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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DE LA CUCERIREA
INDEPENDENȚE
DE STAT

REȘIȚA :
AL 500-LEA MOTOR DIESEL

In secția de an- 
samble sudate de 
la Uzina construc
toare de mașini din 
Reșița au început 
lucrările de sudura 
la blocul celui de-al 
500-lea motor Die
sel românesc de 
2 300 CP. Acest nU.

DE 2 300 C. P.
mâr jubiliar con
semnează succesele 
continue obținute 
in fabricarea moto
rului. Dispunînd de 
o modernă tehnica 
de fabricație, con
structorii dieseliști 
de la Reșița au reu
șit să reducă mano

pera la prelucrări 
mecanice cu 3 600 
ore pe motor, față 
de anul trecut, și a- 
proape de 2,5 ori 
față de primul lot 
de serie produs în 
1962.

(Agerpres)

A ROMÂNIEI Călăreții ponoreni deschid 
sărbătoarea

Foto : I. MARCOV1CI

cuprinzînd capitolele ;

Afirmarea partidului ca forță conducătoare a 
societății - rezultat al unui proces legic, obiec
tiv, al întregii dezvoltări istorice a României 
postbelice.

Justețea liniei politice generale a partidului. 
Activitatea organizatorică și politică.
Creșterea, promovarea și educarea cadrelor.
Structura partidului, calitățile moral-politice 

ale comuniștilor.
Lupta dintre vechi și nou - forță motrice a 

dezvoltării orînduirii socialiste.
Unitatea partidului - chezășia îndeplinirii ro

iului său conducător în societate.
P.C.R. - detașament activ al mișcării comu

niste și muncitorești internaționale.
Ridicarea la un nivel tot mai înalt a rolului 

partidului de forță conducătoare a națiunii.
Lucrarea a fost tipărită în tiraj de masă.

Istoriecercetător științific principal la Institutul de 
„N. lorga" al Academiei

Matei lonescu

REPORTER

I. GrineviciPODUL TINERETULUIColaborarea cu

în

Șl

turneu cu rețetă

IN DOCUMENTARE

Podul Tine- 
cu arcul său 

între vechiul

gele și tinerețea celor
11 000 de inimi...

INTILNIRE
CU FIARA BLINDA

Cucerire* independenței de 
Jtat in anul 1S77. încununare a 
sute de ani de lupte pentru dez- 
Tobire națională se înscrie ca 
unul dintre cele mai de seamă 
evenimente din istoria Româ
niei.

9 Mai 18// a fost rezultatul 
unui îndelung proces istoric, o 
cerință a întregii dezvoltări a 
poporului nostru.

Năzuința fierbinte spre liber
tate și independență a însuflețit 

xle-a lungul veacurilor poporul 
\ mân. Unirea Principatelor Ro
mâne a constituit o clapă de im
portanță istorică în realizarea 
dezideratului arzător: unirea tu
turor românilor într-un stat na
țional unitar. Odată unirea în
făptuită. cucerirea independenței 
naționale devenise o necesitate 
obiectivă imediată, imperios im
pusă de cerințele dezvoltării so
cietății românești. Stăpînirea 
străină, dependența țării față de 
imperiul otoman, constituia o 
frină în dezvoltarea economică 
si sociala a poporului român, 
întregul popor era interesat în 
cucerirea independenței de stat.

Independenta română, dezi
derat major al lui Tudor Vladi- 
mirescu. al revoluționarilor de la 
1848 și al făuritorilor Unirii — 
nu și-a găsit condițiile externe 
propice de realizare decît în al 
optălea deceniu al veacului tre
cut în împrejurările evenimente
lor din Balcani. Aceste evenimen
te au oferit împrejurări favorabile 
cuceririi independenței.

Atîta vreme cit drepturile na
țiunii române nu puteau fi încă 
susținute prin forța armelor iar 
revendicarea fățișă a indepen
dentei ar fi ridicat împotriva

Poartanoastră nu numai
mană dar și puterile care o spri
jineau — generația revoluției și 
a unirii a apelat la memoria și 
actele străbunilor. Evocarea 
drepturilo! ab antiquo a fost 
așadar una din componentele și 
manifestările majore ale ideolo
giei naționale. Pe parcursul ce
lor patru decenii care au prece
dat războiul din 1S77—1S7S, o 
întreagă literatură politică și 
beletristică precum și acte ofi
ciale românești declarau cu mîn- 
drie în fața Europei că demult, 
cu secole în urmă, forța și vite
jia strămoșilor noștri impusese 
pînă și marilor sultani Baiazid I. 
învingătorul de la Nicopole, Ma- 
homed al II-lea, cuceritorul Con- 
stantinopolului și Soliman Mag
nificul. cuceritorul Ungariei, și 
că în baza tratatelor încheiate de 
aceștia cu voievozii români, Mol
dova și Țara Românească nu au 
făcut niciodată parte din impe
riul otoman. Atunci, în vremea 
cînd țări întregi erau rînd 
rînd prefăcute în provincii 
imperiului otoman și cînd 
treaga Europă se cutremura 
fața puterii otomane ajunse 
apogeu — sultanii se angajau în 
mod solemn să respecte auto
nomia și suveranitatea Moldovei 
și Țării Românești, să nu se a- 
mestece în treburile lor interne. 
Se arăta că aceste condiții ono
rabile. smulse de strămoșii noștri 
cu sabia și scrise cu sînge de 
viteji, au creat Moldovei și Țării 
Românești o situație care, de jure 
nu a suferit niciodată schimbări, 
încălcarea de faclo a vechilor

(Continuare in pag. a 11 l-a)

podul • Colocviu 
pedagogic la 
CAFE-BAR • Ve-
terani și anti-ve- 
terani • „SFINȚII" 

cu chitare • Un
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EROILOK CARE AU IUPTAT PENTRU
INDEPENDENTA PATRIEI

a t

Afiș dc ION OROVEANU și VLADIMIR ȘETRAN 
(Din Salonul republican de desen și gravură)

Duminică, in Parcul Sna- 
gov

inedită I

La sfîrșit de april, 
trecînd pe bâtrînul 
pod, care se arcuiește 
peste apele încă tulburi 
ale canalului Bega, pri
vind crenelurile sale de 
piatră, meditam la de
numirile pe care le-a 
purtat de-a lungul ani
lor ; podul Episcopului, 
podul Mihai Viteazu, 
azi Podul Tineretului I

La picioarele sale, 
mari sălcii pletoase, co
pleșite de frunzișul de
licat, de acel inimitabil 
verde-crud, se desple
teau in ape, încercînd

cu tentacule vegetale iu
țeala curgerii lor, ca 
pe un viu și sensibil 
mercur al primăverii... 
în spatele meu, spre ce
rul noros, se ridicau as
cuțitele bănci de gresie 
ale Catedralei ; înaintea 
mea, între grădini — 
parc, stadion, peluze — 
se zideau, din sticlă și 
beton, clădirile moder
ne, cubice șj nu, ale 
noii Universități timișo
rene.

O clipă, am fost ispi
tit să încep reportajul 
cu imaginea celor 11 000 
de serviete studențești, 
purtate sub braț, în di-

mineața de april, în 
mers precipitat, către 
săli de curs, laboratoa
re, săli de disecție, am
fiteatre I

sălciile, iarba și 
de lingă vechiul 
cu creneluri de 
măcinată de ani, 

o mutație
piatră 
au inspirat 
de imagini, și servietele, 
acele vibrante și expre
sive simboluri de stu
diu, pasiune și elan ti
neresc, s-au transferat 
miraculos și firesc, în 
imaginea dinamică a ce-

lor 11 000 de inimi tine
re, pulsînd cu puterea 
unor motoare nobile și 
neînfrînate...

Așadar, 
retului, 
simbolic
oraș și noua cetate uni
versitară cu sălciile, iar
ba și apa sa, a născut 
imaginea de prolog, care, 
fără îndoială, e mai a- 
decvată lumii studen
țești, harnică, optimistă 
și studioasă. Ritmurilor 
Timișoarei, cetate veche 
și nouă, i s-a adăugat 
această enormă și cu 
nimic asemănătoare ra
fală, izbucnind din sîn-

Concursul
de admitere
în liceele

de specialitate
și școlile

Sărbătoarea
liliacului

încă două vorbe, 
prolog...

Dragostea, lucidă 
autentică, nu scutește re
tina de imaginea unor 
laturi și aspecte mai pu
țin tolerabile, iar sinceri
tatea și lipsa de confu
zie în diferențierea, ba
nală, dar inevitabilă, 
dintre bine și rău, ates
tă cumva lipsa de trac 
în amor I

Balaurul blind — NE
SERIOZITATEA — a-

(Continuare în pag. a V-a)
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I 
im natural — . 
cnușie și flori I 
adăugat cìnte- | 

ct'itr lucuiui, /ucnivuociv tiăidi- . 
tari, horele gorjenilor și mehe- I

ION MARCOVICI -
f (Continuare în pag. a V-a) I

— Ehei, taică aici se numcrau I 
haiducii! — izbîndi vorba cu | 
greu, moș Căpătîi, un bătrin, . 
foarte bătrin, cu fața măslinie, | 
cutată de vreme ca stînca și cu i 
mers ajutat de. cîrjă — venit . 
din Apa Neagră, la liliac.

Asistăm la sărbătoarea înflori- | 
rii liliacului — oficiată tradiția- . 
nai, sus, în ponoarele Olteniei, 
în cea dc a doua duminică, j 
după Armindeni. Una din va- .
riantele legendei spune că aici 
se întîlneau haiducii primăvara, | 
ca să se numere cîți au mai 
rămas, cîți s-au mai adăugat; 
se împărțeau în cete, își îmbră- | 
fișau iubitele și luau drumul co
drului. Intilnirea era festivă, to- I 
tuși în taină, neștiută de pote- | 
re, fiindcă era un legămînt de 
credință al haiducului care pă
răsea vatra dus să împlinească | 
un dram de dreptate celor ră
mași acasă...

Acum Valea Prislocului e cu- I 
prinsă de cîntec și floare de li
liac. Dintr-un act de taină le- ; 
genda a căpătat ecou. Și alai . 
sărbătoresc. In fiecare primăva
ră, ca și acum, se adună în po
noare toate satele Olteniei răs- 
pîndite sub umbra Parîngului: 
Valea Ursului, Apa Neagră, Că
lugăreai, Cloșani, Padeș, Dealul 
Mare, Mărășești, Izverna, Po- 
cruia, Scorila (sate vechi, topo
nime dacice), Baia de Aramă. 
Larga popularitate și faimă de 
care se bucură sărbătoarea lilia-, 
oului i-a adus oaspeți din toate 
locurile. (Anul acesta au venii 
aproape 5 000 de vizitatori din 
regiunile vecine, Banat, Argeș, 
Hunedoara). In toată pădurea, 
om cu om, erau peste 20 000. 
La ineditul cadrului natural — 
stînci și piatră cenușie 
de liliac — s-au c"' 
cele locului, faimoasele hăuli-

profesionale
în legătură cu concursul 

de admitere în liceele de 
specialitate și școlile profe
sionale, învățămînt de zi 
și seral, aflăm de la Ministe
rul Învățămîntului urmă
toarele :

La concursul de admitere 
pentru liceele de specialitate 
(industriale, agricole, econo
mice) învățămînt de zi se pri
mesc absolvenți ai școlii gene
rale în vîrstă pînâ la 18 ani 
împliniți în cursul anului (1 ia
nuarie—31 aecembrie 1967), in
diferent. de localitatea în care 
își au domiciliul.

Concursul de admitere se 
organizează în două sesiuni: 
sesiunea de vară între 17 și 27 
iunie 1967 și sesiunea de toam
nă intre 1 și 7 septembrie 1967.

înscrierile pentru concurs se 
fac în perioada 1—16 iunie in
clusiv și 15—31 august inclusiv.

La concursul de admitere în 
învățămîntul seral al liceelor 
industriale și economice se pri
mesc absolvenți ai școlii gene
rale sau ai altor școli echiva
lente, indiferent de vîrstă, care 
fac dovada că sînt încadrați 
într-o muncă de specialitate.

Concursul de admitere se va 
desfășura între 1 și 7 septem
brie 1967, iar înscrierile pen
tru concurs se <fac în perioada 
15—31 august inclusiv.

Concursul de admitere pen
tru liceele de specialitate în- 
vățâmînt de zi și învățămînt 
seral constă din probe scrise 
și orale la limba română și 
matematică din materia cla
selor V—VIII ale școlii gene
rale.

La concursul de admitere 
pentru școli profesionale învă
țămint de zi se primesc absol
venți ai școlii generale în vîr
stă pînă la 18 ani împliniți în 
cursul anului (1 ianuarie—31 
decembrie 1967).

