll. Pantelimon vine de la închisoare, Jandarmii 
știu că omul care vine de la închisoare este vinovat de toate 
crimele, lată-1 așadar pe Pantelimon arestat ca instigator. Ce-1
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pasă autorității că bietul om era închis, la adăpost de orișice 
propagandă, în toiul răscoalelor ? Logica e bună pentru alții ! 
Jandarmul nostru nu cunoaște decît o singură logică : arestul și 
bătaia.

Dar cum și zilele de arest preventiv au o limită, chiar la noi, 
după ce e purtat pe la toți sfinții, bătut, amenințat cu moartea, 
un jandarm mai milos își face pomană cu dînsul și Pantelimon 
e lăsat în legea lui.

Ei I dar autoritățile nu adorm așa de repede. Lăsat să umble 
liber, Pantelimon e ținut din scurt, urmărit, hărțuit pentru te 
miri ce și mai nimic. Dacă în sat se fură o găină, „domnul" 
jandarm o caută în cotețul cocioabei lui Pantelimon. Dacă se 
zvonește de o bătaie, Pantelimon e chemat la „instrucție". Dacă 
peste zece sate se fură un cal sau o vacă, tot Pantelimon e 
purtat pe drumuri. Daeă „domnului" jandarm i-a sărit pentru 
ceva bîzdîcul, iarăși și iarăși Pantelimon e făcut răspunzător.

Dreptul și pumnul jandarmului rural sînt litere de evanghe
lie. El „instruiește", el anchetează, el comandă, el bate, el 
schingiuiește fără milă și fără cuvînt, cum îi place și cît îl 
țin puterile.

Ați auzit d-lor jurați mărturisirile țăranilor ce s-au perindat 
pe dinaintea d-voastră. I-ați auzit povestindu-vă cum erau le
gați cu lanțuri cot la cot și spînzurați^ de tavan. Sînt fapte, 
sînt crime mărturisite sub prestare de jurămînt.

Ei bine, văzut-ați din partea șefului jandarmilor, din partea 
d-lui procuror general vreun gest de uimire, de dezaprobare ? 
D-sa care-1 amenință pe martorul Pilat cu fulgerele adminis
trative, pentru că martorul acesta nu vroia să declare așa cum 
vroia dl. procuror, tot d-sa n-a găsit în aparatul d-sale și în 
conștiința d-sale de om, un simplu cuvînt ca să înfiereze ban
ditismele jandarmului rural.

Și-atunci cînd, hărțuit de bandiții aceștia în uniformă, mai 
răi și mai cruzi decît bandiții de codru, Pantelimon înțelege că 
viața i-a ajuns nesuferită în satul lui, că orice chin și orice pers
pectivă sînt preferabile unei asemenea vieți, cînd, exasperat, 
urmărit și bătut, își ia într-o bună dimineață lumea în cap, 
se înfundă în desișul codrilor și e silit asemenea fiarei flămînde, 
să fure și să jefuiască ca să nu moară de foame, cine e vinovat, 
d-le procuror general, că dintr-un om care ar fi putut fi mun
citor și cinstit, societatea și subalternii d-stră au făcut un 
bandit ?

Vorbești de dramă socială, d-le procuror ?
Iată drama 1 Abia de la actul acesta încape. De la actul în
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carej alături de Pantelimon, d-voastră sau cei pe care Si lăsațl 
să-și bată joc de drepturi, de legi și de: oameni, jucȘți rolul 
principal. Dacă am cerut și dacă am prirftiț; șă apăr pe Parvțe*- 
limon, e pentru că știam că îndărătul banditului o să desco
păr pe d-voastră. Știam, din ziua cîud âm început să jelind 
munții Neamțului, nu atît în urmărirea Iul. Pantelimon, fn 
urmărirea adevărului, știam ,că în întunericul .. satelor aefefofa 
nenorocite se săvîrșesc crime peste crime și nedreptăți pdMț^ 
nedreptăți, de alte bande organizate decît cea a Tui Pah*telîm'ont. 
Acolo am aflat cum mama omului acesta a fost schîngiuiviăf^tf.bl0 
am văzut spinarea ei neagră de lovituri și brațele ei 
de loviturile lanțurilor. ;.

Acolo am simțit puterea nefastă a jandarmului ruril< ridi- 
cindu-șe ca un pumn masiv și imbecil pentru mizeria, satelor. 
Acolo am înțeles care trebuie să fi fost însăși viata'lomuiiii‘^6.s4 
ta, lovit de împrejurări, bătut de soartă și de-oameni. Și-acolo 
mi-am spus, lingă mama lui, acolo mi-am juraL în coliba săr
mană a lui Pantelimon, lingă mama lui bătută pe nedrept'să 
vin în fața judecății, ca să pot proclama sus și tare nevinovăția 
acestui om și .să pot arăta cu degetul în fața judecătorilor. ^1' a 
conștiinței publice, imparțiale, pe adevăratul vinovat. /

Iată vinovatul 1 .
Nu e Pantelimon, nu sînt tovarășii săi de codru, de foame și 

de deznădejde. -
E instituția nefastă a jandarmilor rurali, .e instituția r aceasta 

arțăgoasă, brutală, vindicativă, lacomă și crudă,, peste cgre dvs. 
d-le procuror general, întindeți toleranța d-voastră larg$ ^';.cu- 
țele robei d-voastră de magistrat neprihănit, . • ,

Evocînd umbra aceasta fără de lege și de ciimă, înțelegeți”de> 
ce, d-lor jurați, nu vă cer și nu vă pot cere circumstanța ate
nuante pentru Pantelimon. ’ •*.!.•

Vă cer un verdict întreg âe achitare, un verdict de' lejlare 
omenească și de dreptate socială. ?■

Intîmplarea ne-a reunit la bara aceasta de justiție, la‘;p^cioa- 
rele crucei acesteia de împăcare, în ajunul unei-noi sărbătoriri 
a nașterii lui Isus. f *J’; ,

Mîine în toate colțurile pămîntulul, clopotele bisericii 
tine vor suna izbînda celui care a adus în lume ierțafeâ și 
dreptatea.

(VA URMA) >
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Așa ii spuneam in gind Bul
gariei pentru că așa o vedeam 
cu ochii mini ii Pentru mine 
toate țările au și un alt nume, 
tzvorit din ce știu eu că au 
mai particular, mai „al lor*. 
Astfel. călătorind imaginar 
văd rind pe rînd țara minu
natei „ikebana", țara nisipu
lui mișcător, (ara ghirlande
lor de flori, țara codrilor de 
mesteacăn, țara cețurilor vcș- 
nice sau țara piscurilor de 
piatră. Așa văd eu Japonia, 
Egiptul, insula Tahiti, Finlan
da. Anglia sau Elveția, așa 
vedeam eu și Bulgaria, ca pe 
• țară a esențelor de trandafir.

Cind am trecut granița la 
Giurgiu mi-am simțit inima 
bătind mai puternic. La Russe. 
al patrulea oraș al Bulgariei 
ca mărime și un puternic cen
tru industrial, am mai intilnit 
vreo patru autocare româ
nești. Mi se părea curios să 
aud vorbindu-se o limbă stră
ină iar cuvintele românești 
pe care le prindeam in treacăt 
(căci foarte mulți cetățeni vor
beau și românește) îmi dădeau 
o deosebită emoție. Mi-au 
atras atenția portul tradițional 
al citorva turcoaice, ai căror 
șalvari și iașmac, (nu atit de 
elegant ca în „1001 de nopți") 
mi-au chemat brusc în amin
tire basmele orientale și cite- 
va fraze muzicale din „Pe o 
piață persană".

Ne am îndreptat spre Plev
na. Am rămas mută de emo
ție cind am aflat că aici pen
tru fiecare ostaș român căzut 
în războiul de independență, 
s-a plantat cite un trandafir. 
Si iarăși gindurile m-au dus 
in altă țară, în altă localitate, 
la Lidice, unde știam că pen
tru orașul-erou fiecare țară 
« trimis cite uu trandafir...

Momentul de reculegere 
păstrat in amintirea celor că- 
zuți a fost emoționant și sin
cer.

Prin „ploaia de aur" a flo
rilor de Forsythia. arbust or
namental foarte răspindit in 
Bulgaria, ne-am continuat dru
mul spre Sofia. Pe ogoarele 
de mult arate avioanele împră
știau îngrășăminte chimice. 
Capitala Bulgariei se anunță 
plină de inedit chiar înainte 
de a ajunge la ea. Parcul Kai- 
lica, cu un original restaurant 
săpat in stîncă. cu un drum 
străjuit cu pereți drepți de 
piatră, asemenea Cheilor Su- 
găului sau Cheilor Cernei, 
m-a incintat.

In acest perete de piatră, in 
apropiere de intrarea în parc, 

este săpat în stîncă chipul 
unuia dintre conducătorii bul
gari. Și iarăși gindul m a pur
tat spre anticul Egipt cu imen
sele statui ale faraonilor săpa
te în stîncă în apropiere de 
Assuan sau la milenarele 
sculpturi rupestre. Loveci un

BULGARIA, 
[AHA 
ESENțE- 
LOR III
TBANBAHR
„Colibași" bulgar, montează 
de doi ani de zile două tipuri 
de Fiat. Tot in Bulgaria se 
mai montează două tipuri de 
Renault (Rulgarrenault) și un 
Renault tip sport (Bulgarrena- 
uit alpin).

Spre seară am intrat in So
fia, un oraș vechi, urbanistica 
modernă și-a spus cuvintul 
doar spre marginea lui. in 
spre Vitoșa, unde se înalță 
blocuri noi și confortabile.

In fața elegantului hotel 

„Serdika", unde am fost cazați 
(Serdika e vechea denumire a 
Sofiei) se înalță un impunător 
monument ridica! in memoria 
eroului național, Vasili Lev
ski.

De pe Vitoșa. un masiv de 
2290 m la o depărtare de ciți- 
va kilometri de Sofia, se des
chide o impresionantă panora
ma asupra capitalei. Din mul
țimea clădirilor, aurita ciipolă 
a vestitei biserici Aleksandr 
Nevski părea un licurici pier
dut in iarbă.

Am traversat din nou Bal
canii prin pasul Sipka, șt pe 
valea lantrei ne-am îndreptat 
spre Tirnovo. înainte de Tir
novo am trecut prin orașul 
Gabrovo, ai cărui locuitori, 
„gabro viții", sint pentru amu
zamentul bulgarilor, omologii 
„oltenilor" pentru români sau 
ai ..scoțienilor" pentru locuito
rii Marii Britanii. Totuși... 
spiritul lor economic, hărni
cia și bunăstarea se vedeau 
la lot pasul.

Tirnovo — aici deja înflo
riseră lalelele 1 — este poate 
unic in Europa datorită așe
zării sale I antra, cu mean
drele sale, asemănătoare sa
crului Styx, trece prin orașul 
așezat pe un versant. Pentru 
a traversa de pe o strada pe 
alta e necesar să cobori trep
te intortochiate căci Tirnovo 
pare un amfiteatru ale căruț 
clădiri s-au construit spre ma
lurile lantrei in terase.

Numai turnul Iul Haldouin 
de Flandra străjuiește solitar 
și pustiu, restul clădirilor iți 
lasă a impresie de aglomerare 
ca de lucruri felurite intr-un 
bazar turcesc.

La Russe mi-am luat rămas 
bun de la țara esențelor de 
trandafir cu puțina tristele in 
suflet. Călătoria se sfirșlse. 
Gindeam la cantitatea de ade
văr din vorbele lui Philippe 
Marcenat, eroul lui Andri 
Maurois : „Clipele cu adevărat 
frumoase sint întotdeauna 
melancolice. Simți că sint tre
cătoare, ai vrea sa le oprești 
in loc, dar nu i posihil“...

Ani trecut apoi pe „Podul 
Prieteniei" dincoace, in țara 
noastră, fn țara codrilor de 
brazi, a cimpurilor de mătase 
și a holdelor de. aur, purtind 
in suflet amintirea unor locuri 
pitorești fi a unor oameni a- 
mabili și delirați ca și parfu
mul trandafirilor de pe valea 
Mariței.

KUXANDKA
DANA LIVEZEANU

cl. u X-a, Liceul nr. 2, 
Piatra Neamț 

(„Orizonturi* nr. 2-3/1968)

BALADĂ
Pisica de-ntuneric dă tîrcoale 
cu ochii-candele arzînd pedepsitor 
și in răstimpuri alungește ghiara moale 
intre cadranele secundelor ce mor.

Pisica de-ntuneric dă tîrcoale 
armurilor cu apă vie de ulcior 
și le răstoarnă in țarină, goale 
de ultimul lunatec luptător.

Pisica de-ntuneric dă tîrcoale 
prin glezne de văzduh dogoritor 
unde se-ndoaie nopțile de jale 
pentru mireasa unui fiu risipitor.

ECLIPSĂ
E o eră de polci și ninsoare 
la marginea timpului, 
peștii aruncă oceanul pe mal 
și rid. rid cum se clatină oamenii 
de ncliotărirc și somn : 
Începe sărbăloareu Oiellrl 
cind pasări de fum 
vin sa mingile lina de aur.

CALIGRAMĂ
Te-ai itcuni 
de singurătatea mea 
hi cciișcu de < afru.
Slut numai 
urinele talc aici, 
fată fricoasa.
I arc-ai li stareța 
unei mănăstiri de furnici

EMIL NADLER—CONDEIERII 
ahwhent Liceul nt. 2, Piatra- Neamț 

(„Orizonturi* nr. 2-3/1968)

STRADA
Frunze plecate 
Cu triinlie de fum, 
praf de cenușă 
Iu praful din drum.

Pomi Și-n băltoace 
Se-alungă mereu 
Soare și nour 
Cuminte și greu.

Umbre. Pe ziduri 
Cresc mari și cresc mici

Oameni gigantici 
Și oameni pitici.

Strada se-intindc 
Din mine mereu 
Umbra se agită 
In sufletul meu.

KEUS MIHAI
Liceul „Aurel Vlaicu*, 

București 
(„Aripi", nr. 1/1968)

PE TEME ȘCOLARE

ORIZONTAL
1.. Educatorii noș

tri (art.) 2. Algebra, 
geometria. trigono- 
metria, față de mate
matică (sing.) ; — In
tre două pauze. 3. 
Excelent la învățătu
ră ; — Mere ! 4. Flori 
de cîmp ; — Sticlă 
folosită la confecțio
narea unor aparataje 
din laboratorul de 
fizică sau chimie. 5.

Un astfel de duș este 
necesar leneșilor și 
neglijenților ; — Prin 
intermediul lui pu
tem cutreiera toată 
tara. 6. La telefon ; 
— Pete ! 7. Un meci 
de „tenis" fără sfîr- 
șit ! — Fără grabă ; 
8. Plantă textilă ; — 
O folosesc poe
ții !; — .Posed “ note 
bune. 9. Al doilea... e 
cel mai scurt din a- 
nul școlar. 10. Glu

mă între prieteni ;
— Așa pun unii co
legi mina pe carte.
VERTICAL

1. Ajung în aceas
tă situație doar cei 
care învață. 2. Ca
dru ; — înceată. 3. 
Literă grecească ;
— Repere ! 4. Sfoa
ră ; — La ochi (anat). 
5. Perioade geologi
ce : — întrebare — 
Rimă fără cap ! 6. O- 
mul gospodar și-o 
face vara ; — Anima
le din Asia, dar fără 
cap ! 7. Propune ; — 
Cad în ea cei care 
învață pe apucate. 8. 
Altă literă gre
cească ; — Oglindesc 
cunoștințele elevu
lui • — Perete .' 9.
Birman fără avan
gardă ! ; — A poves
ti. 10. Din nou ; —
Fenomen caracteris
tic unora care nu 
știu lecția.

SORINESCU 
TRAIAN

cl. a XI-a, liceul 
„1. Slavici", Arad — 
(din revista „ABC“ 

nr. 3-4/1968)

PESCUITORUL
DE... „PERLE“

DIN DICȚIONARUL UNOR COLEGI...
• Arabi! = Populat de arabi.
• Armator =* Fabricant de arme.
• Articulații « Exerciții pentru folosirea artioa- 

lului.
• Capricios - Locuitor al insulei Capri.
• Consolă ~ Soția unui consul.
• Enciclopedie = Patria ciclopilor
• Marțieni - Cei născuți in luna martie.
• Morsă “ Animal care comunică prin alfabe

tul cu același nume
• Manufactură = Factură scrisă de mină.

...ȘI DIN RĂSPUNSURILE ALTORA
• Reședința papilor este Roma. Ei au fost celi

batari din tată în fiu.
• Deoarece știința progresează vertiginos va 

veni o vreme cind tineri și bătrîni vor fi cen
tenari.

• Ludovic al XVI-lea a fost ghilotinat prima 
oară în 1792.

• Vintul mută nisipul din loc în loc și din a- 
ceastă cauză Sahara nu are aceeași întindere.

PESCARUL AMATOR 
(„ABC* nr. 3-4/1968)

LA ORA DE ISTORIE
— Cine a fost Decebal ?
— Decee.. A, da 1 De

cebal a fost Amza Pelea !
(Desen de

MIHAELA MORARU 
Liceul „Aurel Vlaicu* — 

București)
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RĂSFOIND
revistele școlare
Rrvhlrle polare, care i»r nerv in «lin < n»<l In 

rlnd la rrdmțlr prin amabilii»» Iru editorilor lor 
din licee, nu încetai «Ir dealul* vreme ■* mai (ie 
o nouțele pilorenacii. Ele au devenii o realitate 
comun* |l aproape «** nu mai eiial* pe tot cu- 
prinNiil (Arii un liceu care •* nu-și (I incorporat 
ambițiile (rumoMae in paginile. tipărite «au |api- 
rografiale, ale unei tot Iile. Aliat Am la momentul 
■nectaculoi fi tonifiant al relnnodArii unei tra
diții fertile. O reviitA școlar* rite. In același timp, 
încununarea unor luccrir. Inveililura oficial* a 
unor nobile preocupări, dar |l punctul «le por 
nire câtre deicoprrirea unor turații noi Un ade
menea prilej itimulea/* muzele ; conștiința exis
tenței unui apnțiu tipografic propriu d* aripi 
inspirației.

..Dorim ca acraal* rrvial* — scrie. In cuvintul 
in.i.ir.urul. redacția „Aripilor*1 * * 4 liceului „Aurel 
Vlaicu** din București — ia alb* o profund* nu
mii* formativ* care a*-i ajute pe tinerii noș-

1
Se spune că cei cărora 

le place să admire frumu
sețile naturii, pribegesc
prin locuri singuratice, 
căutînd fără încetare colțul 
de rai atît de mult rîvnit.

Dar sint și alte frumu
seți, în fața cărora inima 
exaltă iar privirea nu se

tri Mi deosebeau** valorile etern umane de cele 
IrtH'aloare fi (ara virtuți estetice fi »a I învețe 
ca. la rlndul lor, ucenicind in paginile acestea 
f*r* pretenții de perfecțiune, a* fi do«*vlrfeaac* 
măiestria in toate domeniile de cercetare fi crea
ție**. Aceste intenții, formulate explicit sau lesne 
«le dedus din sumarul oricărui num*r, caracter! 
Mtn* toate revistele țcolare pe care am avut pri
lejul s* le răsfoim. In paginile lor, fireftr, lite
ratura — fi mal cu seama poezia — au, „partea 
leului**, fi selecția pe care o întreprindem astăzi 
din numerele mai r«H*enle ale citorva reviste 
respect* acra îl A proporție. I)ar rubricile ftiin 
țifice, cercetările de istorie, de matematic*, de 
economie. «*omentanile pe marginea vieții cul- 
tural-artistice a elevilor ocup* din ce In ce 
mni mult spațiu, facilii! din revistele fcolare o 
adevărat* antologie a preocupărilor actuale din 
licee. O antologic stenic* prin seriozitatea fi 
talentul elementelor care o compun

COBOARĂ
Desen de IOAN OLARIU 
absolvent al Liceului nr. I 

— Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej

(Din revista „Confluențe** 
nr. 3-4/1968)

MUNȚII
Coboară munții în cîmpii, coboară 
Tezaur uriaș și nesecat.
Precum natura mamă ni l-a dat 
Colan măreț pe inimă de țară.

Coboară munții cu ozon curat,
Spre marile orașe-n fapt de seaiă, 
Cu aur și cărbune ei coboară. 
De mii de ani coboară necurmat

Și oamenii spre vîrfitri vechi aburcă. 
Eșarfe verzi în cale munții pun, 
Pe care viața noastră urcă.
Coboară, munții, oameni buni, vă spun. 
Și-om mai avea cu ei destul de furcă. 
Nu, munții nu ușor ni se supun I

rața caliopia
cl. a Xl-a C, Liceul nr. 2 Galați 
(Culegerea „Cîntec de început**)

Ă T î N D
LA „PORȚILE 
D E F I E R“

(Din revieta „ARIPI" nr. 1/1968)

mai satură a le soarbe. 
Sint frumusețile create de 
mintea și mina omului, de 
munca liberă a harnicului 
și minunatului nostru po
por. Și cîte asemenea fru
museți nu i-au fost date 
privirii mele să le vadă ! 
Și cîte nu le-or mai fi date 
încă !...

Acum, de pildă, mi se 
perindă prin fața ochilor, 
ca pe pelicula unui film, 
imagine după imagine, ta
bloul vast al șantierului 
sistemului hidroenergetic 
al „Porților de Fier*.

2
De la Orșova ia Schela 

Cladovei, pe o distanță de 
18 km. și-au dat mîna cu
rajul și măiestria cu teh
nica cea mai modernă ca 
să plămădească împreună 
un edificiu menit să în
frunte timpul.

Pătrundem tot mai adine 
în inima marelui șantier.

In stînga, pe colțurile 
înalte și ascuțite ale stîn- 
cilor. s-au înălțat stîlpi 
uriași de beton.

Ici și colo cîte un tunel 
își cască gura neagră, iar 
peste prăpăstii, viaductele 
zvelte și-au încremenit sal
tul. Deși este încă destul 

de devreme, pulsația șan
tierului se simte din plin.

Se lucrează intens la 
noua arteră rutieră și de 
cale ferată ce va traversa 
defileul mai sus cu zeci 
de metri. Cele vechi vor fi 
curînd acoperite de marele 
lac de acumulare ce se va 
naște aici.

Bătrînul fluviu, după 
ce a fiert la Cazane, a 
început să bată cu o per
severență uimitoare la bă- 
trînele „Porți de Fier“, 
pînă i s-au deschis, pentru 
ca apoi să îmbrățișeze cu 
brațul său uriaș întinderile 
fără margini ale cîmpiei 
românești. De atunci nimeni 
și nimic nu a cutezat să 
i se așeze în cale. Dar se 
vor închide din nou. Nu 
pentru a-1 opri din mers 
ci pentru a-1 face să îm- 
brace-n lumină viața oa
menilor de pe aceste me
leaguri.

3
Puntea submersă care 

leagă de milenii Balcanii 
cu Carpații poate fi privită 
acum cu ochiul liber.

Granitul dur dezvelit de 
ape vede acum pentru 
prima oară lumina soare
lui. Aceasta a fost posibil 
abia după ridicarea uriașu
lui batardou, cînd i-au 
fost smulse Dunării 20 ha 
de uscat. La început a fost 
un lac tînăr născut chiar 
în mijlocul bătrînului flu
viu. Apoi a urmat evacua
rea apei, cu cele mai pu
ternice pompe. Nivelul

ALEXANDRU Ml REȘAN 
cl. a X-a C, Liceul 
„Ady-Șincai", Cluj 

(„ABC** nr. 3-4/1968)

(Continuare tn pag. a IILa)
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Miron, împreună cu un
chiul Matei, înotau cu greu 
prin zăpada pufoasă ce aco
perea pădurea. Matei, un om 
ta puterea vîrstei, purta o 
fubă de blană. Din cînd în 
cînd își înfunda căciula mai 
«dînc pe cap. Om ursuz, nu 
obișnuia să vorbească fără 
rost.

„Vorba", spunea el, „e să
răcia omului, nepoate !“ îi 
plăcea să pufăie din luleaua 
cu tabacioc de buruieni us
cate. Lîngă el, Miron, un bă
iețaș de șapte anișori, vioi 

sprinten, sărea ca un ie
pure prin zăpadă. De cînd 
plecase, și pînă aici în mar
ginea pădurii, nu zisese nici 

«jjîs*. Acum glasu-i sparse 
tăcerea care domnea. Parcă 
In clipa aceea s-ar fi rosto
golit un va# de cristal pe 
podeaua unui salon,, sărind 
în mii de cioburi colorate.

— Dacă nu mai găsim pe 
Sprinteioara ?

— Ce-ai zis ? se auzi gla- 
•ul morocănos al lui Matei.

— Mai am una desenată, 
eu foită colorată, unchiule.

— Hm ! Hm ! făcu Matei si 
ferată ceva din rnînă ca și 
cum ar fi vrut să zică să-1 
lase în pace.