Pentru meseriile de vînzâtor 
magazine sătești și mecanic a- 
gricol se primesc și candidați 
pînâ la vîrstă de 25 ani (in 
funcție de necesități), cu sta
giu] militar satisfăcut, iar pen
tru meseria de pădurar se pri
mesc numai candidați cu sta
giul militar satisfăcut.

Pentru specialitățile oficiant 
sanitar, moașă și soră medi
cală vîrstă minimă de admi-

(Continuare în pag. a V-a)
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ZIUA VICTORIEI
154* _ O Mai La Mwca’1. 

ca m la N«* Vrii la Riicurej« 
ea » h r.r< l mdra sau Tra
gă, m*f largi P'PuIh* «ulu
iau. cu o nemă» ginită bucurie. 
\ trWria

J ,... ... ..-J \ •-
trtT-«- «mp l.v, : muliri Ir* 
noap’ea de ** spre u mai 1945 
Wdrr»arej-p1ul Kr’fel — reprp- 
Trntant al Wermarhtului nazist 
,oTr.n,.‘-r-. în lat*» delegațiile» pu- 
’erilor eoahMpi antihîtlenrte. «r*- 
hil de capit».i’<ve necondiționati 
a Germania h'tl*rt<te

M -Jni ffl rfWftia I’” P» 
iu popifleția globu 

iui. războiul hitk 'M « pustiit 
numeroase țâri, pricinuind ome-

— marți și răniți. Pretutindeni, 

tronat iaful. teroarea. genocidul, 
împătri» a hitlerismului s-au ri
dicat însă la luptfi forte sociale 
uriașe dm numemase țâri ale 
lumii, care au salvat omenirea 
de barbaria fascistă.

Victoria de la 9 mai 1945 
este rodul luptei pline de abne-

qeneral-loco^enenf Ion Comcin
adtun i al ministrului, Forțelor Armate

Cutie » pnpnq re>nr runitoare ae
libertate, al rf «rturilnr marii eoa-
tiții Bntihitleriste formată în
timpul război' «Im d’H U.R.SS..
A’’/’a. S U 'Franța și mai mul-

ceslei coaliții a fost Uniunea So-

r-p-h răzl-u
purtat pe umerii 

riinllli
Aniveuînd împreună cu toate 

rața Zi a Vieto-'............... ■
rini. poporul n■vnân este mîndru 

ntribuția de singe
j .' ntă a înfrângerii

încă de la începuturile
âzbo’ului. în tara noastră s-a
lezvnlțat lupta forțelor patriotice
n frunte cu comuniștii pentru

- . de sub jugul fas-
ri. Meritul ustorie de a fi în-

hâptuit coaliza rea tuturor forțe-
lor patriotice interesate în răs-
turnarea dictaturii militare auto-
nesriene si sciaaterea țării din
rèzbnml Hitler« st îi revine Parti-
dului Comunist Român. Partidul
comuniștilor a inițiat, organizat

$i condus I* victorie insurecția 
«țion«U MrtaW din Âufufl 
104:1. O r! >i . cil d-«b6rîre.i dicta 
turn militară-*''(iste. RnmUnia 
s-a alăturat cu loite {••ițele sale 
coaliției aob'hiHenste întreaga 
armată română a întors armele 
împotriva Germaniei fasciste,

CiMuT’te de cin intui partidu
lui. după ce prin lupte dîrze, 
duse ahturi de forțele patrioti
ce. au zdrobit rezistențele hitle- 
riste din Capitală, din Muntenia. 
Dnbrogoa. Oltenia. Banat și su
dul Transilvaniei, trupele româ
ne au luptat, urnii la mnâr cu 
cele sovietice, pentru a desăvîrși 
eliberarea Întregului teritoriu al 
patriei. în continuare, armata 
română a luat parte activă, 
alături de urmata sovietică, la 
eliberarea Ungariei și Cehoslova
ciei. luptind pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei fasciste, 
în toiul insurecției, la București, 
pe Valea Prahovei sau pe me
leagurile Severinului. în bătălii ca 
cele din Transilvania, apoi peste 
hotare. în Ungaria — la Debre
țin și Budapesta, în Cehoslova
cia — la Roznava și Banska Bis- 
trica. pe crestele abrupte și în
zăpezite ale munților Javarina, 
Tatra sau Nitra. trupele româ
ne s-au acoperit de glorie ne
pieritoare în încleștarea grea cu 
dușmanul.

Începînd cu operabile din 
timpul insurecției și pînă la 
9 mai 1945. efectivele militare 
angajate de România în războiul 
antihitlerist au însumat peste o 
jumătate de milion de oameni. 
Armata noastră a pătruns peste 
1 00(1 de km. în dispozitivul ina
mic, eliberînd 3831 de localități 
și prorocind forțelor fasciste 
mari pierderi.

Pe drumul de aspre încercări, 
unitățile și marile unități româ
nești. însuflețite de un fierbinte 
patriotism, de cauza dreaptă a 
războiului antihitlerist, și-au 
acoperit drapelele de glorie.

Pentru vitejia lor. perie 300 000 
»oldați, gradați, subofițeri, ofi
țeri și generali români au 
lost distinși cu ordine și meda
lii de război românești, so
vietice și cehoslovace. Cîm- 
purile grelelor bătălii cu fas
ciștii an fost piesliate cu nu
meroase jertfe. Pierderile arma
tei române în războiul antihitle
rist s-au ridicat la aproape 

170 000 oameni. Poporul nos
tru păstrează o vie recunoștință 
glorioșilor ostași români și sovie
tici care au luptat împotriva 
fascismului. El va cinsti de-apu- 
ruri memoriu celor căzuți în a- 
ceastă luptă eroică. Prin sîngele 
vărsat în comun pe frontul anti
fascist s-a dezvoltat și întărit 
prietenia de arme româno-sovie- 
tică.

Tabloul participării României 
la războiul antihitlerist este în
tregit și de efortul economic pe 
care țara noastră l-a consacrat 
dobîndirii victoriei Nu vor fi 
niciodată uitate înflăcărarea și 
abnegația cu care muncitorii, ță
ranii, intelectualii, masele largi 
populare au răspuns la chemarea 
P.C R. — „Totul pentru front, 
totul pentru victorie 1" — spri
jinind din plin lupta ostașilor 
de pe front.

Urmînd neabătut Partidul Co
munist. la războiul antihitlerist 
a participat cu entuziasm, alături 
de toate forțele patriotice, și ti
neretul tării. în zilele fierbinți 
ale insurecției armate și ale 
războiului, cot la cot cu cei 
vârstnici. s-au aflat cu arma în 
mînă, contingente întregi de ti
neri printre care numeroși comu
niști. uteciști. Cronica României 
va păstra, consemnată la loc de 
cinste, însuflețirea cu care în 
toamna anului 1944 și în iama 
lui 1945 tinerii țării, miile de 
voluntari uteciști. au plecat pe

bont. «fivîrșind în lupta cu vrăj
mașul lapte de arme nemuritoare 

în inimile noastre sini adine 
întipărite numele unoi tineri eroi 
rum au fost Constantin Codea

i o Rup ru Îosîl Petru, 
Aurel Sucii» și mulți alții căzuți 
in încleștarea cu hiileriștii. Spiri
tul de jertfă, neînfricare și băr
băția dovedite in luptele aprige 
cu inamicul de către comuniști 
și uteciști, de toți militarii 
noștri sini pentm generațiile de 
azi și cele viitoare pilde vii de 
slujire cu credință a patriei.

în acest ân. aniversarea Zilei 
independenței de stal a Romă 
niei și a Zilei Victoriei asupra 
fascișmulyi, găsește poporul ro
mân in plină muncă și luptă 
pentm transpunerea în viață a 
istoricelor hotftrîri ale Congre
sului al IX-len al P.C.R., ferm 
hotăiît să ducă viguros mai de 
pațte opbra de înflorire a pa
triei, să contribuie la continua 
întărire a forțelor socialismului 
și păcii.

Militând pentru triumful cau
zei păcii, prieteniei și înțelege
rii între popoare, oamenii mun
cii din țara noastră își reafirma 
voința de a nu-și precupeți nici 
un efort, de a-și aduce și ; în 
viitor contribuția la lupta pentru 
preîntâmpinarea unui nou război 
mondial. Poporul român con
damnă cu toată asprimea agre
siunea imperialismului american 
în Vietnam și își exprimă depli
na solidaritate cu eroicul popor 
vietnamez, căruia Republica So- 
cialiMă România îi acordă și îi va 
acorda întregul său sprijin mate
rial. politic și moral.

Aniversînd Ziua Victoriei, po
porul român, angajat în mărea
ța operă constructivă pentru ri
dicarea patriei pe culmile pro 
greșului și civilizației, își expri
mă hotărîrea de a-și aduce, și 
în viitor contribuția la lupta 
pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru instaurarea 
unui climat de înțelegere și 
cooperare între popoare. pen
tru respectarea dreptului tuturor 
popoarelor la o dezvoltare libe
ră. independentă.

ESTE POSIBILA
DISCUȚIA ?

de Ion Paicodl

Vechiul dicton latin ..de gustibus non dispu 
• andum a fosi el însuși prilej de înfocate dispute 
intre adepții adi'eisării săi, gugerînd parcă 
friptul că formulele de orice fel sînt de natură să 
simplifice totuși un fenomen atît de complex cum 
sînt reacțiile umane. In rca'itate, la apariția sa, 
adagiul de mai sus ave» o accepție mult mai res- 
trinsă, referindu-se la gust într-un înțeles extrem 
de restrîns (ca atitudine determinată de organul 
de simț respectiv) si se însoțea de precizarea că 
alături de preferințele culinare, nu pot fi puse în 
discuție mei cele leferiloaie In o culoare sau alta 
a îmbrăcnininții. Semnificația pe care această ex
presie a căpătat-o mai tirziu este, desigur, muli 
mai complexă și ea ajuns unul dintre indicatorii 
libertății spirituale a individului, căruia mi i se 
pot impune gusturi sau preferințe, ci acestea se 
lormea? i în str.insn legătură cu structura intimă 
a fiecărei personalități umane. O asemenea ac
cepție este intru-totul justificată întrucît. înti-a- 
devăr, nu există și nu va exista niciodată decrete- 
legi care să poată obliga la o anumită reacție de 
gust, iar în măsura în care canoanele au existat 
— atît în artă cît și în viața cotidiană — piactica 
a arătat că tocmai relativa lor încălcare era marca 
unei atitudini firești și a unor v'alori autentice.

Diversitatea actuală a gusturilor departe de a 
fi o calamitate pentru cei ce urmează s-o satis

Rod al priceperii constructorilor navali gălățenl, vasele sînt gata să înfrunte valurile.

J U B I L E Ü
ARTISTIC

..P AGINI DIN LUPTA
POPORI LI I ROMÂN 

FENTE’ INDEPENDENȚA 
NAȚIONALA“ 

(1877—1878)

„războiul pentru in
dependența NAȚIO
NALA“ (1877—1878)

Se împlinesc astăzi două de
cenii de la primul spectacol al 
Ansamblului de cîntece și dan
suri al armatei debut ce con
semna totodată consacrarea unui 
nou gen de concert-.spectacol, 
ce-și propune o sintetică prezen
tare a celor mai remarcabile rea
lizări ale cintecului popular, ale 
ctntecului ostășesc și de nuise fi 
ale dansului popular românesc.

înființat In 1947, în clocotul 
înnoirilor revoluționare ale cul
turii noastre, polarizînd activita
tea unor importante forțe artisti
ce, Ansamblul de cîntece și dan
suri al armatei a devenit curînd 
una din cele mai remarcabile 
formații artistice românești, a- 
ducînd o contribuție substan
țială operei de educație estetică 
a maselor largi de oameni ai 
muncii.

In 20 de ani de pasionantă ac
tivitate artistică, adăugind mereu 
repertoriului permanent unele 
din cele mai interesante 
realizări componistice și co
regrafice românești, Ansam
blul a parcurs drumul unei 
depline maturizări artistice de
venind o prezență vie, perma
nentă în viața culturală a țării.

Am găsit în arhivele Ansam
blului cîteva din cronicile pe 
care le-au închinat spectacolelor

Ansamblului militar român, zia
rele și revistele din zeci de orașe 
ale Europei și Asiei, de la Berlin 
la Pekin și de la Varșovia la Bel
grad.