Miron se uită de cîteva ori 
la el, apoi începu să priveas
că munții înalti care încon
jurau dumbrava.

— Prăjinile astea înalte cu 
pîntecele mari au înghițit pe 
Sprinteioara ! zise el-, și lăsă 
•ă-i scape un oftat adine.

Sprinteioara era un pui de 
căprioară pe care îl găsise 
unchiul Matei în inima pă
durii, lîngă rădăcina unui tu- 
fan. îl luase în traistă și îl 
adusese băiatului. Acesta se 
Juca cu iedul prin casă și 
■e duceau amîndoi la Matei. 
Puiul crescuse și la fiecare 
zgomot începea să ciulească 
urechile ascuțite. Intr-o zi, 
zi rea, Miron a pierdut pe 
Sprinteioara. De cîte ori își 
aducea aminte, 1 se iveau 
cub gene lacrimi mărunte. 
Uitase totul. Ionel, copilul 
vecinului îi spusese că ie
dul lui fugise în codru, Ia 
frunză. Și de atunci o caută 
mereu.

•— Unchiule, zise băiatul. 

nu trecem de tufănel ; știi 
care ! poate o fi... și glasul 
i se stinse.

Matei se întoarse spre el, 
își potrivi luleaua și îl privi 
de cîteva ori.

— Pentru un pui de iadă, 
să umblăm prin zăpada asta 
păcătoasă... Parcă ea a rămas 
acolo, la tufan, s-o găsesc a 
doua oară ? Nu, băiatul mo
șului, jivina e tot jivină. Ea 
trage tot la codru, la munții 
ăștia înalț! ce vor să cadă 
parcă pe noi.

— Da, munții au înghițit-o 
și n-o mai lasă nici s-o mai 
văd.

In față se deschise un de
siș de brad. Miron pășea în 
urma lui Matei.

— Ce întuneric, acuma 
ziua ! dar noaptea ? Cum o 
fi stînd aici iedul meu ? La 
mine avea lapte, zahăr, fîn 
și tot. Și toate,, mai frumoaso 
ca aici !

In fața lor se iviră raze de 
lumină ; se sfîrșise desișu. 
Se zări departe o așezare 
cioplită din lemn.

— Miroane, ia privește ! 
Acolo o să găsim pe...

— Sprinteioara ? ? ? și o- 
chii copilului se umplură de 
bucurie.

Matei știa că n-au să gă
sească puiul, dar dorea să-I 
ducă la badea Iordache, paz
nicul pădurii. Cei doi dulăi 
ai acestuia începură să bată 
a om străin și pe prispa că
suței se ivi un bătrînel ce 
purta o vestă încheiată cu 
găitane și cu lănțug greu, 
petrecut peste buzunare : era 
al ceasornicului. In chimirul 
lat purta un cuțit lung, vi
nă toresc.

— Noroc, bade Iordache! 
zise Matei cu glasul lui mo
rocănos.

— Mulțămim, oameni buni! 
răspunse paznicul cu o bu
curie neașteptată, și lăsă să 
i se vadă dinții mari și albi.

Pătrunseră înăuntru unde 
mirosea a busuioc și ceai de 
munte. Miron se uita în toa
te părțile și nu-și mai lua 
ochii de la lucrurile pe care 
le zărise. Toate, toate, le 
vedea, dar nu găsea ceva.

— Pe Sprinteioara nu o 

aveți T... dar Matei i-o kil 
înainte.

— Căutăm un ied de că
prioară, a fugit și băiatul 
plînge mereu.

Miron își pironise ochii a- 
supra paznicului, de parcă 
l-ar fi întrebat ceva.

— Nu am văzut, puiul, iada 
ta, îi răspunse Iordache dar 
hai colea lîngă mine aă-ți 
povestesc o întîmplare.

„Poate de Sprinteioara*, *e 
gîndi Miron și ae așeză pe 
scăuneciul cu trei picioare. 
Iordache rupse tăcerea :

— Acum Miroane, iada ta 
e departe, aus pe clonțul de 
stîncă. unde e ferită de lup, 
dușmanul ei. Pe rîpa de colo, 
cea care se vede pe fereas
tră, se adunau lighioanele In 
iernile grele și urlau la lu
nă. Cînd eram tfriăr îmi pli
cea să umblu, aă mă cațăr 
pe stînci, Miroane, acum s-au 
dus tinerețele ! Intr-o iernă 
cumplită, cînd îngheța și ie
purele cu blană cu tot, am 
prins o lupoaică.

— Care, moș Iordache, care 
are s-o mă nince pe... iadă T

— Lupoaice asta, măi bă
iete, era b&trînă ; puterile 
Începuseră s-o părăsească. 
De multe ori umbla ziua, pe 
lîngă casă. Ctad găsea o bu
cată de blană, începea să 
roadă la ea. Mi-aduc aminte 
de o seară. Știam că trebuie 
să treacă spre rîpa din față. 
M-am dus binișor și am fixat 
pe pîrîul din margine, un 
fier. Noaptea aici la mine • 
lungă și liniștea mă îmbă
trânește mai rău. începui să 
privesc spre rîpă. Ca întot
deauna jivinele își închină 
urletele Ia lună. După ce s-a 
prins, a încercat să fugă, 
dar n-a scăpat. A rămas a— 
tîrnată cu fierul de un copac. 
Mai tîrziu mi-am luat pușca 
și am plecat spre rfpă. După 
cîteva focuri slobozite, gata 
cu lupoaica ! Am început să 
sfîșii blana cenușie. In pîn
tecele ei am găsit un ade
vărat muzeu : o gheată, o 
bucată de carton smolit, bu
căți de blană.

— Și Sprinteioara nu era ?
— Nu. băiete ! Ea acum • 

sus pe clonț !
— Pe clonț ?
Se făcu liniște. In căsuța 

din pădure moș Iordache 
se-nveselea cu amintirile din 
tinerețe. Lîngă geam, Miron 
sg uita la munții din jur. 
Sprinteioara; clonț; lup, 
toate se învîrteau în jurul 
lui și genele 1 se închiseră.

LILIANA POSTOLACHB
— Liceul Brezai — 
(„Lotrul" nr. 5/1968)

CÎND SÎNT CU TINE
Cînd tint ev tine, 
ia nopțile albe dezbrăcate de ger. 
mestecenii prelungi 
privesc ciudat în altă parte 
intre zăpezi șovăitoare 
la clipa arsă de sărut.
Nu mai aud decît coaptele zborul ilor 
lără umbra lăsată 
fi plecările mele, atîtea aripi 
intrate-n păduri — 
fi gestul mult știut al revederii.

Cînd sint eu tine, 
miresme de dumbravnic 
Imi sint buzele tale 
și tu imi ești vioara care cintă-n noapte 
la umbrele poienii 
și așteptarea mea de trei anotimpuri.

EPISTOLĂ
Să vH aeolo unde se adună viaturile, 
unde ae. bat zilele cu nopțile 
fi o să ’ curgem amîndoi 
pierduți printre șiroaiele de ploi.

M vil, dar aă nu vii Ia răscruce, 
acolo unde oamenii incep să apuce 
pe drumuri albe, agă|ate-n stele; 
să vii și tu, dar să nu pornești 
pe nici unul din ele.
Să mă aștepți 1 
Sau nu mă aștepta !.. 
Du-te pe care vrei !— 
Voi fi in urma ta...

V
GHEORGIIE PUGNA

ci. o X-a D, Liceul „Ady-Șincai", Cluj 
(„ABC" nr. 3-4/1968

ACUARELĂ DE SEARĂ
■ seară și orașul și-a amestecat culorile 
ea e acuarelă umedă
Vîntul umed de primăvară timpurie 
duce norii să-i aprindă in roșul amurgului, 
dar norii-a umezi și nu ard...
Umezi sint și ochii trecălorilor, 
umezi de vint și de ploaia trecută. 
Asfaltul ud se joacă cu luminile, 
le resfiră-n culori, le țese, le destramă 
și le scaldă in apa curată de ploaie 
dizolvîndu-le ca pe o pinză udă.

SATUL
Simt nevoia satului natal
ii chem aă vină-n mine 
Cu umbra lui de frasini 
Pe uliți așternută.
Cu bivolii Iui obosiți ce trag amurgul după ei.
Cu aceleași povești 
Spuse de ani la șezători. 
Cu aceiași oameni ca atunci, de mult, 
Și cu dragostea uimită de adolescent

VLAD ALEXANDRU, 
cl a Xl-a C, Liceul „Ady-$incai", Cluj 

(„ABC", nr. 3-4/1968)

LA
ÎNCEPUT
La început mă zvircoleam orbește 
fără rost istovindu-mi puterile 
și in toate cintecele crezlnd, 
acum tac
fi din ochi măsor înălțimea 
pereților strlmți 
grosimea și culoarea lor — 
și nu mă piing î 
din cînd tn cind, lipindu-ml urechea 
de ziduri
aud zgomotul celorlalte milioane 
de urechi
de zidurile lor lipitei 
l-aud pe eei coi zvircolindu-se, 
aud liniștea eelor vechi 
fi tac
mingiindu-mă,
că voi găsi lntr-e ri 
e fisură a zidului.

GALOP
Caii sălbatici au furat
cerul
fi galopează cu el în spate 
către începutul 
începuturilor;
neebează bolta 
ridicată în două picioare, 
ae revarsă 
rostogolind u-se 
prunele cuvinte ale omenirii 
etntate din orga nesfîrțită 

a picioarelor zvelte.
Galopează soarele chiuind ,
pe spinarea cailor *
sălbatici.

BRINDUȘA IRIMESCU 
Absolvenți, 

Liceul nr. 2, Piatra-Neamț 
(„Orizonturi", nr. 2—3/1968)
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UN POEM
INTITULA T
ÎNCREDERE

Adesea in viață 
sint zile cind cerul nu s-arată 
și-atunci, ca să nu-l uităm, 
învățăm să iubim : 
bărbații, cu tăcerile lor aspre, 
femeile cu închipuirea lor năvalnică, 
pentru ca, după o vreme, tot mărturisind 
ochi in ochi, și iubiri și înfrățiri, 
să dezvelim in priviri, 
in lumina țărilor curate, 
țișnind alte stele 
și apoi, uriaș, cerul întreg...

LECȚIE
DE ISTORIE

Bobule necunoscut, 
aici pe treapta cea mai înaltă 
a piramidei Iui Keops 
am căutat efigia visurilor tale. 
Dar și aici 
ca și pe toate celelalte trepte 
ale piramidei lui Keops, 
neaflind decit biciul trudei, 
am conturat pe piatra spălată de vremuri 
doar tributul tău de singe.

M A R I N Ă
Trec înaripate corăbiile cu catargul 
prins în Ursa Mare 
călătorindu-mă 
și mă umplu 
cu dor nebun de viață.

Dar amurgul mă-nsingurează 
căci viețuind doar cu țărmul sur, pe care trebuie 
să-l îmbuc și să-1 cuprind, 
mă stîmpără gîndul nemaigîndit 
al zădărniciei 
și-nfricoșat implor atunci îngerii apelor, 
pescărușii.
să-și țipe culoarea lor neumbrită 
de vreo îndoială.

>4,

PRESENTIMENT
Vin înspre noi, 
lucruri și intimplărl 
prinse-ntr-un abur de teamă 
Și fior.
Urmează să Ie dezgliiocăm 
de coaja necunoscutului 
ca și cum am căuta sîmburele amar 
al unei caise 
intr-o toamnă de șofran.

autumnală!
Iezii jucăuși i-am trimis în grădina ta, 
să pască ginduri și vise bune.

Un vînt tăios
S-a întors de pe urma lor și a bătut, 
trecînd prin șuier și plesnet 
țarcul pustiu.

Cu portița deschisă 
el pare o frunte plecată 
s-o bîntuie îndoielile.

CÎNTECUL
AMĂRUI AL DEL
FINULUI DE AUR 

Iubito,
timpul se măsoară-n viețile omenești 
cu ulciorul plin de istoveală 
și cu palma scurtă de strălucire, 
în verile cu spice, 
cînd fetele se lungesc și ochii lor sînt umezi 
și-n aducerile aminte 
despre cometele cu trenă princiară, 
și-n stînca veșniciei unde pasărea 
sufletului nostru 
lovește cu ciocul 
căznindu-se s-o tocească.

EVANGHELIAR
Coboară din șirurile părinților, naoffrșita. 
ce l-au iubit pe veșnicul soare 
la începuturi de colinzi, 
e carte nescrisă, 
purtată de fiecare gură.

Aflară străinii de ea, 
vrură a o cumpăra 
cu treizeci de arginți 
și nu știură cit amar 
ne pricinuiră.

C-așa bărboși cum fuserăm 
duceam pe umăr grea desagă 
de-mpărtășit.

De aceea, cind a fost o zi
de prețuit,
in tirgul negustorilor vicleni 
ne-a fugit aurul printre degete 
și-am rămas ca mai-nainte 
și pentru oameni 
totdeauna cu vorbe de omenie.

MARIUS AL. JUCAN
Cl. a Xl-a G., Liceul „Ady-Șincal", Cluj 

(„ABC" nr. 3-4/1968)

cmm

COCOȘILOR

Cocoșii corhănesc timpul

Ca maramureșenii, lemnul. 

Aspri, ca aceștia, 

ciocnesc paharele 

și se-mbata toți, în cor, 

cînd fantomele mor.

MEDA
LION

Vreau numai

a jumătate de moarte

Cealaltă,

fie a ta I

Unindule

am avea convingerea 

eă neam căutat 

de la-nceputul lumii.

ION NEMEȘ
blam a Xl-o G, (terii) Liceul 

„Adg-Șmcai’, Cluj 
(„ABC- nr. 3—4/1968)

(Urmare din pag I a 
suplimentului)

apei scădea văzînd cu 
ochii. Pînă cînd, într-o zi, 
prin vălul verzui, începu 
să se contureze încet, încet, 
o pată, întîi cenușie, iar 
apoi de o culoare tot mai 
închisă i albia fluviului.

Pe cele două maluri, mii 
de oameni așteptau cu su
fletul la gură. Se întreceau 
unii pe alții făcînd cele 
mai fantastice presupuneri. 
Oare tainele Danubiului 
vor ieși la iveală acum 7 
Poate că retragerea apelor 
va scoate la lumină urme 
de cetăți străvechi, navele 
unor corăbii pietrificate de 
trecerea timpului... Dar nu I 
Dunărea știe să-și păstreze 
tainele...

Doar cîțiva pești sur
prinși, își trăiau în nămo
lul de pe fund ultimele 
clipe zbătîndu-se într-o 
chinuitoare agonie. Apoi 
excavatoare, macarale-gi- 
gant ori buldozăre au fost 
chemate să curețe fundul 
de nămol și să înalțe dan
telăria scheletului de oțel 
al uimitorului bara] și al 
ecluzelor.

O privire de sus asupra 
vastului șantier îți aduce 
aminte de viermuiala unui 
stup. Numai că aici fagurii 
nu sînt de ceară ci din cel 
mai dur aliaj. Compoziția 
lui i SO la sută oțel din 
furnalele Reșiței și Hune
doarei și 50 Ia sută oțelul 
din Inimile acestor nemai- 
pomeniți constructori, |

4
Pentru amatorii de sta

tistici, cîteva date revela
toare i nivelul apelor după 
construcția barajului va 
atinge 33 m. Uriașul lac va 
avea lungimea de 150 km. 
Pe harta țării vor fi șterse 
punctele ce marchează 
insula Ada-Kaleh și orașul 
Orșova.

Dar punctul care-1 mar
chează pe cel din urmă nu 
va dispare definitiv. Va re
apare puțin mai la nord 

ÂTIND
LA „PORȚILE

DE FIER“
unde harnicii locuitori ai 
Orșovei își construiesc un 
nou oraș care, prin frumu
sețea sa, o va concura pe 
cea a lacului de acumu
lare.

5
Aici la Porțile de Fier se 

lucrează cu ardoare. Se lu
crează zi și noapte.

Poporul român și iugo
slav și-au întins mîinile 

peste cele două maluri. 
Spre cer se va înălța un 
mare baraj ce va domoli 
semeția și furia bătrînului 
fluvui, el fiind în același 
timp și expresia prieteniei 
și colaborării dintre cele 
două popoare, a forței 
umane.

Frumusețea lui va rămîne 
însă neștirbită, căci marele 
lac de aici va crea un nou 
frumos, cel al anilor noi.

6ine a văzut cum s-a 

lucrat la Bicaz sau pe 
Argeș și cine va vedea cum 
se lucrează aicî, în acest 
colț al țării unde noul este 
menit să întreacă fantezia, 
va înțelege mai ușor pu
terea de dăruire a oame
nilor.

Freamătul atît de cunos
cut al șantierului îți încăl
zește inima ca o simfonie 
cu ecouri mărețe ți pro
funde.

Peste cîțiva ani. Dună
rea va învlrti aici turbinele 
marilor generatoare de cu
rent și, în lungul ți în latul 
României, se va scurge prin 
rețelele de înaltă tensiune 
rodul muncii bătrînului 
Danubiu, curentul eleo ,
trie. '■

6
Rapidul și-a reluat goana. 

Șantierul rămîne în urmă, 
dar fiecare dintre noi îi 
simte pulsațiile ca și cînd 
am fi în mijlocul său. Le 
amplifică bătăile proprii
lor noastre inimi. Șantierul 
trăiește în Inimile noastre. ‘

Trecem pe Ungă ruinele 
lui Traian, ilustrare efe
meră a intențiilor omului 
antic de a uni țărmurile. 
Și mă gîndesc la anticul 
Apolodor și Ia legendarul 
Manole și-mi pare rău că 
ei nu pot fi alături de noi 
să vadă de ce sînt capabili 
constructorii de azi. El 
unesc acum orizonturile, 
iar mîine, cu siguranță, 
vor uni universurile.

T
După ce linia ferată în

soțește Dunărea pe o dis
tanță de 20 km, se des
prinde lin de malurile ei, 
strecurîndu-se pe sub co
line umbroase pînă ta 
lungul cîmpiei.

Ne așteaptă alte frumu
seți, demne de acest pă- 
mtnt al patriei, pămînt al 
strămoșilor noștri ce l-au 
spălat cu sînge, și care ne 
este atît de scump șl drag 
tuturor.

3
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII
TUNISIENE, HABIB BOURGUIBA

Toastul președintelui Toastul președintelui Recepție

Consiliului de Stat, Republicii Tunisiene, oferită de

Nicolae Ceaușescu Habib Bourguiba președintele «

(Urmare din pag. 1)

pective pentru continua sa 
propășire pe calea progresului 
și civilizației.

Vizitînd România, veți avea 
prilejul să luați cunoștință în 
mod nemijlocit de opera de 
construcție socialistă în care 
este angajat poporul nostru, de 
rezultatele obținute în dezvol
tarea multilaterală a indus
triei și agriculturii, a științei, 
in creșterea bunăstării oame
nilor muncii de la orașe și 
sate. Acordînd o atenție neslă
bită progresului economic și 
tehnico-științific al țării, parti
dul nostru se preocupă în a- 
celași timp în mod stăruitor 
de perfecționarea întregii vieți 
sociale, de dezvoltarea demo
crației socialiste, văzînd în a- 
ceasta garanția fructificării 
depline a energiei creatoare a 
poporului, a marilor avantaje 
ale noii orinduiri pe care o 
construim.

Constatăm cu satisfacție că 
relațiile de prietenie dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Tunisiană cunosc 
o evoluție ascendentă în toate 
domeniile, dînd astfel expresie 
năzuințelor pe care le-au nu» 
trit din vechime popoarele 
noastre spre o bună înțelegere 
și colaborare. Contactele ro- 
mâno-tunisiene din ultimii ani, 
acordurile care au fost înche
iate au făcut posibilă o mai 
largă cunoaștere a preocupă
rilor și realizărilor celor două 
popoare și au creat condiții 
prielnice pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării bilatera
le reciproc avantajoase.

Doresc să remarc că țările 
noastre dispun de posibilități 
sporite pentru realizarea unei 
rodnice cooperări economice și 
tehnice, pentru lărgirea schim
burilor pe tărîm cultural și în 
alte domenii de interes co
mun și sînt convins că, în 
cursul convorbirilor, vom că
dea de acord asupra căilor și 
metodelor de fructificare a a- 
cestor posibilități.

Intensificarea colaborării 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Tunisiană 
corespunde pe deplin, după 
părerea noastră, intereselor 
ambelor țări, constituind tot
odată un aport pozitiv la cau
za păcii și înțelegerii între 
popoare.

Consacrîndu-și eforturile și 
întreaga sa pricepere operei de 
edificare a țării pe baze mo
derne, poporul român este vi
tal interesat în soluționarea 
problemelor internaționale în 
spiritul păcii și securității, în 
extinderea cooperării între 
popoarele lumii. România dez
voltă activ relațiile cu statele 
socialiste și, în același timp, 
militează pentru lărgirea le
găturilor cu toate țăi’ile indi
ferent de orînduirea lor socia
lă și politică.

Acordăm o deosebită atenția 
relațiilor de prietenie cu po
poarele din Africa, Asia și A- 
merica Latină, sprijinim efor
turile acestora pentru apăra
rea și consolidarea indepen
denței lor naționale. Afirma
rea noilor state independente, 
rolul crescînd pe arena mon* 
dială 91 statelor mici și mijlo
cii, constituie una din trăsătu* 
rile caracteristice ale epocii 
contemporane, un factor de 
mare importanță al progresu
lui social, al promovării ideilor 
păcii și colaborării internațio
nale.

Manifestarea tot mai puter* 
nică a tendinței popoarelor re
cent eliberate pentru dezvol
tare de sine stătătoare, preo
cuparea lor de a realiza adinei 
prefaceri în economie, cultură 
și în viața socială, de a utili* 
za în mod eficient resursele na
ționale, constituie chezășia 
progresului lor în toate dome
niile, a lichidării stării de sub
dezvoltare în care au fost ți* 
nute vreme îndelungată, Se 
impune, de asemenea, ca o 
necesitate stringentă a progre
sului omenirii, să fie înlătura
te barierele artificiale și prac
ticile discriminatorii care per
sistă în relațiile economice in* 
ternaționale, să se acorde ță
rilor în curs de dezvoltare un 
larg sprijin material, tehnic și 
științific de către statele avan
sate din punct de vedere eco
nomic.

Ne pronunțăm cu hotărîre 
împotriva tuturor formelor de 
asuprire colonială, de domina
ție a unui stat asupra altuia, 
de spoliere a bogățiilor na
ționale și rodului muncii al
tor popoare. România condam
nă politica de apartheid dusă 
de regimurile din Republica 
Sud Africană și Rhodezia, mi
litează consecvent pentru res
pectarea drepturilor funda

mentale ale tuturor popoare
lor.

Asigurarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta, respectarea riguroasă a 
normelor de justiție și echita
te în raporturile dintre state și 
așezarea acestor raporturi pe 
temelia trainică a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului 
reciproc, reprezintă — după 
cum însăși viața a arătat — 
condiția primordială pentru 
instaurarea unui climat de 
destindere, pace și colaborare 
internațională.

înfăptuirea aspirațiilor legi
time ale popoarelor spre con
viețuire pașnică și dezvolta
re liberă întîmpțnă însă îm
potrivirea cercurilor imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, care duc o politică de 
amestec brutal în treburile in
terne ale ștatelor, de complo
turi și atentate contra inde
pendenței și suveranității po
poarelor, politică ce se dove
dește principala sursă de în
cordare pe plan internațional, 
de grave primejdii la adresa 
păcii mondiale.

în această ordine de idei, 
considerăm imperios necesar 
să se pună capăt agresiunii 
împotriva poporului vietna
mez, să fie încetate complet și 
necondiționat bombardamen
tele asupra Republicii Demo
crate Vietnam, respectîndu-se 
dreptul sacru al poporului 
vietnamez de a decide singur 
asupra destinelor sale, fără 
nici un amestec din afară.

O influență favorabilă asu
pra vieții internaționale ar 
avea de asemenea normaliza-, 
rea situației din Orientul A- 
propiat. în această direcție o 
premiză esențială este în pre
zent retragerea trupelor isra- 
eliene de pe teritoriile ocupa
te. asigurarea condițiilor pen
tru existența liberă și dezvol
tarea neștingherită a fiecărui 
stat din această parte a lumii, 
rezolvarea problemei refugia- 
ților arabi din Palestina, apli
carea neîntîrziată a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967.

Acționînd perseverent pen
tru eliminarea surselor de în
cordare internațională. Româ
nia se preocupă în mod activ 
de însănătoșirea climatului în 
Europa, de îmbunătățirea re
lațiilor dintre țările de pe 
acest continent și înfăptuirea 
securițâții europene, pornin- 
du-se de la realitățile existen
te după cel de-al doilea război 
mondial. Soluționarea proble
melor europene în spiritul pă
cii și bunei înțelegeri are, 
după cum se știe, o importan
ță majoră pentru întreaga e- 
voluțîe a situației în lume.