Pe cele mai diverse itinerant 
naționale și internaționale, ar
tiștii români au cîștigat sufragiile 
a zeci de mii de spectatori în- 
cîntați de bogăția și originalita
tea repertoriului, exemplara pre
cizie a execuțiilor, virtuozitatea

Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Armatei 
la a ZO-a aniversare
dansatorilor („Ansamblul — scria 
in 1965 cronicarul ziarului iugo
slav „Politika" — a dovedit în 
întregime o temeinică stăpinire a 
elementelor tehnice, virtuozitate, 
o linie și un temperament tine
resc“).

Rapsod al marilor transfor
mări ce au avut loc în ultimele 
doua decenii pe meleagurile Ro-

mâniel, Ansamblul șl-a însușit 
de-a lungul anilor un vast re
pertoriu care îmbrățișează astăzi 
600 compoziții și aproximativ 
160 dansuri. Existențe ansam
blului a stimulat activitatea u- 
nor compozitori și coregrafi care 
și-au dedicat unele din cele mai 
reprezentative lucrări acestui co
lectiv artistic.

Lărgindu-șt necontenit reper
toriul, Ansamblul a abordat tot
odată mari lucrări vocale — sim
fonice dîndu-și contribuția pe 
scenele de concert ale Capitalei 
la- tălmăcirea în primă audiție a 
unor lucrări ca oratoriile „Tu- 
dor Vladimirescu", „Horia“, Ste
jarul de la Borze ști" etc.

O succintă statistică ne de
monstrează că în 20 de ani de 
activitate, Ansamblul de cîntece 
și dansuri al armatei a prezentat
3 046 de spectacole în țară și 
261 în străinătate în fața a
4 535 249 de spectatori români și 
982 600 străini. -

Cifrele acestea conturează nu 
numai dimensiunile unor vaste 
activități educative, unor impu
nătoare valențe artistice, ci ne dau 
.și certitudinea unei permanente 
tinereți artistice a unui remar
cabil ansamblu.

IOSIF SAVA

Trista
Aproape nici nu apuca

se să apară în chioșcuri 
ziarul nostru de zilele tre
cute in care era publicat 
articolul „Plînge ristil de- 
astă vară", că ne-am și tre
zit in redacție‘cu o tînără 
— frumușică, cu ochii ri- 
melați și plete blonde, ti- 
nără care, pe un ton cam 
prea de femeie cu expe
riență pentru cei 19 ani 
ai ei, avea să ne roage 
ceva.

— Șfifi, voi fi mama... 
ne-a spus ea direct.

I-am urat sănătate, și ei 
și copilului, am felicitat-o. 
Dar n-a prea fost mulțu
mită cu atît,

— Știți, eu n-am l 
bat...

— A divorțat ?
— Nu, n-am avut..., o- 

ficial..., n-am fost căsăto
rită.

— Ați fost forțată P
Cuvîntul acesta a făcu

t-o să zîmbească, chiar 
puțin dojenitor la adresa 
noastră: of! alții care nu 
înțeleg viața modernă l Și 
ne-a explicat: ea nu mai 
este o fată de acum două
zeci de ani, ea este o fală 
a secolului nostru, ce rost 
avea să-și pună probleme 
de conștiință, ea nu vrea 
să fie o fată cu concepții 
vechi.

— Mi-am început viața 
sexuală, devreme, a conti
nuat de parcă ar fi vorbit 
cu un mamoș (poate și a- 
colo, cînd are 19 ani șl 
n-are nici bărbat o femeie

băr-

n-

vorbește mai puțin des
chis). Dar el, el care știe 
cum e viața modernă, s-a 
dovedit un ticălos. Ce mă 
fac eu acum ? Părinții 
sînt bolnavi, dtică aud cad 
pe loc și mor. Tata mm 
ales, cît a ținut el să fim 
cuminți I De aceea am 
fugit de acasă, stau la ci
neva care mă ține din 
prietenie. Mă strîng cit 
pot — sînt în luna a șasea 
și aproape nu se vede... 
Și el I Am vrut să mă o- 
mor, m-am aruncat înain
tea unei mașini, dar șofe
rul a frînat și a intrat in- 
tr-un stîlp. Ce mă fac P

...Gluma devenea, cum 
se vede, dramă. Am stat 
de vorbă mai pe îndelete. 
Ce se întîmplase ? Fiind 
frumușică se îndeletnicise 
cu cîteva ocupații ușurele, 
cu reclamă sau așa ceva. 
Pe urmă îi intrase in cap 
că azi, 
permite
Ba, nu numai că îi per
mite, i se păruse chiar o 
condiție a modernității 
spiritului o oarecare liber
tate în amor. Acum justi
fică totul prin asta : faptul 
că și-a început așa devre
me viața sexuală; faptul 
că, dacă nu-l mai „plă
cea" pe unul azi îl lăsa 
și-l găsea pe altul mîine, 
poate nu cu inima prosti
tuării, dar cu seninătatea 
neangajării sufletești; 
faptul că dacă rămînea 
gravidă „nu admitea" să 
devină mamă... Dar ceea

lumea modernă 
unei fete orice.

ce o intrigă cel mai mult 
este că el, care știe cum 
e viața modernă (vorbele 
sînt ale ei), el face acum 
pe mofturosul cu privire 
la viața ei anterioară I

— Dar copilul este al 
lui?

— Al lui, vă jur !
Nenorocirea este că 

nouă ne jură degeaba Ne
norocirea este că a ajuns 
pînă aici. Cu cel respon
sabil. cu tatăl copilului ca
re sp. va naște, trebuie, 
evident, discutat. Dar asta 
nu ne scutește să ne gin- 
dim la concepția libertină 
a unor fetișcane care, ne
ieșite bine încă din lea
găn, se vor cucoane cu 
orice preț, care uită că in 
toate epocile, inclusiv cea 
modernă — evenimentele 
fundamentale ale vieții — 
nașterea, căsătoria, aduce
rea pe lume a copiilor, 
creșterea lor, răniîn ace
leași, că omul are nu mai 
puține, dar poate mai 
multe responsabilități fa
ță de el însuși, că aceste 
evenimente, cruciale vie
ții, nu se rezolvă prin u- 
șuratica vorbă : „o să văd 
eu !".

Iată de ce, fiindcă ne 
mai ajung la ureche și 
alte întîmplări similare, 
ne simțim datori să spu
nem : fetelor, aveți grijă 
cum umblă prin căpșoarele 
voastre principiile „mo
derne'', fiindcă iese cu în
curcături. Grave I

EUGEN FLORESCU

facă sau un prilej le melancolice regrete pentm 
iTFinurile cînd. ca în vremea clasicismului de 
pildă, anumite canoane rigide încercau să alinieze 
p” baza unoi icgulj fix-:, și reacțiile de plăceie 
sau neplăcere ale celor <;e receptau arta, este 
dimpotrivă, im fenomen firesc, de o valabilitate 
de netăgăduit.

Rolul cel mai revoluționai in impunerea indi
vidualității gustului l-a jucat de fapt romantis
mul c.ire în artă, ca și în viața cotidiană, a rea
bilitat libertatea persoanei de a alege și de a 
reacționa în conformitate cu propria ei fire, ară- 
tîndn-se rebelă față de orice încercări de îngră
dire a acesteia. Bunul simț populat exprimase, de 
asemenea, de altfel, mai înainte această concepție 
și cunoscutul proverb „nu-i frumos ce-i frumos, 
ci-i frumos ce-mi place, mie", nu trebuie înțeles 
(cum fac unii) ca o justificare a relativismului 
absolut al gustului, ci, mai degrabă, ca o preci
zare a caracterului său individual, determinat de 
modalitatea proprie de apreciere a celor încon/u- 
rătoare.

Poate fi trasă de aici concluzia că, tntr-devăr 
„despre gusturi nu se discută" ? Structura psihică 
atît de difirențială a oameniloi face intr-adevăr 
imposibilă discuția sau, in orice caz, de nedorit 
pentru că prezintă riscul de a o inutila prin 
punerea ei pe același calapod ? După părerea 
noastră nu, și oricît de riscantă ar fi înfrun
tarea cu o concepție care a dobîndit forța pre
judecăților, vom încerca să dovedim că libertatea 
de a alege in domeniul gustului nu numai că nu 
este limitata, prin libertatea de a le discuta, ci 
dimpotrivă.

Vom începe cu constatarea, la îndemîna oricui, 
că fie că este vorba de muzică ușoară, de film 
sau de modă, de fotbal sau de conduita în socie
tate, tocmai despre gust se discută, înfruntindu-se 
uneori cu aprindere cu totul ieșită din comun, 
cele mai diverse preferințe. păreri, concepții. 
Cînd, dacă nu cu acest prilej se pot manifesta 
cu mai multă pregnanță și libertate gusturile 
individuale ; unde, dacă nu în discuție, se pot 
delimita individualitățile una de alta prin afir
marea modului propriu de a reacționa față de 
Valorile vieții și culturii ? Am spune că din 
acest punct de vedere se face încă mult prea 
puțin și că școala, organizațiile de masă, presa 
stimulează încă în mod insuficient discuția, ex
primarea opiniilor celor mai diverse, a gustu
rilor și preferințelor. Respectul justificat față de 
valorile clasice ale artei și culturii duce uneori 
la fetișizarea lor și îritîlnim astfel nu odată, mai 
ales în școală, interdicția de a le discuta, de a 
exprima opinii proprii față de ele. După păre
rea noastră o asemenea situație nu poate fi jus
tificată prin nici un fel de considerente didactice 
care după părerea unor dascăli ar cere să nu 
clintim in ochii elevilor valorile consacrate de 
vreme. In realitate, atunci cînd ele sînt impuse 
fără explicații sau- lipsite de raportarea la o 
atitudine contemporană, pericolul de a le vedea 
clătinîndu-se este mult mai mare. O discuție 
despre gusturi are în acest sens un rol formativ 
dintre cele mai importante tocmai pentru că 
obligă la depășirea spontaneității primelor re
acții șt la căutarea motivației lor raționale. în 
acest fel respectul față de valori se va întemeia 
nu numai pe indicațiile programei analitice sau 
autoritatea profesorului — elemente esențiale 
dar insuficiente — ci și pe convingerile căpătate 
în discuție, prin confruntarea liberă a părerilor. 
Că nu se va ajunge întotdeauna la un acord 
unanim, că preferințele vor continua să fie di
verse nu este nici o nenorocire. Se va obține însă 
o relativă stabilitate a acestora în sensul că ele 
au fost supuse unei prime verificări.

Cerința unei motivații raționale, născute în 
uima discuției ni se pare esențială și în vasta 
acțiune de educație estetică întrucît orientarea 
gusturilor pe linia unui ideal estetic unitar este 
imposibilă prin dispoziții sau instituirea de reguli, 
ci necesită adeziunea spirituală deliberată a ce
lor în cauză.

Judecățile de valoare trebuie motivate, gustu
rile pot fi orientate prin apelul la argumente, și 
verificate în focul discuției, ceea ce fără îndoială 
va spori extrem de mult autoritatea lor. Fără în
doială discuția nu se poate duce în același fel 
atunci cînd este vorba de o carte sau de un șlagăr 
de muzică ușoară, un tablou sau comportarea 
în societate dar, cu tot modul extrem de dife
rențiat în care se pun în asemenea cazuri lucru
rile, cerința de explicitare rațională a reacției de 
plăcere sau neplăcere rămîne valabilă. Se spune 
despre unele domenii, cum ar fi de pildă, poezia, 
că acestea ar fi iefractare discuției. Recentele 
anchete ale cîtorva ziare au dovedit contrariul 
arătînd cît de fertilă este uneori stimularea opiniei 
estetice, trezirea ei la viață, deși rtu ne putem 
opri să facem unele observații privitoare la modul 
cum a fost purtată de unii interlocutori discuția. 
Nu este suficient să ceri oamenilor să-și exprime 
opiniile lăsîndu-i să creadă că nimic nu este mai 
ușor decît „să-ți dai cu părerea".