Profund atașată cauzei păcii, 
Republica Socialistă România 
militează neabătut pentru în
cetarea cursei înarmărilor, 
pentru adoptarea neîntîrziată a 
unor măsuri eficiente îndrep
tate spre înfăptuirea dezar
mării generale și în primul 
rind a celei nucleare — dezide
rat fundamental al omenirii.

Succesul luptei împotriva 
politicii agresive a imperialis
mului și colonialismului, pen
tru progres social, securitate 
și cooperare internațională de
pinde în mod hotăritor. în zilele 
noastre, de acțiunea comună a 
statelor iubitoare de pace, a 
partidelor și organizațiilor de
mocratice. fără deosebire de 
concepții ideologice și filozo
fice, a tuturor forțelor anțiim- 
periallste. în acest spirit parti
dul nostru dezvoltă contactele 
și legăturile de colaborare cu 
partidele, organizațiile și miș
cările progresiste care mi» 
liteazâ pentru emanciparea 
socială și națională a popoare
lor. pentru consolidarea păcii.

Relevlnd cu această ocazie 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Des» 
turian. aș vrea să exprim do
rința noastră de a Ie intensifi
ca, de a contribui și pe această 
cale Ia întărirea legăturilor 
prietenești și de colaborare 
dintre popoarele noastre.

Avem convingerea, domnule 
președinte, că vizita dumnea
voastră în România, atmosfe
ra de bună înțelegere sub aus
piciile căreia au început întil» 
nirile și discuțiile noastre, vor 
marca un moment important 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Tunisiană.

Vă rog să-mi permiteți să 
ridic paharul în onoarea dom
nului Habib Bourguiba, pre
ședintele Republicii Tunisiene, 
a celorlalți distinși oaspeți tu- 
nisieni, pentru prietenia dintra 
popoarele noastre, pentru pace 
ta lume I

(Urmare din pag. I)

partid, v-au adus respect
considerație, dincolo de frun
tariile țării dumneavoastră.

Îmi este, de asemenea, plă
cut, să vă exprim admirația 
noastră pentru eforturile sus
ținute pe care poporul român 
le desfășoară pentru dezvol
tarea țării sale. El a reușit, în 
scurt timp, să facă din Româ
nia o țară prosperă și puter
nic industrializată.

îmi este plăcut să aduc aici 
un omagiu voinței dumnea
voastră de a normaliza și în
tări relații CU toate națiunile, 
fără a prejudicia prin aceasta 
niciuna din profundele și tra
diționalele dumneavoastră pri
etenii.

Legăturile de prietenie și 
simpatie care se dezvoltă atît 
de fericit între România și 
Tunisia exprimă voința noas
tră comună de a baza rela
țiile internaționale pe respec
tarea suveranității naționale, 
neamestecul în treburile in» 
terne ale altor țări și egalita
tea între națiuni.

Domnule președinta.

Tunisia care a dus o lungă 
luptă pentru cucerirea inde
pendenței sale este convinsă 
că nu este posibil ca un po
por să renunțe, în numele 
ideologiei, al rasei, al culturii, 
la exercitarea deplinei 
suveranități naționale și 
dreptul său sacru de a alege 
liber prietenii și partenerii săi, 
precum și propria șa cale de 
dezvoltare și progres.

Politica de nealiniere, care 
este politica noastră, înseam
nă pentru noi refuzul oricărui 
amestec în treburile interne 
ale noastre, indiferent de mo
tivele acestuia și a oricărei 
hegemonii, indiferent de unde 
ar veni.

Ea exprimă, de asemenea, 
voința noastră de a acționa în 
price situație țn funcție de 
morala internațională și de 
interesele majore ale poporu
lui nostru și exprimă, în ace
lași timp, dorința noastră de 
a promova aporturi de încre
dere cu celelalte națiuni, in
diferent de regimul lor poli
tic și social.

încă din momentul obține
rii independenței- sale, Tuni
sia și-a mobilizat toată ener
gia în lupta pentru dezvol
tare. Ea a ales pentru aceasta 
calea socialismului desturian, 
care este expresia condițiilor 
specifice ale țării noastre și a 
identității proprii a poporu
lui nostru ; el urmărește dez
voltarea socială, economică și 
culturală a omului într-o so
cietate justă și armonioasă. 
Pentru a atinge un astfel de 
obiectiv, am întreprins acțiu
nea de transformare a menta
lităților moștenite de la seco
lele de decadență și resem
nare.

Dar în această vastă operă 
de dezvoltare și reînnoire na
țională. Tunisia, băzîndu-se, 
în principal, pe propriile sale 
resurse, se îndreaptă în mod 
hotărît spre țările prietene 
pentru a stabili și dezvolta cu 
acestea cea mai largă coope
rare. In special cu vecinii săi 
din Maghreb. Tunisia depune 
eforturi de mai mulți ani pen
tru căutarea tuturor posibili
tăților de coordptwre în dome
niile economic, comercial și 
cultural. Acțiunea noastră, 
impusă de interesele popoare
lor rnaghrebiene. va sfîrși, 
sînt sigur de aceasta, prin a 
da roade.

Cooperarea dintre Tunisia 
și România poate fi citată ca 
exemplu, relațiile noastre ex» 
tinzîndu-se la numeroase do
menii. Volumul schimburilor 
comerciale tunîslano-române 
crește în mod regulat, acor
duri de colaborare culturală, 
tehnică și științifică au fost 
Încheiate Intre țările noastre. 
Importante acorduri de coope
rare economică sînt în curs de 
negociere și vor lărgi !n cu- 
rînd cadrul colaborării noas
tre tn Interesul ambelor noas
tre state.

în domeniul cultural îndeo
sebi există între popoarele 
noastre afinități care Înles
nesc cu atît mai mult contac
tele Intre români și tunișieni 
și care se datoresc legăturilor 
ce»i unesc, deși In măsură di
ferită, de cultura și civilizația 
latină.

Pe scena internațională, Tu
nisia și România s-au găsit 
adesea alături In apărarea 
unor poziții foarte apropiate, 
•trădutndu-se să contribuie la 
rezolvarea gravelor probleme 
care continuă, din nefericire, 
eă trămlnte lumea și oara ooo- 

stituie pentru un mare număr 
de națiuni o sursă de preocu
pare, chiar de neliniște.

Orientul Mijlociu este, •'ie 
mai bine de 20 de ani, teatrul 
unei crize permanente agra
vată în mod periculos de a- 
gresiunea israeliană, declanșa
tă la 5 iunie 1967, împotriva 
țărilor vecine. Este vorba, în- 
tr-adevăr, după cum noi am 
afirmat în mai multe rînduri, 
de o problemă de tip colonial 
pe care noi am cunoscut-o în 
Africa de Nord și în alte 
părți.

Astăzi, un element funda
mental a apărut în fața noas
tră. Este acela al asumării de 
către poporul palestinian a 
responsabilității luptei pentru 
recîștigarea dreptului său la 
demnitate și autodeterminare. 
Cum am avut recent ocazia 
s-o spun de „aptitudinea po
porului palestinian la sacri
ficiu, de simțul său de organi
zare, de tenacitatea și, în spe
cial, de maturitatea sa va de
pinde rezultatul acestei lupte 
politico-militare pe care cele
lalte țări arabe nu sînt cali
ficate s-o conducă, dar pe 
care trebuie s-o sprijine", pe 
măsura mijloacelor lor fiind
că este vorba de o cauză 
dreaptă.

Convins fiind că actuala cri
ză din Orientul Mijlociu poate 
fi depășită și că o cale paș
nică poate fi deschisă, am 
propus în luna mai, în 
fața Adunării Generale a 
O.N.U., un program în 3 
puncte tinzînd să ușureze a- 
plicarea rezoluției adoptate de 
Consiliul de Securitate la 22 
noiembrie 1967 și care este 
oficial acceptată de către toa
te țările angajate direct 
conflict. Dar pentru aceasta 
trebuie ca guvernul îsraelian 
să renunțe la anumite condiții 
prealabile care nu au drept 
scop decît umilirea adversari
lor săi sau, în caz de refuz 
din partea acestora din urmă, 
de a se menține la nesfîrșit pe 
liniile actuale ale încetării fo
cului și astfel, favorizat de un 
provizorat pe care înțelege 
să-l prelungească cît mai mult 
posibil, să-și realizeze toate 
ambițiile sale expansioniste.

De ani îndelungați noi nu 
am încetat să deplorăm războ
iul care se desfășoară în Viet
nam. Totuși, negocierile care 
au început recent la Paris au 
redat speranța tuturor oame
nilor de bună credință. Sar
cina negociatorilor este grea 
desigur, dar cum am afirmat-o 
de multe ori, imposibilitatea 
unei victorii militare sau chiar 
diplomatice face inevitabilă re
curgerea la calea pașnică și 
Ia un compromis onorabil. Că 
pacea în această regiune a 
lumii poate fi obținută la 
acest preț este ceea ce încep 
să înțeleagă beligeranții ?i 
chiar sprijinitorii lor din lu
me.

în

Domnule președinte,

Aceste două probleme arză
toare nu trebuie să ne facă să 
uităm că există tn alte părți 
ale lumii grave nedreptăți 
pentru eliminarea cărora noi 
trebuie să desfășurăm. în 
comun, cele mai mari eforturi.

Națiunile, preocupate de 
a face să triumfe dreptul și 
justiția, condiții sine qua non 
pentru o pace trainică, trebuie 
să-și mobilizeze mijloacele 
spre a pune capăt dominației 
coloniale și discriminării ra
siale de care încă mai suferă 
popoare întregi pe continen
tul african.

Atașamentul nostru comun 
la principiile și obiectivele 
Chartei Națiunilor Unite ne 
obligă, de asemenea, să favo
rizăm destinderea în relațiile 
internaționale pentru ca între 
toate națiunile să se instaureze 
o cooperare fructuoasă și 
pentru ca solidaritatea umană 
să poată să se manifeste fără 
obstacole peqtru a apropia ni
velurile de viață ale popoare
lor și a suprima noi surse 
conflict.

de

Domnule președinte.

N-a? vrea să tnchei fără 
vj arăta bucuria pe care

a 
0 

simt de a mă găsi In România 
și a vi exprima Întreaga grati
tudine, a mea și a celor ce 
mă însoțesc, pentru primirea 
călduroasă care ne-a 
rezervată tn frumoasa 
neavoastră țară.

Ridic paharul meu în 
tatea domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, pentru fe
ricire» șl prosperitatea popo
rului român, pentru prietenia 
șt cooperarea tunlaiano-romfl- 
nă.

fost 
dum-

sânâ-

Consiliului
de Stat,
NICOLAE

CEAUȘESCU Măsuri pentru cointeresarea

Din sălbaticul peisaj al Văii Jiului
Foto : O. PLEC AN.

cooperatori
in creșterea producției viticole

Seara, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, A 
a oferit în saloanele Consiliu- ” 
lui de Stat o recepție în onoa
rea președintelui Republicii A 
Tunisiene, Habib Bourguiba.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol. A 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, vicenreșe- 0 
dinți ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, miniștri, condu- 
cători de instituții centrale și A 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință, — 
artă și cultură, generali șl ofi- W 
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe pre- 9 
ședințele Republicii Tunisiene 
în vizita sa în România. a

Au fost prezenți șefi de mi- ™ 
siuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatio a- £ 
creditați la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Re- 9 
cepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate. —

(Agerpres) ”

Depunerea
unei coroane

de flori
după-amiază, preșe- 
Republicii Tunisiene.

Bourguiba, însoțit de 0 
persoanele oficiale tunisiene, a 
depus o coroană de flori la Mo- 
numentul Eroilor Luptei pen- 0 
tru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism. 0 

La solemnitate au participat 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, general co- 0 
Ionel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, Dumitru Popa, _ 
primar general al municipiului 0 
București. Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Șipoș, amba- 0 
sadorul României în Republica 
Tunisiană, generali și ofițeri 
superiori și alte persoane ofi- 0 
ciale.

Fanfara militară 
imnurile de stat 
două țări.

După depunerea 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere, apoi au 
primit defilarea gărzii de onoa
re.

Marți 
dintele 
Habib

a intonat 
ale celor

coroanei,

(Agerpres)
★

în aceeași zi, președintele 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, împreună cu suita 
sa, însoțit de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București și de 
alte persoane oficiale, a făcut 
o vizită prin Capitală.

înaltul oaspete s.a oprit mai 
întîi la Sala Palatului Republi
cii Socialiste România. După ce 
Horia Maieu, arhitectul șef al 
Capitalei, a făcut o scurtă pre
zentare asupra caracteristici
lor de construcție ale acestui 
edificiu cultural bucureștean, 
a avut loc o demonstrație prac
tică de funcționare a instalații
lor acustice și de lumină cu 
care este dotată.

In continuare a fost vizitat 
complexul studențesc de la 
Grozăvești, unde șe aflau acad. 
Gheorghe Mihoc. rectorul Uni
versității București și alte ca
dre de conducere din învăță» A 
mîntul superior, Oaspetele s-a 
oprit la moderna cantină de 
aici, unde numeroși eandi- ț 
dați la examenul de admitere 
serveau masa de seară. Preșe- 
dintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba. a vizitat mai 
multe camere dintr-unul din 
pavilioanele complexului și s-a A 
întreținut cu viitorii studenți, “ 
care își pregăteau temele pen
tru examenele 
toace.

Coloana de 
dreptat apoi 
Drumul Taberei, unde au fost 
vizitate noile construcții ie lo
cuințe din această parte a Ca
pitalei.

Pe întregul traseu numeroși 
cetățeni au salutat eălduroa pe 
oaspeții tunislenl.

din ziua urmă-

mașini s-a în
spre cartierul

(Aporpree)

în vederea sporirii cointeresă
rii materiale a țăranilor coopera
tori în creșterea producției viti
cole, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție 
a recomandat unităților să aplice, 
nu numai în bani, ci și în natură, 
sistemul de retribuție suplimen
tară a lucrătorilor din acest sec
tor pentru depășirea producției 
planificate. Retribuția se poate a- 
plica pe brigăzi, echipe, grupe 
de familii sau familii cărora li 
se vor da în îngrijire suprafețele 
de vii pe o perioadă mai înde
lungată, minimum 5 ani. Potri
vit prevederilor statutului, cota 
procentuală maximă ce se va 
acorda drept retribuție suplimen
tară poate fi de pînă la 60 la

Trenuri suplimentare 
puse în circulație

Ministerul Căilor Ferate a 
dispus punerea suplimentară în 
circulație a circa 20 trenuri de 
persoane pentru perioada de 
vară. Această măsură are drept 
scop satisfacerea cerințelor tra
ficului de călători în continuă 
creștere în actualul sezon, pre
cum și asigurarea unor legături 
mai bune între stațiunile bal- 
neo-climaterice și alte localități 
din țară

Printre noile trenuri se află 
acceleratele 410/811 și 812/409 de 
pe ruta Baia Mare—Mangalia și 
retur ; 119/112/813 și 814/111/120 
de pe ruta Timișoara—Mangalia

INFORMAȚII • INFORMAȚII
PLECAREA DELEGAȚIEI 
P. C. DIN ARGENTINA

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist din Argentina formată din 
tovarășii Rodolfo Ghioldi, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C, al P. C, din Argentina, și 
Vicente Marischi, membru al Se
cretariatului C.C. al P. C. din 
Argentina, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizi
tă prietenească în România.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi
zil, membru al Comitetului Exe-

Normele științific fundamentate
(Urmare din pag. I) 

•
 îndepliniri de norme, cît și ca
zuri de depășiri de norme de că
tre executanții, care au și multă 

A experiență în muncă.
în funcție de modul cum, în 

cadrul unui atelier sau secție de 
0 producție, șînt asigurate condi

țiile de producție, organizare și 
instruire corespunzătoare a mun- 

0 citorilor, pot apare situații de 
îndepliniri medii diferite ale nor
melor de la un sector la altul. 
Astfel, în luna martie, de exem
plu, aceste limite ale nivelului 
mediu de îndeplinire a normelor 
variau între 91,4 la sută la ate
lierul de împachetat țigarete de 
la Fabrica de țigarete-Bucu- 
rești și 106,2 la sută la atelierul 
de ajustaj 6 țoii de la Uzina de 
țevi „Republica" din București. 
Analiza tabloului principalelor 
cauze care au condus la nerea- 
lizări de norme, arată ca deter
minante : neasigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-organizatorice 
necesare, funcționarea defectuoa
să a unor mașini și utilaje, apro
vizionarea neritmică a locurilor 
de muncă cu materii prime și 
materiale, slaba preocupare pen
tru instruirea corespunzătoare a 
muncitorilor — în special a celor 
noi angajați și pentru însușirea 
deprinderilor și metodelor de 
muncă, fluctuația mare a mun
citorilor pe locurile de munci etc.

sută din producția obținută peste 
plan. In cazuri deosebite, din a- 
ceasta poate fi dată drept retri
buție suplimentară în natură pînă 
la 80 la sută. Cu aprobarea 
Uniunii județene, și acest pro
cent poate fi depășit.

Mărimea cotelor procentuale 
acordate drept retribuție supli
mentară, cit și proporția în na
tură a acesteia, se stabilește de 
adunarea generală a cooperativei 
agricole. Cantitățile de vin acor
date drept retribuție suplimen
tară vor fi scutite de taxe, indi
ferent dacă cooperatorii benefi
ciari defin sau nu suprafețe de 
vie în folosință personală.

(Agerpres)

și retur ; 822/823/534/531 și 532/ 
533/824/821 de pe ruta Manga
lia—Suceava și retur. De ase
menea, amintim înființarea tre
nurilor internaționale de sezon 
„Nord—Orient Expres" (Varna- 
Chitila - Budapesta - Varșovia), 
„Mamaia-Expres“ (Constanta— 
București Băneasa—Budapes
ta—Praga) și „Bulgaria-Expres" 
(Sofia-Varna-București Nord- 
Moscova).

Se prevede crearea unor noi 
trenuri suplimentare, în limita 
posibilităților și în funcție de 
traficul existent.

(Agerpres)

cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar a] C.C al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion Teoreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Ro
ma, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist condusă de Ovidju 
Bădina, consilier al ministrului 
pentru problemele tineretului, 
care la invitația Secretariatului 
Național a) Tineretului Italian 
face o vizită în Italia.

★
Prin Decret al Consiliului de

Totodată, trebuie să fie reți
nut și faptul că în unele cazuri 
înseși depășirile mai mari de 
norme nu se corelează cu reali
zările privind producția, de
oarece depășirile respective 
sînt determinate de neres- 
pectarea zonelor de deservire 
normate sau a formațiilor de 
lucru normate, fără a se 
face modificările corespunză
toare în raport cu situația efec
tivă din practică (cum se consta
tă de exemplu la Uzina de țevi 
„Republica44 sau la Țesătoria de 
relon „Panduri44 din București), 
sau chiar elaborarea nefunda
mentată a unor norme luînd în 
calculul acestora unele regimuri 
de funcționare a mașinilor mult 
mai mici decît cele folosite efec
tiv în practică (la Fabrica de șu
ruburi din Brașov, de exemplu 
la unele mașini de filetat din 
cadrul secției a Il-a).

Experimentarea normelor fun
damentate științific demonstrează 
că practicarea unor astfel de nor
me determină o importantă creș
tere a productivității fizice a 
muncii, față de perioada ante
rioară experimentării. Astfel — 
oprindu-ne numai la unele e- 
xemple — la întreprinderea tex
tilă „Dacia** din București, pro
ductivitatea fizică a muncii, rea
lizată în luna martie a.c. la un 
număr de 3 sortimente principale 
din cadrul secției țesătorie, a

• in competiția masculină de 
baschet „TURNEUL SPERAN
ȚELOR OLIMPICE1, ce se dis
pută la Minsk, echipa României 
a obținut două victorii 64—56 
(22—27). cu echipa secundă a 
U.R.S.S. și 91—79 (39—33) cu
formația Cehoslovaciei.
• Marți seara a trecut fron

tiera CARAVANA RALIULUI 
„DECOUVREZ LA ROUMANIE" 
(Descoperiți România), organi
zată de „Touring Club" din Bel
gia, împreună cu A.C.R. Cele 
circa 50 de echipaje participante 
vor parcurge in țara noastră 
traseul Oradea — Cluj — Bra
șov — București — Constanța — 
Tulcea — P. Neamț — Suceava 
— Cluj — Oradea. Alte 50 de e- 
chipaje, constituind cea de-a 
doua grupă de participant! la 
raliu, sînt așteptate să intra ta 
țară miereuri seara.
• Competiția ciclistă Interna

țională „CUPA VOINȚA" a con
tinuat cu etapa a 2-a, Brașov — 
Odorhei (148 km), cîștigată la 
sprint de Tudor Vasile în 4h 
33’31”. In același timp cu învin
gătorul au sosit C. Grigore, N. 
Ciumeti și un pluton numeros. 
In clasamentul general indivi
dual conduce Emil Ruso.
• După două runde. In turne

ul internațional feminin de șah 
de la Szarvas (Ungaria), conduc 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) și maghiara Langos. cu cita 
1,5 puncte fiecare.

In prima rundă, Polihroniade 
a cîștigat la iugoslava Teree* 
Stadler, iar în cea de a doua a 
remizat cu Sinks. Eleonora Jianu 
a totalizat un punct, remizînd 
ambele partide : cu Veroczi și 
respectiv Sikova.

• Cîștiffînd si cea de & doua 
partidă, marele maestru sovie
tic Boris Spasski conduce ou 
2—0 în meciul cu Bent Larsen 
(Danemarca) pentru SEMIFINA
LELE CAMPIONATULUI MON
DIAL DE ȘAH.
• A 7-a partidă a meciului de 

șah Korcinai-Tal (semifinalele 
campionatului mondial), a fost 
întreruptă la mutarea 41 eu 
șanse de cîștig pentru Tal. Sco
rul este deocamdată 3,5—2,5 in 
favoarea lui Korcinoi.

• Angajat în trei finale Ia 
TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS de la Travemunde 
(R.F.G.). jucătorul român Ion 
Tiriac nu a cîștigat nici una. 
Tiriac a făcut totuși un meci 
bun în finala de simplu bărbați, 
cedînd în fafa cehoslovacului 
Koukal după un veritabil „ma
raton" care a durat 3 ore și 12 
minute.

Iată rezultatele finalelor : 
simplu bărbați: Koukal-Tiriae 
1-6, 6-3. 6-4, 4-6, 11-9; sim
plu femei : Gail Sheriff (Austra
lia) — Alena Palmeova (Cehoslo
vacia) 6—3 6—4 ; dublu bărbați 1 
Homstroem, Carlstein (Suedia)— 
Tiriac (România), Gulyas (Unga
ria) 2—6, 9—7, 6" - 4, 6—4 ; dublu 
mixt : Carole Sheriff (Australia), 
Holecek (Cehoslovacia)-Gail She
riff (Australia), Tiriao (Româ
nia) 6—3, 6—1.

• Cu prilejul unul concurs 
atletic desfășurat la Minsk, tînă- 
rul sportiv sovietic Alexandr 
Kornelink a stabilit un nou re
cord unional de Juniori la 100 m 
plat, cu timpul de 10**2/19.

Stat, tovarășul Ion Georgescu a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Elveția, în locul tova
rășului Vasile Dumitrescu, care 
a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

★
La Orăștie.și-a început marți 

lucrările o reuniune pe tema 
„Folosirea rațională a pajiștilor 
naturale" — organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii 
și Direcția agricolă județeană.

(Agerpres)

crescut cu 9,1—14,5 la sută fată 
de perioada anterioară experi
mentării. la Uzinele chimice ro
mâne-București, la 3 produse din 
secția prelucrarea cauciucului, a 
crescut cu 13,4—28 la sută, la 
Țesătoria de relon „Panduri** din 
București, la produse din secția 
de preparați© — țesătorie, cu 8,6 
—30 la sută.

Constatările de pînă acum, fur
nizate de sondajele întreprinse în 
unitățile economice care au fost 
desemnate să experimenteze noile 
norme, arată că aplicarea aces
tora creează premisele necesare 
organizării științifice a produc
ției și a muncii și, pe această ca
le, pentru creșterea productivită
ții muncii. Totodată, acestea im
pun necesitatea luării tuturor mă
surilor, atît de către întreprinde
rile în care se experimentează a- 
plicarea normelor fundamentate 
științific, cît și de cele care ur
mează a trece la experimentarea 
noului sistem de salarizare, mi
nisterelor care coordonează în
treprinderile respective revenin- 
du-le sarcina să intervină cu 
promptitudine pentru a se asi
gura desfășurarea normală a lu
crărilor în acest domeniu de ac
tivitate, mai ales că în unele din 
întreprinderile respective se ma
nifestă încă serioase rămîneri în 
urmă.