într-adevăr lucrurile par uneori extrem de sim
ple și nu puțini sînt aceia care se reped în a-și 
afirma părerea în legătură cu poezia, pictura sau 
muzica modernă fără a fi câtuși de puțin preo
cupați de competența cu care o fac. Nu negăm 
nimănui dreptul de a-și exprima opinia, mai mult 
chiar, credem că și prezentarea părerilor acelora 
care nu au încă un gust format este utilă tocmai 
pentru modelarea lui, dar o condiție ni se pare 
indispensabilă : străduința de a fi în cunoștință de 
cauză, dorința de a înțelege. Bunul simț popular 
îndeamnă în acest sens la evitarea extremelor 
și, chiar în lipsa stăpînirii depline a limbajului 
artistic specific domeniului respectiv, animă dis
cuția în spiritul dorinței de adecvare la obiect 
nu de judecare a lui din afară. Formarea unui 
spirit de discernămînt critic în materie de gust 
presupune deci nu numai îndrăzneală în afirma
rea opiniilor, ci și anumite cunoștințe care să le 
susțină. Discuția este poate uneori prilejul c61 mai 
potrivit chiar și pentru dobîndirea unora dintre 
aceste cunoștințe, evident în măsura în care 
participanții la ea vor porni de la premisa că nu 
știu totul despre orice, că nu sînt infailibili și că 
asemenea confruntări reprezintă și un prilej de 
autoeducație dintre cele mai eficiente. întrebarea 
pusă în titlul articolului poate căpăta deci, după 
părerea noastră, un răspuns afinmtiv. Cu aceasta 
însă, evident, nu s-a închis discuta...
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tratate <1 capitulați! de către 
Poaita otomană în secolele ur
mătoare. exploatarea și jefuirea 
celor două Principate, lipsirea 
lor de armHtă proprie și ingerin
țele in afacerile lor interne în 
timpul regimului Fanariot și în 
epoca Regulamentara — nu au 
avut la bază nici o reglementare 
juridică, nici un tratat nnn — 
subsemnat de români — care să 
anuleze pe cele vechi.

De la Uniie și piuă la 1877 
idee» aceasta, cu variante și to
nalități diferite, a fost un lait
motiv al diplomatici românești și 
criza orientală redeschisă în 1875 
prin răscoala hertegovină a pus-o 
din nou cu și mai mare forță, 
in actualitate.

Evenimentele din Balcani, de
clanșarea războiului sîrbo-turc. 
atitudinea tot mai hotărîtă a 
Rusiei de a distruge prin arme 
dominația turca în această zona 
a Europei, au pus problema po
ziției României în conflictul care 
devenise inevitabil.

Conducătorii României — în- 
telegind că indiferent de scopu
rile urmărite de țarism, politica 
Rusiei coincidea cu interesele 
popoarelor balcanice — acționa
seră încă mai demult în sensul 
acesta sprijinind într-un fel sau 
altul politica antiotoinană. Pe de 
altă parte guvernul rus. înțcle- 
gîud că stadiul de dezvoltare a 
României impune tratative cu

ropene hotăririle Corpurilor le
giuitoare. guvernul român a ce
rut acestora să recunoască inde
pendenta României. Din toate 
cancelariile diplomatice răspun
sul a fost — deși cu nuanțe di
ferite — identic : problema nu e 
actuală, se va discuta la înche
ierea păe>i. Se lisa cu alto cu
vinte să vorbească mai întîi tu
nul. Și tunurile românești, răs
pundeau intr-adevăr cu vigoare 
pe frontul danubian ; efectul po- 
blic. național, al Inului lor de
pășea însă cu mult efectul — și 
el serios — militar. Căci, de peste 
două vracuri și jumătate, ro
mânii nu mai purtaseră un răz- 
boiu în deplina accepțiune a
cuvintului cu Turcia. Faptul nu 
ora subliniat numai înlăuntrul 
hotarelor de atunci alo României: 
românii de dincolo de Carpați 
înțelegeau tot alit de bine că 
războiul purtat de cei „din tară" 
este și al lor și că numai stăpâ
nirea străină ii împiedica să a- 
lerge la Dunăre. Și totuși în timp 
ce la Sibiu, țndita Măcelăriri — 
soția primului președinte al Par
tidului Național al românilor din 
Transilvania — iniția ccl dintiiu 
Comitet al femeilor române tran
silvane pentru ajutorarea ostași
lor răniji. iai la Brașov. Manole 
Diainandi dădea semnalul • unei 
acțiuni in același sens cu spri
jinul ..Gazetei de Transilvania" 
și a! lui G B.irițiu personal — 
pc poteci lainice din Carpați în
cepeau sâ treacă clandestin în 
țară tineri români care se sus- 
trăgeau serviciului în armata im-

dualități de către Rusia s-a con
cretizat. între altele, prin încre
dințarea comenzii supreme a 
trupelor aliate din fața Plevnei 
domnitorului României : acesta 
era secondat de genei aiul Zotuv 
ca șef de stat major și de gene
ralul Al. Ccmat. comandant al 
trupelor române. Trupele româ
ne au trecut Dunărea ; mareînd 
acest moment istoric, ordinul «le 
zi domnesc spunea . „Eutopa în
treaga stă cu ochii țintiți spre 
voi... Faceți dar să filfiic din 
nou cu glorie drapelul românesc 
pe cimpurile de bătaie unde 
strămoșii voștri au fost secole în
tregi apărătorii legii și ai liber
tății“.

Intr-adevăr toți corespondenții 
și atașații militari străini, diplo
mații și cercurile conducătoare 
din țările europene, urmăreau cu 
interes prima ieșire pe timpul 
de bătălie a tinerei armate ro
mâne. Pătrunse de fierbinte pa
triotism, armatele române, dti- 
cînd mai departe tradițiile do ar
me au dovedit de-a lungul între
gului război un înălțător eroism 
de masa.

Ziua de 30 august 1877 — ră
masă în istoric ca începutul ce
lei de a treia bătălii pentru Plev- 
na — a fost un examen cumplit 
dar cu atit mai glorios pentru 
ostașul român.

Asaltul general al Plevnei a 
început în condiții meteorologi
ce nefavorabile — era o ceată 
gioasă — și la n oră nepotrivită 
(15) care nu lăsa posibilitatea 
exploatării succeselor posibile din

regiment rus care poate fi citat 
printre cele mai curajoase, solda
tului român care a luat primul 
un steag al inamicului".

Dar Plevna răni în ea mai de
parte o fortăreața puternică, im
posibil do hiat prin asalt.

Tu ziua de 9 noiembrie, tru
pele române și nise au obținut 
victoria de la Rahova înlăturin- 
du-se astfel o amenințare a flan
cului armatelor care asediau 
Plex na. Armata do asediu a 
marii cetăți ci.i alcătuită în n- 
cesto ultime zile din 125 bata
lioane, 88 escadroanc și 64 ba
terii rusești și din 45 batalioane, 
38 escadroanc și 19 baterii ro
mânești (in bătălia din 30 august 
armata română reprezentase ju
mătate din efective).

în dimineața zilei de 28 no
iembrie s-a consumat ultimul 
capitol al marii epopei. Termi- 
nind muni(ia și proviziile, Os- 
man-Pașa a făcut încercarea dis
perată de a sparge încercuirea 
și a-și croi anim spre Sofia, 
în timp ce grcnadicrii ruși res
pingeau prin lupte grele atacul 
turcesc, românii, după ocuparea 
redutelor Grivița 2 și Opanez. 
au intrat în Plevna și au obligat 
ariergarda inamică să capituleze, 
în fața unui dezastru total, Os- 
man-Pașa s-a predat cu întreaga 
sa armată de 50 000 oameni.

După căderea Plevnei trupei«' 
române s-au acoperit de glorie 
in luptele dc la Smîrdan, \‘uliii. 
Relegi agik din ianuarie 1878 
unde le-au găsit încetarea osti
lităților.

ANI DE LA CUCERIREA
î INDEPENDENTEI DE STAT A ROMÂNIEI
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I 
I 
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cu'emul român pentru «enti- 
nienlnl la o eventuali trecere > 
armatelor imperiale contra tur
ciei a inițiat in toamna anului 
ÎS» b Livadia tCnmeca' con
vorbiri cu primul ministru I. '■ 
Brătianu în care s-a aiuns <a o 
înțeleccre dc principiu asupra 
condițiilor de trecere ale armatei

La 1/13 aprilie 1S77 a avut 
loc ședința lărgită a Consiliului 
de Miniștri sub președinția Dom
nitorului. la care au lost invi
tați foștii președinți de Consiliu 
si al ți oameni politici- In cursul 
acestui Consiliu, s-au emis dife
rite păreri si s-au formulat re- 
zerve in legătură cu atitudinea 
V uit are a celor doua puten be
ligerante față dc Românim. J' 
decind după minuta ședinței. în
tocmită de Ion Cimpineanu. po
ziția cea mai clară, cea mai ca
tegorică in acest consiliu a fost atc^ a lui C. A. Rosetti. Des, 
dușman neîmpăcat si consecvent 
al țarismului, oro politic cu ' 
den democrate si republicane, 
Rosetti a înțeles atunci sa-si su
bordoneze convingerile șale in
tereselor tării si să declare răs
picat -Dacă Pulenle nu ne pro
mit nimic Și dacă rușii ișr mu. an
gajamentul de a respecta inte
gritatea noastră teritoriala^ cu nu 
văd pentru ce nor am refuza să 
le acordăm o convenție pentru 
trecere". Punctul de vedere ev 
primat de C. A. Rosetti a întru
nit adeziunea ma)ontații. Ul 4 
aprilie 1877 se semna, la Bucu 
resti. Convenția romano rusa prin 
care guvernul roman asigura ar
matei' ruse „libera trecere prin 
teritoriul României și tratamentul 
rezervat armatelor amice iar 
guvernul imperial rus se 
,,a menține și a ^aSe. a 5.e 1a 
pecia drepturile politice ale sia
jului român astfel cum rezulta 
din legile interioare și tractatele 
evistenle. precum Și a menține . 
a apăra integritatea actuala a 
B°Zt™t apoi -emmentele 
bine cunoscute: declarația de 
război a Rusiei si intrarea arma
te ruse, bombardarea orașelor 
noastre de către artileria si na
vele turcești si răspunsul dat de 
români, mobilizarea armat«, 
cunarea pozițiilor de lupta.

In asemenea împrejurări avea 
loc la 9 mai ședința is.onca 
Adunării Deputaților. care a Pro
clamat independența României. 
Răspunzînd unei in‘^e’,aV,' nbXl de erterne. Mihad Ko^ab

Suaîebru. care marca toche- 
icrea procesului secular _ din re 
»mâni ci Poarta otomana . n-”1 em înd^pendenii, sintem mrt- 

ne de sine stătătoare . Făcind 
bilanțul raporturilor dintre ta
rile române si T“™*'J^ie- 
ceanu le definea ca pe n Sie -.lc_ 
gâturi sui-genens ^„mstt. leg 
^e_cinPd “mînii erau .tari: 
âreleSturi care erau^n cred 

bXrt dotedinî că sintem na- 

fraților și fiilor n“S,n carC ™ 
b A°u™a‘t apoi cunoscuta reo-

România 51 Turcia, ca P -

H mai. aceeași 

Sl"SZUnttnd tributul către 
Poartt - din buget s> trecerea 
ei la capitolul cheltuielilor mi-, 
litare. . -1

Făcînd cunoscute puterilor vU-

perială austro-ungară spre a intra 
voluntari în armata României. în 
același timp. în Banat și Buco
vina, milioanele de români strin- 
geau și trimiteau fonduri și mij
loace necesare dotării armatei ro
mânești.

Pe pămîntul românesc sosise 
între timp legiunea bulgară de 
sub comanda generalului Stolc- 
tov. Mii de luptători bulgari, din 
care mulți din România, și-au 
instalat tabăra lingă Ploiești. Ei 
au plecat de aci împreună cu 
gropul din armata rusă care a 
operat în direcția $ipca. Mulți 
din ei au murit eroic pentru eli
berarea pămîntului strămoșesc,

cauza apropierii nopții. Negli
jentele cartografilor militari lăsa
seră nereperate importante obi
ective inamice, astfel că în loc 
de o redută Grivița, erau în rea
litate două ; între ele se afla, de 
asemenea, nereperată, o vale ră
masă în istoric cu numele tragic 
și semnificativ de Valea Plînge- 
rii. $i totuși în aceste condiții 
grele, ostașii noștri au pornit la 
asalt cu un dispreț de moarte 
pe care întreaga presă europeană 
l-a înregistrat cu uimire și ad
mirație. în cursul după-aroiezii 
de 30 august, batalioanele româ
ne rărite și decimate dc focul 
inamic au plecat de trei ori la

CĂPITANUL
ROMANO

de V. ALECSANDRI

Se dase trei asalturi redutei neînvinse, 
Tustrele îndrăznețe și crunte, dar respinse. 
Și cimpu-ntreg de singe acoperit era. 
Și, cuib grozav de moarte, reduta fulgera.

în șanțuri trupuri multe grămadă, răsturnate. 
Și altele străpunse, pe (limburi acățate. 
Formau un crud spectacol ce lumei arăta 
Cum știe pedestrașul in foc a se lupta.

Romano căpitanul de trei ori cu ai săi, 
De trei ori ajunsese la șanțuri cel întâi, 
Și-acum, retras deoparte, stringea coloana-i ruptă, 
Cu ea să se arunce de-a patra oară-n luptă.