Rezultatele
definitive

ale alegerilor
din Japonia

Marți dimineață an fort 
comunicate rezultatele de
finitive ale alegerilor pen
tru reînnoirea a 126 
locuri din cele 250 
Camerei Consilierilor 
Japonia.

da 
ale 
din

Partidul Liberal-Democrat de 
cuvemămînt a obținut 69 de 
locuri, cu două locuri mai puțin 
decît la precedentele alegeri. El 
își menține o confortabilă majo
ritate în Camera Consilierilor, a- 
vînd 137 de locuri din 250. Par
tidul Socialist, al doilea partid 
japonez și cel mai mare din 
opoziție, a obținut la actualele a- 
legeri 28 de locuri, față de 36 Ia 
precedentele alegeri. P.S.J. deți
ne, astfel, 61 de locuri față de 73 
cîte avusese în vechea Cameră. 
Komeito a obținut 13 mandate, 
majorîndu-și numărul total la 
24, iar Partidul Socialist-Demo
crat — 7 mandate, dispunînd 
în prezent de 10 locuri în Ca
meră. Partidul Comunist 
sporit numărul locurilor de

și-a 
la 

3 la 7. 7 locuri sînt deținute în 
prezent și de independenți, care 
au cîștigat la alegerile actuale 5 
mandate.

TANZANIA : Aspect de Ia lucrările de delimitare și împăr- 
cadrul reformei agrarețire a terenurilor în

Conferința mondială 
a juriștilor pentru Vietnam

fiind cele mai puternice demonstrații

Alexandru Bîrlâdeanu în S. II. A.
WASHINGTON 9 (Ager

pres). — Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președinte al 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, Alexandru Bîrlădea- 
nu, și dr. Donald Homig, asistent 
special al președintelui S.U.A. 
pentru știință și tehnologie, s-au 
întîlnit la 8 iulie, după ce și-au 
încheiat convorbirile cu ziariști, 
reprezentanți ai radioului și tele
viziunii, corespondenți ai presei 
străine și au răspuns la întrebări 
în legătură cu vizita în S.U.A. a 
delegației oamenilor de știință 
români.

în aceeași zi, Alexandru Bîrlă- 
deanu a ayut o întrevedere cu 
secretarul de stat, Dean Rusk. Au 
fost trecute în revistă rezultatele 
vizitei precum și alte probleme 
interesînd cele două părți.

Vice-premierul român a oferit 
apoi în saloanele ambasadei ro-

mâne un dejun la care au parti
cipat dr. Donald Homig, Emest 
Goldstein, consilier special al 
președintelui S.U.A., Eugene 
Rostow, subsecretar de stat pen
tru probleme politice, John Leddy, 
asistent al secretarului de stat 
pentru probleme europene, Wil
frid Johnson, vicepreședinte al 
Comisiei pentru energie atomică 
a S.U.A., Herman Pollack, direc
tor în departamentul de stat pen
tru problemele științifice și teh
nice internaționale, Frederick 
Seitz, președintele Academiei Na
ționale de Științe din S.U.A., și 
Leland Howarth, directorul fun
dației naționale de științe.

Au luat parte, de asemenea, 
Comeliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, și mem
bri ai ambasadei.

în cursul serii, Alexandru Bîrlă- 
deanu a părăsit Washingtonul,

Vizita tovarășului losif Banc

Descrise ca
protestatare de la instaurarea — în 1964 — a actualului 
regim, demonstrațiile studențimii braziliene indică o 
recrudescență a frămintărilor politice și sociale din 
marea țară latino-americană. Consecință și reflectare a 
greutăților și dificultăților cu care sînt confruntate în 
Brazilia masele de tineri dornici să-și însușească o pre
gătire superioară, mișcarea studențească din cea mai 
populată țară a continentului sud-american se înscrie în 
contextul mai amplu al 
ziliene.

evoluției politico-sociale bra-

Cererile studenților privind 
reformă fundamentală a pro-

Conferința mondială a juriști
lor pentru Vietnam, care-și des
fășoară lucrările la Grenoble, 
„are ca scop să faciliteze înțele- 
gerea“ între cele două părți afla
te în conflict, a declarat luni, în 
cadrul unei conferințe de presă. 
Henri Rolin, ministru de stat 
belgian. Joseph Crown, secretar 
al Comitetului juriștilor pentru 
politica americană în Vietnam, a 
declarat la rîndul său că este fe
ricit că și colegii săi americani an 
luat poziție împotriva* politicii 
cercurilor conducătoare din S.U.A. 
în problema vietnameză. El a 
subliniat că este inadmisibil ca 
S.U.A. să poată pretinde recipro
citate din partea R. D. Vietnam 
în schimbul unei „așa-zise dezes- 
căladări".

în cuvîntul său, Richard Falk,

profesor la Universitatea din Prin
ceton și-a exprimat speranța că 
conferința mondială a juriștilor 
va influența considerabil opinia 
publică din Statele Unite. El a 
condamnat totodată intervenția a- 
gresivă a țării sale, cerînd înce
tarea neîntîrziată de către S.U.A. 
a violării dreptului internațional 
și încetarea bombardamentelor 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam. în cadrul reuniunii au 
mai luat cuvîntul șeful delegației 
R. D. Vietnam, Tran Con Tuong, 
și Le Quang Chang, delegat din 
partea Frontului Național de Eli
berare, care au subliniat, printre 
altele, necesitatea mobilizării o- 
piniei publice mondiale împotri
va agresiunii americane pe pă- 
mîntul vietnamez.

Tovarășul losif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care împreună cu un grup de 
specialiști în domeniul agricultu
rii, se află într-o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, la invitația Vecei 
Executive Federale, a fost luni 
oaspetele Republicii Socialiste 
Slovenia. Au fost vizitate secțiile 
de la Zălog și Ihan ale combina
tului agricol „Emona“.

Oaspeții români au fost primiți 
de dr. Franțe Hocevar, vicepreșe
dinte al Vecei Executive a Slove
niei, care i-a reținut apoi la dejun.

în timpul vizitei, ei au fost în
soțiți de ing. Franț Razdevșek,

membru al Vecei Executive a 
Sloveniei, și de ambasadorul Ro
mâniei la. Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan.

★
Marți seara, tovarășul Iosif 

Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, s-a înapoiat din 
R.S.F. Iugoslavia, unde a făcut o 
vizită la invitația Vecei Executive 
Federative.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, precum și Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București’..

PRAGA 8 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite : în
ședința din 8 iulie, Prezidiul Co
mitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia a discutat con
ținutul unor scrisori primite de 
la unele partide frățești. Scrisori
le C.C. al P.C.B., P.M.S.U.,
P.S.U.G., P.M.U.P. și P.C.U.S. 
dau impuls pentru discutarea în 
comun a unor probleme care 
se referă la interesele noastre

Prezidiul C.C. al P.C.C. con
sideră necesar să discute în mod 
amănunțit unele probleme și 
să ia poziție față de ele El por
nește de la principiile îndeobște 
recunoscute ale construirii 
socialismului că alianța și cola-

Incidente 
la Canalul 

de Suez

borarea dintre toate partidele 
noastre este o condiție necesară 
pentru dezvoltarea cu succes a 
fiecărei țări, la fel ca și respec
tarea condițiilor specifice și a 
suveranității fiecărui partid in 
problemele politicii sale interne.

Prezidiul C. C. al P.C.C. sa
lută schimbul reciproc de ex
periență dintre partidele frățești 
care rezultă din aceste princi
pii. întîlnirile reciproce. îndeo
sebi convorbirile bilaterale din
tre partidele frățești, la timpul 
potrivit, sînt necesare și pentru 
partidul nostru care prin politi
ca sa dorește să-și aducă con
tribuția la interesele întregii miș
cări comuniste internaționale.

Prezidiul C.C. al P.C.C. va 
desfășura și pe viitor inițiativa 
pentru dezvoltarea acestor con
tacte reciproce.

„Respectarea independenței 
naționale și integrității terito
riale, a dreptului popoarelor 
de a-și alege singure politica 
lor internă și externă, consti
tuie principii care stau la 
baza unor relații internaționa
le normale“ — se spune în co
municatul comun bulgaro-tu- 
nisian, dat publicității la So
fia, la încheierea vizitei ofi
ciale a președintelui Republi
cii Tunisiene, Iiabib Bourgui- 
ba, în R. P. Bulgaria.

în ceea ce privește relațiile 
bilaterale bulgaro-tunisiene, 
comunicatul relevă dezvoltarea 
lor favorabilă și faptul că a- 
cordurile economice semnate 
în ultimul timp constituie o 
bază trainică pentru extinde
rea pe mai departe a colabo
rării economice, comerciale și 
tehuico-științifice a celor două 
țări.

I

Convorbirile de la 
Londra

Gunnar Jarring, reprezen
tantul secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociu, și-a 
continuat marți convorbirile la 
Londra. în cursul dimineții el a 
conferit timp de două ore și ju
mătate cu Gideon Rafael, direc
tor general în Ministerul de Ex
terne al Israelului. După-amiază, 
Jarring a vizitat Ambasada Ior
daniei unde a continuat convor
birile începute luni seara cu mi
nistrul de externe iordanian, 
Abdel Moneim El Rifai. 
cursul serii, reprezentantul

In
se

cretarului general al O.N.U. s-a 
întîlnit cu ministrul de externe 
al Angliei, Michael Stewart, în
dată după reîntoarcerea acestuia 
de la sesiunea Consiliului Uniu
nii Europei Occidentale de la 
Bonn. O întrevedere între Ste
wart și El Rifai este prevăzută 
pentru joi.

Toate aceste convorbiri, pe 
care observatorii le consideră 
importante pentru viitoarea 
evoluție a evenimentelor în O- 
rientul Mijlociu, se desfășoară 
într-un secret deplin.

o
cesului de învățămînt, atenua
rea poverii taxelor, lichidarea 
barierelor materiale care ba
rează accesul la studii a fiilor 
oamenilor cu venituri modeste 
se împletesc cu revendicările 
de automomie universitară, de 
încetare a amestecului poliției 
în facultăți, de legalizare a 
organizațiilor studențești și, 
într-un sens mai larg, cu ce
rința democratizării țării. Fap
tul că ultimelor demonstrații 
studențești li s-au alăturat și 
alte pături sociale (Ia Rio ma
nifestațiile studențimii au mo
bilizat joia trecută 100 000 de 
persoane), solidarizarea activă 
a sindicatelor cu mișcarea 
studențească protestatară, con
stituie, la rîndul lor, indicii 
care plasează lupta studenți
mii într-un cadru mai vast pe 
arena politico-socială brazi
liană.

Influentul cotidian JORNAL 
DO BRASIL sintetizează ast
fel „temperatura pe scena pu
blică" braziliană : „Dacă pe 
planul politicii externe guver
nul președintelui Costa e Silva 
se arată decis să apere o serie 
de poziții corespunzătoare in
tereselor naționale și care sînt 
larg sprijinite și aplaudate, în 
schimb politica internă pro
voacă nemulțumiri profunde și 
dezaprobări masive. Redemo- 
cratizarea țării și reformele 
sociale indispensabile rămîn 
deziderate". în acest sens se 
relevă larga mișcare a mun
citorimii braziliene pentru asi
gurarea libertăților sindicale și, 
în genere, pentru drepturi de
mocratice. Actualmente, se 
desfășoară o campanie pentru 
strîngerea de semnături pe 
memorandumul cerînd „abro
garea legilor care lezează 
drepturile celor ce muncesc" 
și aplicarea în practică a pro
misiunilor autorităților de a 
începe dialogul în vederea 
discutării și rezolvării proble
melor stringente care frămîntă 
masele muncitoare (în primul 
rînd, creșterea masivă a cos
tului vieții). „Demonstrațiile 
studenților — remarcă JOR
NAL DO BRASIL — n-au fă
cut decît să aducă în stradă 
nemulțumirile latente acumu
late în cele mai diferite stra-

turi ale societății braziliene de 
astăzi, și care alimentează o 
mișcare mult mai amplă".

Reacția echipei guvernamen
tale nu oferă în acest moment 
indicii clare asupra intențiilor 
de viitor.

Sîmbătă a intrat în vigoare 
interzicerea tuturor demon
strațiilor odată cu avertismen
tul adresat „tuturor organiza
țiilor și colectivităților" că 
„orice luare de atitudine anti
guvernamentală prin adunări,

nici o aluzie ooncretă la reven
dicarea foarte precisă a redu
cerii taxelor universitare îm
povărătoare). S-a anunțat, tot
odată, că se studiază „moda
litatea și condițiile" eliberării 
studenților arestați în urma 
valului de demonstrații din ul
timele săptămîni; a fost, de 
asemenea, oficializată pregă
tirea unui decret care urmează 
să asigure „revenirea parțială 
la autonomia universitară". In 
acest context a atras atenția 
și declarația făcută presei, 
sîmbătă, de ministrul brazilian 
al muncii relevînd că unele 
legi anti-sindicale vor fi „a- 
brogate sau modificate într-un 
interval scurt de timp, care 
nu va depăși, în nici un caz - 
sfîrșitul acestui an".