Deodată.~ cine-ar crede un aspru colonel, 
Ieșind de nu știu unde, pășește drept la el 
Și-i zice : „Căpitane nu-mi place-a ta purtare.

Stai tot în urmă !“
„Cine?... răcnesc în tulburare 

Ostașii lui Romano, arși, rumeni pe obraz. 
El ! căpitanul nostru ? !... din toți cel mai viteaz !*• 
„Tăcere copii strigă Romano la mulțime. 
Apoi spre colonelul c-un aer de mărime 
Se-ntoarce, il măsoară c-un ochi plin de dispreț

Și-i zice : „Colonele, de ești și îndrăzneț 
Pre cit nedrept și aspru, te-ndemn să vii cu mine 
Să vezi de știu la moarte să merg cum se cuvine... 
Copii !... Zor înainte l-al patrule asalt“.

„Ura 1..." răspund ostașii... iar el pe calu-i nalt 
Pornește înainte, deprins a merge-n frunte. 
Și zboară... dar un glonte, un sol al morții crunte, 
îi vine drept în cale și-i se oprește-n pept.

\tunce căpitanul, pe cal stînd încă drept, 
Răcnește : „Colonele !... departe ești!... răspunde 
Cine-i in cap și-n coadă ?... Eu unde... și tu unde ?...". 
Apoi zdrobit, el cade și moare lin, zimbind 
Căci vede in redută voincii lui sărind.

pentru renașterea patriei lor ro
bite.

Prima parte a campaniei între
prinsă de armata rusă peste Du
năre s-a încheiat, după cîteva 
victorii inițiale, fără succes. Sub- 
apreciind atit forța numerică și 
puterea de foc, cit și valoarea 
unor comandanți ai inamicului, 
comandamentul țarist s-a găsii 
la un moment dat îrtr-o situație 
critică. El a solicitat atunci intra
rea în luptă a armatei române.

între timp tratativele duse dc 
conducătorii tării — domnitorul 
Carol, primul ministru Ion C. 
Brătianu și ministrul de externe 
Mihail Kogâlniceanu — cu par
tea rusă au sfîrșit prin biruința 
punctului de vedere românesc, 
potrivit căruia România urma sâ 
aibă o participare distinctă Ia 
război de care ea să se poată 
prevala ulterior la tratativele pă
cii. Recunoașterea acestei indivi-

asalt și de trei ori au fost res
pinse ; atunci au căzut maiorul 
Șonțu și căpitanul Walter Mără- 
cineanu. Tîrziu către seară a ur
mat al patrulea atac : Batalionul 
2 Vînători, comandat de maiorul 
Al. Candiano Popescu și Regi
mentul 14 Dorobanți și 3 batali
oane ruse au pătruns luptînd în 
redută. Aproape pe întuneric, re
duta Grivița I a fost astfel cu
cerită. Firele telegrafului duceau 
în lume știrea despre felul cum 
ostașul român trecuse — cu pre
țul a aproape 2 000 de vieți — 
botezul focului. Sub impresia a- 
cestui sîngeros și eroic examen, 
colonelul L. Gaillard, atașatul 
militar francez, scria a doua zi 
primului ministru I. C. Brătianu: 
„ați fi fost foarte emoționat dacă 
ați fi văzut adineaori primirea 
care i-a fost făcută în fata alte- 
țelor-lor domnitorul Carol și ma
rele duce Nicolae, de către un

Victoria dobîndită în războiul 
din 1877—1878 a lost rodul cola
borării militare româuo-rusv, ro
dul eroismului ostașilor lomâni și 
ruși și al voluntariloi bulgari.

Privit din punctul de vedere 
al condițiilor economice sociale 
și politice inteme. războiul in
dependentei prezintă anumite 
caracteristici care subliniază cu 
deosebită forță baza lui popu
lară, adeziunea întregii națiuni. 
Astfel, c de observat că războiul 
nostru din 1877—1878 s-a desfă
șurat fără stare de asediu și în 
general fără restricții politice 
speciale. Capitala tării «*a și res
tul orașelor, au rămas — după 
plecarea trupelor din garnizoa
ne — numai în paza gărzii ci
vice. Deși sacrificiile materiale 
ale poporului au fost impresio
nante. totuși România a trecut 
războiul fără deficit bugetar. 
Spre deosebire de trecut, solu
țiile financiare inovatoare adop
tate temporar de guvernul ro
mân s-au dovedit a fi bine in
spirate (emisiunea biletelor ipo
tecare — prima liîrtic monctă 
românească).

La baza efortului de război 
au stat însă sacrificiile poporu
lui, ale țărănimii în special, care 
a suportat timp de 16 luni (9 a- 
prilie 1877—5 august 1878), rc- 
chiziții de hrană și mijloace de 
transport pentru trebuințele ar
matei române, în valoare dc a- 
proximativ 12 milioane Ici. Este 
însă de remarcat că datorită o- 
frandelor masive în bani, (pen
tru cumpărarea de arme și mu
niții), în animale și în produse 
dc tot felul, efortul financiar sta
tal a fost mult ușurat.

Cucerirea independenței de 
stat a fost rezultatul luptei pline 
de sacrificii a întregului popor 
care, atit pe front cit și în spa
tele frontului, a dovedit un 
eroism legendar. Forța socială 
hotarîtoare în dobîndirca inde
pendenței naționale au consti
tuit-o oamenii muncii, masele 
largi populare pătrunse de fier
binte patriotism. Ca întotdea
una. în momentele de răscruce 
ale frămîntatei noastre istorii, ță
rănimea s-a afirmat și în 1ST7 
ca purtătoare a năzuințelor de li
bertate națională și neatîrnare, 
a dus pe umerii ei principalele 
poveri ale războiului, a adus cu 
marile sale jertfe de singe apor
tul principal la cucerirea inde
pendenței de stat a României. 
Năzuința dobîndirii independen
ței era adine înrădăcinată^ în 
rîndurile muncitorimii aflată la 
începutul formării sale. Deși la 
primii pași ai afirmării ci, miș
carea socialistă și-a ridicat ho- 
tărit glasul, în sprijinul luptei 
pentru cucerirea neatîrnării. 
Membri ai cercurilor socialiste, 
abia înființate în preajma războ
iului, au plecat voluntari pe 
front.

La 8 octombrie 1878^ armata 
română biruitoare își făcea in
trarea triumfală în București. 
Cu acel prilej fostul Pod al Mo- 
goșoaici lua numele Calea ic- 
toriei, fostul Pod al Calicilor — 
Calea Rahovei, fostul Pod de 
Pămînt — Calea Plevnei și fosta 
Cale a Tîrgoviștei — Calea Gri- 
viței. După cîteva săptămîni, la 
sfîrșitul lui noiembrie 1878, tru
pele române pășeau în provincia 
lui Mircea cel Bătrîn și împlin- 
tau tricolorul pe țărmul dobro
gean al Mării Negre ; Dobioqea 
era astfel una din primele părți 
înstrăinate ale pămîntului roma
nesc care reveneau la trupul pa- 
triei-mame. Patru decenii mai 
tîrziu, tot într-un sfîrșit de toam
nă, adunarea de la Alba îulia 
punea capăt unei alte nedrep
tăți istorice ștergînd pentru tot
deauna hotarul de pe crestele 
Carpaților și încheind procesul 
unificării naționale românești. 
Anii 1877—1878 reprezintă așa
dar, nu numai cucerirea inde
pendenței, dar și un moment im
portant al procesului de InHp-

tuire a Statului național unitar 
român.

Problemele complexe caic stă
teau în fata societății românești 
postbelice au fost perfect sinte
tizate dc cuvintele profetice pe 
care O. A. Rosetti le-a rostit, ca 
un veritabil testament politic, 
chiar în seara cînd s-a anunțat 
la București căderea Plevnei. A- 
tunci a avut loc o manifestație 
populară in fata locuinței lui. 
Răspunzind manifestanților cl a 
spus : „Plevna a căzut : gătiți-vă 
însă pentru lupta cea mare con
tra Plevnei dinlăuntru. Aceasta 
Plevna o văd ridieîndu-se și vă 
previu că ea vă va cere vouă 
răbdare, lupte și sacrificii mni 
mari chiar decit trebuirâ frați
lor voștri oșteni pentru a învin
ge pe cei din Plevna din afară“. 
Ideea continuării luptei pentru 
eliberarea socială, exprimată atit 
de sugestiv, avea să fie* reluată 
și întregită eîțiva ani mai tîrziu 
de cei care duceau mai departe 
și ridicau pe o nouă treaptă 
moștenirea generației pașoptiste. 
Ziarul socialist cu numele sem
nificativ de ..Dacia viitoare" pu
tea astfel să seric la 16 februa
rie 1883: „Junime română! 
Străbunii noștri ne-au conservat 
limba și pămîntul strămoșesc; 
părinții noștri, generațiunea care 
se duce, au făcut Unirea, inde
pendența și mult lucrat-au pen
tru libertate. Acum c rîndul nos
tru : nouă ne este dat a com
pleta unitatea națională, a întări 
libertatea și a face egalitatea să 
nu fie un van nume. Negliia-vei 
tu. junime română, datoria ta ? 
Lăsa-vei această glorioasă sarci
nă descendenților tăi ? Insoți-ne- 
vei în campania ce vom face 
stăpinilor dinăuntru și din afara? 
In orice caz, acei ce fac acum 
apel la tine vor ști a-și face da
toria lor și, cu sau fără armată, 
ei vor ataca cetatea răului fără 
a se uita înapoi să vadă dacă 
sint sau nu urmați. Ei nu vor 
privi decît înainte căci înainte 
e viitorul, înainte progresul. îna
inte fericirea patriei române“.

Rezultat al luptei pline de ero
ism și sacrificii a întregului popor 
român, cucerirea independentei 
de stat a constituit un eveniment 
de o deosebită însemnătate în 
dezvoltarea României modeme. 
Ea a facilitat dezvoltarea econo
mică și socială, a impulsionat 
lupta de eliberare națională a 
românilor aflați sub ocupația 
străină.

încheierea victorioasă în 1918 
a procesului de formare a Statu
lui național unitar român — o- 
peră a întregului nostru popor 
— a realizat cadrul național și 
social economic pentru dezvol
tarea mai rapidă a patriei. Ea a 
reprezentat o verigă însemnată 
în lupta pentru unirea forțelor 
creatoare ale poporului român 
care avea să-și găsească desăvâr
șirea în condițiile socialismului. 
Istoria poporului român ca și 
cea a altor popoare, arată că în
chegarea națiunii și crearea Sta
tului național unitar, dobîndirca 
independenței, deschid calea eli
berării sociale, dezvoltării forțe
lor materiale și spirituale ale fie
cărui popor.

Acum, la 90 de ani de la cu
cerirea independentei de stat a 
României, poporul nostru, liber 
și stăpîn pe avuțiile țării, pe des
tinele sale își făurește o viață 
mereu mai prosperă, ureînd spre 
culmile progresului și civilizației 
sub conducerea partidului co
munist.

Bucurîndu-se de o reală inde
pendentă ' și suveranitate națio
nală, poporul român aduce un 
cald omagiu memoriei celor care 
s-au jertfit, înscriind pagini de 
legendar eroism în războiul pen
tru cucerirea independenței de 
stat a României.

La atacul Smîrdanului
Printre ostașii români 

care au luptat cu multă 
bărbăție și eroism pe cîm- 
piile din împrejurimile Vi- 
dinului, sub zidurile redu
telor de la Smîrdan se nu
mără șt căpitanul Băjgoiu 
Ion. ț

Asaltul Smîrdanidui și 
Inovei a fost stabilit pen
tru ziua de 12 ianuarie 
1878. La orele 14 genera
lul Cerchez a dat semna
lul atacului pnn trei salve 
de tun. La acest semnal 
tiraliorii noștri au pornit 
în salt vijelios la atac. In 
toiul luptei, cînd se asal
ta reduta a doua, a sosit 
batalionul 1 din Regimen
tul 9 Dorobanți care în 
cooperare cu celelalte u- 
nități a ocupat reduta. 
Compania căpitanului Băj
goiu a atacat in prima li
nie a batalionului. Atacul

a fost fulgerător. Turcii 
fugeau neputincioși, lă- 
sînd în redută armamen
tul greu și muniția. Dar 
din reduta a 3-a și satul 
Inova ei trimiteau un foc 
pustiitor asupra 
Smîrdan aliat în 
românilor.

Generalul Cerchez a or
donat Regimentul 9 Do
robanți să atace reduta o 
3-a și satul Inova. Căpita
nul Băjgoiu a cărui com
panie acționa in prima li
nie a dat ordin să se trea
că prin vad și a fost pri
mul care a intrat în apă. 
Subordonații i-au urmat 
imediat exemplul. Vă- 
zînd că nici apa, nici 
plumbii' nu pot 
înaintarea românilor, 
început sâ fugă din redu
tă. Dorobanții din compa
nia căpitanului Băjgoiu

satului 
miinile

opri 
nu

Trofeul
Printre glorioasele fapte 

de arme ale ostașilor ro
mâni la Plevna la loc de 
frunte stă și aceea săvîrși- 
tă de soldatul Grigore Ion 
din comuna Mălăiești, ju
dețul Prahova, ajutat de 
caporalul Nica Vasile din 
Ploiești și de sergentul 
Stan Gheorghe din Pitești, 
toți trei din Batalionul 2 
vînători.

In timpul luptelor din 
ziua de 30 august, soldatul 
Grigore Ion a luat parte 
la toate cele patru asal
turi la care a participai 
Batalionul 2 vînători. La 
ultimul atac, după o luptă 
crîncenă, trupele române 
au pătruns în puternica 
redută Grivița 1, silind pe

spreturci sa se retragă 
reduta Grivița 2.

tn acel moment de mare 
încordare a luptei, cînd 
vinălorii români se aflau 
tn încleștarea cu inariiicul, 
soldatul Grigore Ion a a- 
tacat șt a răpus un ostaș 
turc care se retrăgea din 
redută purtînd în mîini un 
drapel. Da> au apărut în 
fugă alti doi ostași turci. 
Unul dintre ei, ajungînd 
mai repede, a apucat stea
gul, înccrcînd să-l smulgă 
din mina bravului vînă- 
tor. Văzind primejdia. în 
ajutorul {ui Grigore Ion 
au sărit sergentul Stan 
Gheorghe și caporalul 
Nica Vasile.

în aceeași zi, cei trei

s-au aruncat asupra 
spre a nu le da răgaz să 
se retragă. Lupta devenea 
tot mai crîncenă, focul 
turcesc tot mai pustiitor, 
în acest timp căpitanul se 
afla tot timpul in fruntea 
companiei trăgînd cu pre
cizie în 'furnicarul turcesc, 
în toiul încleștării o schi
jă de obuz turcesc tras de 
undeva din spre Vidin, l-a 
lovit pe bravul ofiței uct- 
gîndu-1.

Ostașii din compania lui 
au alungat pe dușmani din 
redută și au înfipt steagul 
românesc pe parapetul ci.

Salul Smîrdan și Inova 
emu acum in miinile tru
pelor românești. Cetatea 
Vidin era încercuită din 
toate părțile. Si peste pu
țin timp a capitulat.

maior I. CEAUȘESCU

tovarăși de arme s-au pre
zentat cu trofeul capturat 
la comandantul batalionu
lui, maiorul Alexandru 
Candiano-Popescu. A 
doua zi drapelul a fost 
dus la Cartierul general al 
armatei.

In ziua de 6 septem
brie, drapelul turcesc a 
fost adus la București de 
soldatul Grigore Ion și 
maiorul Alexandru Candi
ano-Popescu.

Populația bucureșteană 
a făcut o primire entuzias
tă eroului. „La vederea 
stindardului — scria zia
rul „Războiul“ — strigă
tele de ura răsunau și toți 
se îndesau asupra bravului 
ce purta trofeul“.

în „Valea Singelui"
în ziua de 30 

1877, zi de glorie 
ritoare 
română, 
asupra redutei Grivița, 
a căzut la datorie. în 
fruntea subunității sale, 
locotenentul Grigore 
Gheorghevici.

în acea zi cînd, la ora 
15,30, goarnele au în
ceput să sune plecarea 
la asalt, locotenentul 
Gheorghevici, care făcea 
parte chiar din prima 
linie de luptă s-a întors 
către oameni, i-a îmbră
țișat cu privirea și după 
ce maiorul Șonțu le-a 
spus cîteva cuvinte de 
îmbărbătare, el a stri
gat : „înainte băieți 
Și băieții l-au ascultat 
și urmat cu încredere pe 
dealul ce ducea spre re
duta dușmană.

Ajunși la creastă, do
robanții au fost primiți 
de un foa năpraznio de 
artilerie, rărindu-li-se 
rîndurile. în acest mo
ment critio, tînărul lo
cotenent s-a avîntat în 
valea apărută în cale, 
cunoscută mai tîrziu sub 
denumirea de „Valea 
Plîngerii“, „Valea Sîn-

august 
nepie- 

pentru armata 
ziua asaltului

gelui" în amintirea sîn- 
gelui vărsat în acea zi 
de august. Dorobanții 
s-au avîntat după co
mandant în vale și au 
început apoi să urce dea
lul pe creasta căruia se 
vedeau șanțurile dușma
ne.

Ajunși aproape de po
ziția înaintată a turcilor 
a început lupta prin ba
ionetă. Viteazul locote
nent și-a croit drum cu 
sabia, lovind cu sete în 
cei care i se opuneau în 
înaintarea sa ; doroban
ții îl urmau, neînfricați.

Presați, turcii au în
ceput să fugă spre cel 
de al doilea șanț.

Privirile dorobanților 
erau acum ațintite spre 
groaznica redută, care 
arunca plumbi încinși a- 
supra lor. în acele cli
pe grele răsuna cu cîte 
o chemare, vocea caldă, 
plină de hotărîre și băr
băție a tînârului locote
nent : „înainte, băieții 
mei 1“. Lupta s-a anga
jat mai întîi între șan
țuri, apoi în șanțul din 
fața redutei. Aici în
cordarea era maximă. 
Se lupta cu baioneta, cu

puterea brațelor, cu pa
tul armei, cu pumnalul. 
Nu se mai auzea decît 
un tropot surd, un gîfîit 
greoi, gemete ale răniți- 
lor striviți sub picioare
le luptătorilor. Se lupta 
pe viață și pe moarte. 
Locotenentul Gheorghe- 
vici, în mijlocul oame
nilor săi ii îmbărbăta 
cu vocea și cu fapta. în 
această cruntă încleșta
re, în momentele cînd 
majoritatea ofițerilor ba
talionului — maiorul 
C.eorge Șonțu, căpitanul 
Cracalia Leon, locote
nentul Chivu Stânescu, 
și alții căzuseră la da
torie — locotenentul 
Gheorghevici s-a prăbu
șit în miljocul luptători
lor săi dragi, străpuns 
de o baionetă dușmană.

Tînărul căpitan-erou 
abia împlinise 27 de 
ani. El și-a înscris nu
mele în pagina de e- 
roism legendar și nepie
ritoare glorie militară 1 
cucerirea Gri viței.

maior V. MOCANU
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Instalații industriale la Combinatul de 

îngrășăminte azot oase Tg. Mureș.

Direcția principală
in organizarea știin
ț fica a producției și
a muncii la Uzina
ohmica din Turda ■

Ti

PW-
SEIOR

convorbire cu tovarășul 
ION PETRUȚÂ 
inginerul șef al uzinei

de
se

Ion

cadrul acțiunii ce se desfășoară in 
în toate întreprinderile din tara 
privind organizarea științifică a

După patru luni, Uzina chimică din 
Turda a raportat îndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii. Sporul obținut 
la producția marfă vîndută și încasată a 
fost de peste 1 800 000 lei. Productivitatea 
muncii a fost realizată în proporție 
105 la <ută iar beneficiile peste plan 
cifrează la peste 2 200 000 lei.

Convorbirea noastră cu tovarășul
Petruța. inginerul șef al uzinei, a pornit 
însă de h faptul că uzina produce două 
sortimente de policlorură de vinii pe baza 
dotatiilor de la stat care se ridică în acest 
an la suma de 6 097 000 Iei.

— Ce preocupări aveți, în momentul de 
fată, pentru rentabilizarea acestor pro
duse ?

— în 
prezent 
noastră
producției și muncii și în uzina noastră 
au fost formate colective de ingineri și 
economiști în scopul descoperirii și valo
rificării rezervelor interne ale uzinei.

Principala materie primă pe care o 
folosim la fabricarea produsului finit — 
carbidul — are o pondere de peste 54 la 
sută în prețul de cost al întregii producții 
de policlorură de vinii. Colectivi de spe
cialiști al uzinei și-a îndreptat atenția, în 
primul rind, asupra reducerii consumu
rilor specifice. .Astfel, printr-o serie de mă
suri ca : menținerea în permanentă a unei 
presiuni optime în generatoare cuprinsă 
Intre 700—800 m m. CA (m m coloană apă 
— nn) ; reducerea turației șnecului de 
transport la generatorul nr. 1 și menți
nerea unei preriuni maxime ; adaptarea 
unui generator pentru recuperarea acetile- 
nei din carbidul nercacționat din șlam etc., 
a fost realizată o reducere importantă de 
carbid, în ju> de 0.14 tonei tonă PCV 
care, valoric, se exprimă în realizarea udot 
economii anuale de peste 2 120 000 lei.

Măsuri pentru reducerea consumurilor 
specifice au fost stabilite și pentru' - • j a]te
materii și materiale — componente ale 
produseloi finite. Așa, de pildă, prin îm
bunătățirea sistemului de spălare a cnloa- 
fteldr de răcire la cristnlva'nr. modificarea 
Ckcuitului de benzeD de concentrare și

PAG I NA E C O NO M I C À

Folosirea cu maximum de eficiență a timpului 
de lucru constituie o componentă esențială a or
ganizării științifice a producției și a muncii. 
Asta înseamnă că trebuie să veghem ca in fie
care schimb să existe o balanță riguroasă de cin- 
tărire a utilizării timpului de lucru, al cărui ac 
indicator să arate in mod constant o folosire in
tegrală a acestuia. O anchetă întreprinsă recent 
in citcva uzine ne-a prilejuit constatarea că în 
schimburile II și III se înregistrează încă, pc 
contul producției, și multe „ore goale“.

SCUMPI LA... CEAS 
Șl IEFTINI CU 

TIMPUL DE LUCRU 
AL UZINEI

Sîntem prezenți, la o- 
ra 22, la Uzina de mase 
plastice din București. 
Tovarășul inginer Du
mitru Herescu ne infor
mează asupra modului 
in care se efectuează 
predarea șl preluarea 
schimbului.

— în cadrul uzinei 
noastre — ne spune din
sul — schimbul se pre
dă din mers. Pontarea 
acestei operații se face 
cu ajutorul condicilor 
de prezență existente în 
fiecare secție.

Afirmațiile interlocu
torului nostru au fost 
confirmate doar par
țial. în atelierul de 
injecție asistăm împre
ună cu maistrul de 
schimb Vasile Rusu, la 
sosirea a doi „civili“ 
(muncitori imbrăcați in 
haine de oraș) după ora 
22,30. Semnează repede 
condica, apoi dispar să 
se îmbrace și reapar în 
secție după 5—10 minu
te. Peste 4, și respectiv 
7 minute, sosesc ultimele 
muncitoare din schimb 
Ioana Tofan și Floarea 
Ionescu. După cum era 
și firesc, după cum ne 
așteptam (conform spu
selor tovarășului ingi
ner) maistrul era dator, 
dacă nu ridicase condica 
la ora fixată, măcar să 
fi făcut o însemnare 
supra întârzierii.

— De ce nu ați 
cut-o, tovarășe Rusu

— Știți, se mai
tâmplă... Mai pierd fete
le tramvaiul, mașina... 
Trebuie să fim înțele
gători.

O fi tovarășul maistru 
„om cu suflet” dar au
toritatea lui de condu
cător o considerăm slă
bită din moment ce sub
alternii semnează con
dica fără nici o reți
nere după ce întârzie 
10—15 minute. Dar sur
priza cea mare o aflăm 
mai târziu.

Vedem „negru pe alb“ 
cum au fost semnate 
condicile. La atelierul 
de injecție, de pildă, din 
45 de muncitori 13 a-

veau încă de la începu
tul schimbului și sem
nătura de plecare. Prin
tre ei Dumitru Radu. 
Ion Ivan, Mar ia Dumi- 
treanu. Același lucru il 
remarcăm și la atelierul 
de suflare a foilor (Ște
fan Ionescu, Constantin 
Stamate) și la secția vul
turi (Apostol Paul) și la 
secția butelii (Maria 
Ștefan, Nadia Stelov- 
schi).

Pe de altă parte, fap
tul că această situație 
se repetă la mai multe 
secții arată că in utiliza
rea condicilor există de
ficiențe serioase care de 
multe ori „legalizează“ 
in discipl i na, ne folosi rea 
rațională a timpului de 
lucru.