Insistența cu care, în ulti
ma perioadă, președintele 
Costa e Silva încearcă să 
determine partidul de opoziție 
„Mișcarea democratică brazi-

FRĂMiNTĂRILE 
DIN BRAZILIA

mitinguri și demonstrații" e 
pasibilă de pedepse penale 
maxime. Măsura a fost inter
pretată ca un preludiu la 
„starea excepțională". (De alt
fel, duminică, ministrul justi
ției, Gama e Silva lăsa să se 
înțeleagă că e gata să decre
teze „starea de urgență" în 
cazul în care „ar surveni peri
colul pierderii controlului asu
pra situației"). Toate acestea 
sînt privite ca o expresie a 
unei „linii dure", vizînd înă
bușirea oricărei opoziții.

în același timp, însă, se re
marcă și elemente care ar pu
tea indica ceea ce NEUE 
ZtîRCHER ZEITUNG, denu
mește, într-o corespondență 
din Brazilia „o poziție mai 
suplă, de evitare a unei în
cercări de forță". Vinerea tre
cută se anunța la Rio că gu
vernul a studiat, într-o ședință 
excepțională care a durat opt 
ore, „un program de priorități 
pentru o reformă treptată în 
sistemul de învățămînt". Prin
tre măsurile preconizate figu
rează o sporire a alocațiilor 
pentru reutilarea universități
lor și o „liberalizare a accesu
lui în universități pentru ti
nerii de toate categoriile so
ciale" (fără însă să se facă

liană" să se alăture partidului 
de guvernămînt (ARENA), în 
elaborarea „unei politici eco
nomice echilibrate" e interpre
tată, de asemenea, în sensul 
unei maleabilităti într-o situa
ție care ar putea deveni explo
zivă. Pe fondul acestei con
juncturi politice trebuie consi
derate și încercările guvernu
lui de a începe un dialog de 
reconciliere națională cu opo
ziția neparlamentară, mai pre
cis cu așa numitul „Front 
larg", format de liderii vechi
lor partide dizolvate de actua
lul regim (încercări care, pînă 
în momentul de față, au eșuat).

Analizînd actualul stadiu al 
frămintărilor pe scena politică 
și socială braziliană JORNAL 
DO BRASIL conchide că „atîta 
vreme cit nu se va merge la 
rezolvarea surselor nemulțu
mirilor fundamentale o posi
bilă explozie nu va fi înlătu
rată ci, în cel mai bun caz, 
amînată". Pornind de la con
siderente similare, mulți din
tre observatorii din capitala 
braziliană apreciază că acal
mia instaurată după decretul 
de interzicere a demonstrații
lor, este numai aparentă.

BM. RUCĂR

Campania electorală
La Geneva își continuă., lu

crările conferința internațio
nală de instrucțiune publică. 
Ședința din 9 iulie a fost 
prezidată de prof. univ. Mi
ron Constant inescu, ministru 
adjunct al învățământului 
din Republica Socialistă Ro
mânia. Au prezentat referate 
delegații Statelor Unite, R.F. 
a Germaniei, Ungariei. Repu
blicii Malgașe, Irakului, Bra
ziliei etc.

Răspunzînd întrebărilor, 
prof. univ. Miron Constanti- 
nescu a făcut 
punere asupra 
învățămîntului

Delegații la 
vizitat, de asemenea, standul 
românesc din expoziția per
manentă internațională a în
vățămîntului.

o amplă ex- 
noii legi a 
din România, 

conferință au

I
ÎNTR-O DECLARAȚIE adop

tată la întîlnirea reprezentanți
lor din țările riverane la Ma
rea Baltică, precum și din Nor
vegia și Islanda, organizată în 
cadrul tradiționalei „Săptămîni 
a Marij Baltice" ce se desfă
șoară la Rostock — R.D. Ger
mană — se subliniază că „un 
pas important pentru pace si 
securitate l-ar constitui recu
noașterea realităților europene, 
și anume existența 
state germane și a 
actuale".

garia. Chiar și pe culmile celor 
mai înalți munți din țara vecină 
temperatura a depășit la umbră 
plus 15 grade C.

Festivalul

tineretului

din Ecuador
celor două . 
frontierelor

orașul Ru- 
temperatu-

• LA 8 IULIE. în
sse s-a înregistrat o 
ră de plus 38 grade C la umbră 
cea mai ridicată temperatură 
din Europa în această zi. Căl
duri mari au fost înregistrate și 
în celelalte orașe din R. P. Bul-

SUB LOZINCA ..Pentru victo
ria poporului vietnamez", „Pen
tru libertate, independență și 
pace !“, la Palatul sporturilor 
din Guayaquil s-a deschis pri
mul Festival al tineretului din 
Ecuador. La festival iau parte 
artiști și sportivi cunoscuți. pre
cum și un mare număr de ti
neri ecuadorieni.

de la 5 Iunie, într-o celulă în 
Palatul justiției, a anunțat șeri
ful din Los Angeles, Peter Pit
chess. Potrivit acestuia, tran
sferul face parte din planul de 
măsuri severe de securitate ce 
se iau pentru a împiedica orice 
atentat la viața lui Sirhan. Tot
odată, autoritățile districtuale 
au alocat o sumă de 20 000 de 
dolari pentru luarea unor mă
suri suplimentare de siguranță 
la locul 
Sirhan, 
najarea 
pare in 
decată.

din S. U. A
• „Jocurile" au fost făente? • Humphrey

si Nixon, candidatii ca cele mai mari
» J 1

unde este deținut acum 
precum și pentru ame- 
sălii unde acesta va a- 
fața completului de ju-

Prima transplantare

șanse de investitară

CAIRO 9 (Agerpres). — 
genția REUTER anunță că 
tr-un sector din zona Canalului 
de Suez, la nord de port Tewfik. 
a avut loc, luni, un schimb de 
focuri intre forțele izraeliene si 
egiptene, care a durat, cu scurte 
întreruperi, mai mult de trei ort*. 
Agenția citată apreciază că « 
fost cel mai important incident 
de acest fel din ultimele patru 
luni.

Un purtător de cuvînt militar 
al R.A.U. a declarat că inciden
tul a fost declanșat de partea iz- 
raeliană, care a deschis foc de 
artilerie asupra unui district 
populat al orașului Suez. Purtă 
torul de cuvînt a declarat că un 
soldat egiptean a fost rănit, 43 
de civili au fost uciși și 25 de 
case distruse. Potrivit aceleiași 
surse, forțele R.A.U. ripostînd, au 
ucis sau rănit mai mulți soldați 
izraelieni, au distrus cinci tancuri 
inamice, mai multe posturi de 
observație și un depozit de mu
niții.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — A- 
genția FRANCE PRESSE rela
tează că un purtător de cuvînt 
izraelian a comunicat că forțele 
egiptene au deschis foc de arme 
automate și de artilerie la nord 
de portul Tewkif asupra forțelor 
izraeliene. Un soldat izraelian a 
fost ucis. Forțele militare izrae
liene au ripostat. Purtătorul de 
cuvînt a menționat că observato
rii Națiunilor Unite au intervenit 
pentru a obține încetarea focului. SPANIA : așezare pescărească pitorească în apropiere de Sa ragossa

O VIE ACTIVITATE POLI
TICA se desfășoară la Paris în 
preajma primei întruniri a noii 
Adunării Naționale prevăzută 
pentru joi. Generalul de Gaulle 
s-a întîlnit marți cu premierul 
Georges Pompidou pentru a dis
cuta problema viitorului guvern. 
Surse informate din Paris consi
deră că guvernul Pompidou își 
va prezenta astăzi demisia, după 
cum se obișnuiește la fiecare în
ceput de legislatură, urmînd ca 
președintele de Gaulle să desem
neze, probabil tot astăzi, persoa
na care va forma noul guvern.

SIRHAN BISHARA SIRHAN, 
asasinul senatorului Robert Ke
nnedy, a fost transportat, de la 
închisoarea unde a fost deținut

In ațteptarea
celui de-al 4-lea
„Mă simt atit de bine incit 

sînt gata să plec acasă4* — a 
declarat Everett Thomas, cel 
de al 19-lea pacient cu inima 
transplantată din lume, care 
se află în prezent sub supra
vegherea medicilor la spitalul 
St. Luke din Houston. In ceea 
ce-l privește pe George Henry 
Debord, operat și el la spitalul 
din Houston, acesta se simte 
„mai bine decît se simțea 
Thomas în aceeași perioadă 
postoperatorie'*, lncepînd de 
luni el primește vizite și se 
plimbă prin camera sa din spi
tal. Cel de-al treilea pacient, 
Louis Fierro, este, de aseme
nea, într-o dispoziție excelen
tă. „Avem acum nevoie de un 
al patrulea pacient cu inima 
transplantată ca să putem juca 
bridge4*, a spus coresponden
ților de presă Everet Thomas.

din
de inimă
Cehoslovacia

AGENȚIA C.T.K. anunță că la 
spitalul Universității din Bratis
lava a fost efectuată marți pri
ma operație din Cehoslovacia 
de transplantare a unei inimi. 
Pacienta, Horvatova. o femeie 
în virstă de aproape 50 de ani, 
era pregătită de cîteva săptămîni 
în vederea acestei operații. Ini
ma grefată a aparținut unui băr
bat in virstă de 40 de ani, care a 
căzut de la o fereastră și a de
cedat.

Lupta ce se desfășoară între aspiranții la fotoliul preziden
țial pentru cîștigarea delegaților care vor desemna, in au
gust, la Miami Beach și la Chicago, candidatii partidelor 
republican și democrat la președinție, constituie la ora ac
tuală principala caracteristică a campaniei 
S.U.A.

electorale din

Vtcepreședintele Hubert Hum
phrey și fostul vicepreședinte, 
Richard Nixon, fiind, după cit 
se pare, asigurați de obținerea 
investituri! democrate, și respec
tiv, republicane, lupta dintre prin
cipalele două formațiuni politice 
americane prezintă anumite ana
logii. Rivalii lui Humphrey și 
Nixon, senatorul Eugene McCar
thy și guvernatorul Nelson Roc
kefeller, se lansează în acest ul
tim efort de a obține sprijinul 
delegaților în condițiile în care 
ei nu controlează aparatul parti
delor lor și, in consecință, nu pot 
spera să obțină majoritatea la

procesul normal 
desfășurare a a-

VALPARAISO (CHILE): Prima femeie care trăiește cu o 
inimă transplantată, Maria Penaloza, la clinica unde se află 

internată.

convenție prin 
de pregătire și 
cesteia. Pentru a învinge acest 
handicap, atît McCarthy, cit și 
Rockefeller încearcă să demon
streze delegaților încă neangajați 
că au cele mai mari șanse de a* 
învinge candidatul care va fi de
semnat de partidul advers. Astfel, 
McCarthy, recunoscîncl că Hum
phrey se află în frunte în pri
vința sprijinului de care se 
bucură în rîndul delegaților, a- 
firmă că corpul electoral a de
monstrat în cursul alegerilor pre
liminare că dorește o „schimba
re" și doar el l-ar putea învinge 
pe Nixon, reprezentant al vechii 
școli conservatoare.

La republicani, Nelson Rocke
feller argumentează prin posibi
litatea sa de a atrage în tabăra 
republicană pe alegătorii inde
pendenți și chiar o parte a de* A 
mociaților nemulțumiți de acti
vitatea Administrației Johnson. 
Rockefeller acționează în prezent 
în California, încercînd să con
vingă numeroasa delegație repu
blicană a acestui stat să voteze 
în favoarea sa la convenția din 
august. Șansele de a obține spri
jinul acestei delegații sînt destul 
de reduse, guvernatorul Califor
niei, Ronald Reagan, rîvnind și 
el la obținerea candidaturii.

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Washing
ton, Jean Lagrange, apreciază că 
ultimele eforturi depuse de Mc
Carthy și Rockefeller, par a- 
proape inutile, „jocurile fiind 
deja practic făcute**. In acest 
sens el menționează că perspec
tivele alegerilor legislative, care 
se vor desfășura paralel cu cele 
prezidențiale, încep deja să pre
ocupe sondajele și comentariile.
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