Considerăm că ar fi 
necesar ca conducerea u- 
zinei să reanalizeze pro
blema înlocuirii 
dicilor de prezență
ceasurile de pontaj. Fap
tele demonstrează că 
utilizarea lor in conti
nuare permite comite
rea unor acte de indis
ciplină care duc la iro
sirea fondului de timp.

șele de pontaj. Renunțăm 
In urma -explicației date 
de tovarășul 
„la ceasul de pontaj se 
află fi fișele celor din 
schimbul 111 șl tiu știu 
exact cum sint planifi
cați să lucreze".

...Vizităm 
ora 22 și 
Doi tineri 
strung, stau 
20 de minute.

— Cîte piese ai lucrat 
în acest 
întrebăm pe 
Ciubotarii, 
categoria a IV-a.

— 180 de segmenți — 
pe căre i-am terminat 
la ora 20,00.

— Normal, în 8 ore 
cîți segmenți poți 
strunii ?

— 300 de bucăți.
Deci tânărul strungar 

nu-și va putea realiza 
norma de 300 segmenți 
în această seară. „Pau
za“ de 20 de minute a 
„mincat” timpul de lu
cru pentru 15 segmenți. 
A mai avut 3—4 „con
vorbiri” ca acestea și 

realizat nu- 
segmenți in

maistru :

secția. Este 
15 minute.

lingă un 
de vorbă de

schimb ? — îl
Gheorghe 

strungar de

orogramulul, întrerupe
rea lucrului mai de
vreme, absențe nemoti
vate) nu se face simțită 
aproape deloc. Organi
zațiile U.T.C. — și moti
vul este necunoașterea si
tuației din schimburile 
de noapte — ori de cîte 
ori analizează disciplina 
în producție a tinerilor 
se referă aproape în ex
clusivitate la abaterile 
petrecute în schimbul I. 
Este necesar ca prezența 
membrilor birourilor și 
comitetelor organizații
lor U. T. G. în schim
burile de noapte, în 
calitate de muncitori, 
maiștri și tehnicieni, să 
se resimtă și în orienta
rea muncii de educație 
asupra problemelor de 
producție care se ridică 

aceste schimburi.

tuația prezenței șl pen
tru a înregistra absen
țele șl înlîrzierile în 
■egislrele de evidență sau 
in fișele de pontaj.

2. Controlul asupra 
pontajulul se face ex
trem rle superficial. Am 
întîlnit situații (mai 
ales la Uzina „Timpuri 
Noi") cînd de pe fișele 
de pontai lipsea ora in
trării și ieșirii din 
schimb pontată de ceas, 
ca să fie apoi trecută cu 
cerneală. Am întîlnit, de 
asemenea, situația cînd 
un muncitor ponta 2-3 
fișe sau cînd fișele se 
oăstrează la muncitori.

3. Amplasarea ceasu
rilor de pontaj la poar
ta Uzinei — și nu în 
secții — constituie o de
ficiență care frustrează 
uzinele de minute pre
țioase.

4. Intervenția orga
nizațiilor U.T.C. în com
baterea abaterilor de la 
disciplină în schim
burile de noapte (întîr- 
zieri, dormitul în timpul

sie 7 ore scădem jumă
tatea de oră afectată cu
rățirii mașinii și locu
lui de muncă (normal 
ne spunea tovarășul O- 
li m piu Bărbuleanu — 
sint afectate 15 minute) 
-ezullă că schimbul III 
ire doar 6 ore jumătate 
lucrate efectiv. Munci
torilor li se plătește insă 
salariul echivalent pen
tru 8 ore, mașinile, se 
consideră cu sint utili
zate la întreaga lor ca
pacitate. Chiar dacă re
zultatele uzinei in acest 
an sint bune, propunem 
o studiere atentă a ace
stei situații.

drept, i-am spus că nu. 
Dar nu ne-am ținui de 
cuvint. Am revenit in 
secție la ora 6 și 10 mi
nute. Programul schim
bului se încheia la ora 
6 și 45 de minute. în 
secție am găsit, spre 
surprinderea noastră 
numai maistrul și con
trolorul de schimb. 
Ceilalți 24 de muncitori 
părăsiseră schimbul — 
evident, cu știrea mai
strului (abia acum în
țelegem lîlcul întrebă
rii) — cu 35 de minute 
mai devreme

— Ce efectiv aveți in 
schimbul III ? — ti în
trebăm noi.

— 24 — răspunde
prompt maistrul.

— Ați făcut prezența, 
lipsește cineva ?

Maistrul se îndreaptă 
mașinal spre registrul de 
evidență. Dar, ca un fă
cut, nu-l găsește. Nu-și 
pierde insă calmul. Face 
„pe loc" prezența. Con
stată la ora trei, după 
aproape 5 ore de la în
ceperea schimbului, că 
lipsesc 4 muncitori: llie 
Turna, Serafim Stănescu, 
Gheorghe Stoici, și Me- 
luș Chiran. (Dacă nu-i 
ceream noi prezența, 
maistrul — datorită fap
tului că nu a făcut a- 
cest lucru la intrarea in 
schimb — nu știa că in 
noaptea respectivă a lu
crat cu patru muncitori 
in minus).

Ne despărțim de mai
strul Dragnmir. nu insa 
înainte ca acesta să a- 
dreseze „discret” o în
trebare : mai reveniți 
pînă la terminarea 
schimbului ? (era ora 3 
și 30 de minute).

CÎTE ORE ARE
SCHIMBUL Hi ?. In schimburile listili

— așa cum a rezultat 
din constatările anche
tei noastre — timpul de 
lucru nu este folosit din 
plin. Deficiențele care 
favorizează această situa
ție sint determinate de 
următoarele cauze :

1. Maiștrii — princi
pali răspunzători de uti
lizarea timpului de lucru
— nu verifică prezența 
la lucru înainte de în
ceperea schimbului, pen
tru a cunoaște exact si-

La Uzinele „7 No
iembrie” din Craiovă, a- 
sistind la desfășurarea 
schimbului de noapte 
remarcăm că ceasurile de 
pontaj înscriu in fișa de 
prezență, la coloana 
trare, ora 23, iar la 
șire” ora 6. Deci 
schimbul de noapte 
lucrează doar 7 
(Există în această 
recție aprobarea 
sterului). Dacă din ace-

„in-
„ie- 

în 
se 

ore. 
di 

mini-

G. Chiu

de

un 
mi

trei.
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çu

fă- 
?
în-

C. PRIESCU 
P. FUND AȚE ANU 
GH. GHIDRIGAN

lui, Aurel 
a încheiat 

de lucru de 
și 20 de mi-

a-

DEFICIENTELE 
SE PREDAU 

„DIN MERS", 
SCHIMBUL NU

Schimbul II de la U- 
zina „Timpuri Noi" — 
secția prelucrări me
canice — mai are o oră 
pînă predă ștafeta schim
bului III.

— Ce efectiv are 
schimbul pe care-l con
duceți, tovarășe mai
stru ?

întrebarea îl surprinde 
pe maistrul 
garu.

— Exact nu știu — ne 
spune dînsul. Dacă ți
neți neapărat să știți, să 
verific în carnetul 
frecvență.

Maistrul scoate 
carnet și începe să 
mere : unu... doi... 
„Mi-au ieșit cam 48' 
spune acesta.

Rețineți răspunsul 
„Mi-au ieșit cam 48" 
Nici tovarășul maistru 
nu este convins de exac
titatea cifrei. încercăm 
să ne documentăm la fi-

ca 
iată de ce a 
mai 180 de 
loc de 300.

Vecinul 
Lăzărescu, 
programul 
la ora 22 
nule. Mașina este cură
țată, deși pînă la ter
minarea schimbului mai 
sint 40 de minute, iar 
el așteaptă un coleg să 
plece împreună. Alt tî- 
năr, fără nici măcar să 
curețe mașina, se în
dreaptă spre vestiar.

— Gum vă numiți și 
de ce ați întrerupt pro
gramul de muncă cu 40 
de minute mai de
vreme ?

— Pentru că am termi
nat lucrul. Numele nu 
vi-l spun. De ce vă tre
buie ?

Am aflat și numele 
dumitale. tovarășe Mar- 
cu. Am aflat că aveai 
de lucru pînă la ora 
23,00. Am aflat, de ase
menea, că după ce ai 
întrerupt lucrul te-ai o- 
dihnit la vestiar 40 de 
minute, dar n-ai uitat, 
la plecare, să pontezi 
fișa la ora normală a ie
șirii din schimb (23,00) 

...Ora 23. Se predă 
schimbul. Tovarășii de 
la serviciul organizarea 
producției sînt gata să-ți 
dea asigurări că schim
bul „se predă din mers”. 
Realitatea c alta. Nici 
pomeneală de predarea 
schimbului din mers I 
în intervalul de predare 
i schimburilor se pierd, 
fără nici o exagerare, cel 
puțin 10—15 minute 
pină se începe lucrul.

Ajungem, la ora 3 di
mineața, in atelierul de 
cuzineți și cilindri. Mai
strul Aurel Dragomir 
este printre mașini.

Pe șantierul Hidrocen
tralei de pe Lotru, la 
Ciunget, a fost dată în 
exploatare o centrală 
electrică proprie cu o 
putere de 2800 C.P. Ea 
asigură curentul nece
sar lucrărilor de cons
trucție în centrala sub
terană, galeria de fugă 
a hidrocentralei și no
dul de presiune. Se lu
crează, de asemenea, la 
construcția liniei de 
110 KV. Sadu 5 —
Ciunget, a cărei execu
ție se află în stadiu 
avansat. Condițiile grele 
de lucru au făcut nece
sară transportarea stîl- 
pilor și a celorlalte uti
laje la locul destinat cu 
elicopterele, care au tre
buit să traverseze culmi 
de peste 2 000 de metri. 
Se prevede ca linia să 
fie dată în exploatare în 
cursul acestui an.

Mircea Viorel, unul dintre 
tinerii absolvenți ai școlii 
profesionale, astăzi se nu
mără printre muncitorii 
evidențiați de la Filatura 

Dacia din Capitală

reducerea reacției de dehidroclorurare a 
izomerului activ la faza de neutralizare s-a 
redus consumul de clor lichid de la 760 la 
680 kg 1 t PCV. Această reducere va con
duce la obținerea de economii în valoare 
de 173 389 lei.

De asemenea, prin îmbunătățirea în 
continuare a tehnologiei, a fost posibilă 
reducerea cu peste 6 kg/1 t PCV a alchil- 
sulfonatului de sodiu și cu peste 1,5 kg a 
cărbunelui activ, ceea ce a permis obți
nerea de economii echivalente cu peste 
76 500 lei. în final, pe seama reducerii 
consumurilor specifice se vor obține eco
nomii care se vor cifra la peste 3 855 000 
lei.

— Am reținut din cele relatate mai sus, 
că valorificarea superioară a materiei pri
me, prin reducerea consumurilor specifice 
reprezintă obiectivul principal în acțiunea 
de rentabilizare a produselor. Spre ce alte 
obiective v-ați mai îndreptat atenția ?

— Documentele plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 insistă asupra uti
lizării raționale a capacităților de produc
ție a forței de muncă și a timpului de 
lucru pentru creșterea eficienței economi
ce. Observarea pe baza unor fotografieri a 
gradului de folosire a timpului de muncă, 
a instalațiilor în secția organică a scos în 
e\-idențâ o serie de rezerve neva’.orificate. 
Astfel, pe baza acestei analize s-a redus 
cu 38 numărul muncitorilor iar capacita
tea de producție a instalației PCV s-a 
apropiat de o valoare optimă, mult îm
bunătățită Dacă în trimestrul I al anului 
trecut la această instalație se obținea 1 515 
tone PCV. în prezent se obține o producție 
cu 2 5 la sută mai mare. Mai mult. Capa
citatea proiectată prevedea inițial realiza-

rea a 5 500 tone PCV cu un Kawert de 
mărimea 64—70. Depășirea cu 500 tone a 
capacității proiectate și îmbunătățirea ca
lității produsului (la un Kawert de mări
mea 67—70), au permis trecerea la fabri
carea PCV — emulsie tip plastisoli desti
nată pieii artificiale expandate.

Realizarea pe scară industrială a acestui 
nou sortiment va permite încă din acest 
an reducerea considerabilă a importului a- 
cestui produs. Apoi, prin automatizarea 
detectării clorului liber din gazele de sin
teză și prin asimilarea unor produse noi 
(PCV expandabilă și altele), capacitățile 
de producție vor fi și în viitor îmbunătă
țite simțitor.

— îmbunătățirea calității constituie, de 
asemenea, o cale principală pentru renta
bilizarea produselor. Ce măsuri ați luat în 
această direcție ?

— Trebuie să remarc faptul că alături 
de respectarea întocmai a disciplinei pro
cesului de fabricație și perfecționarea con
tinuă a tehnologiei, ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor, operatorilor și 
tehnicienilor a stat permanent în atenția 
noastră și, ca este unul din factorii deci
sivi care au influențat îmbunătățirea cali
tății produselor noastre. Beneficiarii noștri 
nu au refuzat nici un produs livrat pînă 
în prezent. Acest fapt nu constituie pentru 
noi un motiv de aulomulțumire, ci dimpo
trivă... îmbunătățirea calității produselor 
va fi o preocupare permanentă și în viitor. 
Așa, de pildă, dacă hexaclorciclohexanul 
a fost planificat inițial cu minimum 32 la 
sută izomen-gamma (din volumul total al 
producției de HCH) prin respectarea în
tocmai a tehnologiei de fabricație, a efec
tuării unui control riguros al calității ma
teriilor prime folosite s-a obținut un HCH 
cu un conținut de 96,2 la sută izomen- 
gamma.

Foto : N. STELORIAN

„ODISEEA" PRODUCȚIEI MARFA PORNEȘTE DE LA FAPTUL CA

FURNIZORII LIVREAZĂ... AȘTEPTĂRI
Fabrica de lacuri șl vopsele 

„Transilvania" din Oradea nu 
și-a realizat pe trimestrul I a) 
anului în curs planul la produc
ția marfă vîndută și încasată. De 
ce, tovarășe director ?

— Nerealizarea își are expli
cația— ne spune IOSIF VARGA, 
directorul fabricii — în întinde
rile și neritmicitatea cu care pri
mim de la furnizori unele mate
rii prime. în cursul trimestrului 
care a trecut, furnizorii ne-au 
livrat ritmic mai mult... așteptări 
și amînări decît materii prime.

— Aveți grafice de livrare 
încheiate cu furnizorii. Propun să 
le analizăm concret.

— De acord. Să ne oprim, de 
pildă, la luna martie. Din cauza 
lipsei unor materiale ca oxid de 
zinc (din import) whit-spirt (de 
la rafinăria din Ploiești prin baza 
7 din Cluj) pînă la data de 26 
martie nu se realizaseră din 
14 000 000 lei, decît două mili
oane. în ultima decadă 
realizat peste 7 milioane lei. 
Toată materia primă a fost li
vrată în ultima parte a trimes
trului Dacă venea cu o zi întîr-

cele

s-au

ziere, nu ne-am fi realizat nici 
planul producției globale.

— Ce s-a întîmplat în fabrica 
în timpul cît a lipsit 
primă ?

— O parte din lună, 
a lucrat sub capacitate.

— Cum s-a realizat, , 
urmă, planul la producția globa
lă ?

— în ultima decadă a lunii, 
sosind materiile prime, a trebuit 
să lucrăm și DUMINICA (sub
linierea noastră). Personalul tch- 
nîco-administrativ a trecut în 
secții la ambalaje și alte sectoare 
ca să putem realiza indicatorii 
de plan spre a putea satisface 
comenzile beneficiarilor interni și 
externi.

— N-ați intervenit la furnizori 
pentru a-și corecta atitudinea 
față de dv. ? N-ați cerut ajutorul 
forului tutelar ?

— Ca director, din 90 de zile 
cîte s-ai fi cuvenit să stau în 
întreprindere, 40—50 de zile 
le-am lucrat bâtînd la porțile 
furnizorilor, ale ministerelor de 
care aceștia aparțin, ale ministe
rului nostru Abia în acest fel am

materia

fabrica

pînă la

putut procura materia primă. Și 
așa, cu foarte multe greutăți.

— Debutul celui de al doilea 
trimestru cum se anunță ? Pro
mite o redresare a situației sau 
începeți iarăși maratonul prin 
țară ?

— Sîntem în 
aceleiași stări de 
primul trimestru 
sîntem acopcriți 
oxid do zinc și 65 ___ ____ __
titan. Va trebui să reedităm din 
nou și în acest trimestru „perfor
manțele“ trimestrului trecut.

— Adică, practica „bătăii" la 
ușa furnizorului ? în fond ați re- 

ceva peregrinînd prin

fața repetării 
lucruri. Deși 
a trecut, nu 

cu 490 tone 
tone bioxid de

PETRU G. BRATU

— Da. Mi se pare însă semni
ficativ următorul caz. în cursul 
trimestrului, cînd umblam prin 
tară după materii prime, am 
descoperit la Uzina ,,Danubiana“ 
din București 50 tone de oxid 
de zinc în custodie. Stătea în 
magazie la ci fără a fi achitat. 
Fabrica era asigurată cu oxid de 
zinc pe două luni, plus cel din 
custodie. Nu e nimic rău în 
aceasta dar, în același timp, noi

stagnam, nu aveam oxid de zinc 
nici pentru satisfacerea necesită
ților minime ale producției. Ce 
fel de planificare a făcut, mă 
întreb, direcția chimiei organice 
din Ministerul Industriei Chimice 
în acest caz ?

Interviul nostru cu directorul 
Fabricii „Transilvania“ se încheie 
aici. „Odiseea" aprovizionării a 
costat fabrica 50 000 lei depla
sări în țară, alte zeci de mii 
capacitățile de producție nefolosi
te. In tot acest timp Direcția 
generală din Ministerul Indus
triei Chimice, forul tutelar al 
fabricii, a așteptat liniștită dezno- 
dămîntul „odiseei". N-ar fi oare 
cazul, în plin program de orga
nizare științifică a producției, ca 
Ministerul de resort să scu
tească fabrica de asemenea „odi- 
sei" ? Ele sînt nerentabile și se 
fac pe buzunarul statului.

CRĂCIUN BEJAN 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Crișana

TT?"
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S*a întimplat 
in luna mai...

de Fónti? Neagu

Duminică <5e ștrand pentru ..napolita- 
nii mei Dar nici la ștrand cred că n-ar 
fi transpirat atit ca-n tribunele stadionu
lui Cit pe-aci... Dar nu. mai întîi să vor
bim despre Steaua, echipa în care acti- 
veacă golgeterul care, dacă n-ar avea pi
cioarele împletite (metaforă, nu-mi săriți 
in ced !) ca un colac de simigerie, ar fi 
înscris studenților din Cluj cel puțin 
încă trei goluri pe care Profesorul i le-a 
aranjat în mod magistral Excepționalul 
Constantin (am uitat rateul de la Tokio, 
într-o carieră de aur există și cîte o vale 
a plîngeni. n-ai ce-i face) a fost cel mai 
mare pericol pentru clujeni. Fără ei nu 
știu dacă scorul ar fi luat proporții și 
nici măcar dacă militarii ar fi ciștigat 
«mindouă punctele, fiindcă prin linia 
care cr chinuiește să-l apere pe Suciu ce 
emoții se poate trece destul de ușor. Cel 
puțin pe partea lui Petcscu, poarta e des
chisa tuturor oaspeților, tot timpul anu
lui. Fostul căpitan al naționalei de ju
niori reprezintă cel mai tipic caz de pla- 
fnnere din istoria postbelică a fotbalului 
nostru.

Favorfții prozatorului Dumitru Mircea 
s; ai nodului Negoiță Irimie ne-au ară
ta* cit de frumos se bate autul. Adam, 
cel care altădată ducea in circă trei apă
rători și șuta, a fost izgonit din rai. Mar- 
cu bEte cu pumnii-n pămint și plinge-n 
plasă ii nu e in stare să transforme o 
lovitură de la 11 metri (nu trebuie lăsat, 
ar putea să deniveleze terenul). Gaboraș 
primește golurile cu aceeași plăcere cu 
care primești bilețelele de amor. Doar 
I van suc și Mustetea știu fotbal și-1 joacă. 
Ir rest, creu car cu oale sparte suie pe 
Dealul Feleacului.

Realul, păruit în tara prunilor (Dumi- 
triu II a fost pocnit — răspund de cuvin
tele pe care le scriu — nici mai mult, 
nici mai puțin decit de către unul din cei 
desemnați să asigure ordinea pe stadion) 
a intrat pe teren, tremurînd de groaza 
celor două puncte. Si multă vrem«, ste
garii — una din cele mai puternice echi
pe din retur — neavînd nimic de pier
dut au dominat și au zburdat prin iarba 
care pălea de spaimă ca și „napolitanii“ 
din tribune. (între noi fie spus, publicul 
de prin Giulești și-amintește cu cine ține 
numai >n clipele cind merge treaba). Dar 
in repriza a Il-a, mai ales către sfîrșitul

ACTUALITATEA

Trăgătorii de la Steaua 
în turneu

• Pe poligonul din 
apropierea Pekinului a 
început întilnirea pri
etenească de tir din
tre formația clubului 
Steaua București și e- 
chipa .1 August- a Ar
matei chineze de eli
berare.

La armă liberă 60 
focuri, poziția culcat 
échipa Steaua a reali-

zat 2 329 puncte, iar 
formația gazdă 2 320 
puncte. Tn prnha de 
pistol viteză, a cîștigat 
de asemenea, echipa 
română. ohtinînd 2 306 
puncte. Echipa „1 Au
gust" a realizat 2 260 
puncte.

în curînd Santana 
la București

♦ întilnirea de te
nis din cadrul ..Cupei 
Daviș" dintre echipele

ei, n-au mai existat pe teren decit rapi- 
diștii. Golul lui Dumitriu. dintre cele 
care se țin minte multă vreme Cei mai 
buni oameni * Lupescu și Năsturescu. 
(Despre Năsturescu. cineva spunea că la 
Pitești, adversarii îl aruncau uneori atit 
de sus incit te gîndeai că trebuie să-1 îm- 
puști ca să mai cadă jos). Trebuie evi
dențiat după multă vreme si Dan Coe 
Dan a trecut printr-o perioadă grea și 
cred că noi. cronicarii, l-am nedreptățit 
citeodată A trecut. Acum, bine că totul 
e spre bine. Buni : Ionescu, Codreanu și 
Jamaischi.

în țară, mare surpriză la Ploiești. Ban
cherii. cutremurați de trei eșecuri la 
rînd. au aruncat pe Mateianu in prima 
linie si au cîștigat. La Iași. Dinamo Bucu
rești a băgat țincușe de gheață in inima 
publicului. Timișorenii, dacă mai pierd 
un punct acasă. în iunie vor pune vapo
rașe de hîrtie pe Bcga, cu inscripția: 

■' adio visuri fericite. Bătălia neagră din 
coada clasamentului, oricît de palpitantă 
pentru unii, mă cam pune pe gînduri. 
Zău, parcă ar fi trebuit să cadă mai 
mulți. Cîteva echipe ar trebui să sărute 
regulamentul și să-l pună în cadră de 
icoană.

în divizia 
se duce pe 
Bone, din 
menține cu . _ . _____  F r
loc. Iar nea Titi Teașcă, pe care priete
nul nostru comun. Ion Băieșu îl laudă și 
în ziarul ..Munca“ și la Televiziune, a 
cîștigat un galon in portul Brăilei. Ves
tea, cred, i-a cam făcut să mestece cuie 
pe suporterii de peste Șiret. întrucît Si- 
derurgistul. pretendentă serioasă la pro
movarea în A. nu păstrează decît un 
avans neconcludent.

Promit, a doua oară, cel puțin o croni
că despre lupta din zona a doua.

care nu cunoaște mila, lupta 
viață și pe moarte. Tiberiu 
echipa de aur a armatei, se 
A S.A. Tg. Mureș, pe primul

Spaniei și Republicii 
Arabe Unite, desfășu
rată la San Sebastian, 
s-a încheiat cu victo
ria tenismanilor spa
nioli învingători cu
5— 0. în ultimele două 
partide de simplu, Mâ
nuți Santana l-a în
vins cu 7—5. 6—2.
6— 3 pe Mourad, iar 
Manuel Orantes a dis
pus cu 6—1. 6—2. 
6—2 de Sombtil. în tu
rul II al competiției e- 
chipa Spaniei va in-

ti Ini în zilele de 19. 20 
și 21 mai, la București, 
selecționata României.

• într-un meci in
ternațional demonstra
tiv de fotbal desfășu
rat la Washington, for
mația vest-germană 
Eintracht Franckfurt a 
învins cu scorni de 
4—3 (1—1) echipa 
Cruzeiro câștigătoarea 
„Cupei Braziliei".

încolțit de Dumitriu și Io
nescu (9) Adamache izbuteș
te să rețină o minge dificilă

Foto: VIOREL RABA

Luni dimineața a părăsit. 
Capitala, inclrep’indu-s? spre 
Berlin, delegația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C., carp va 
participa la lucrările Congre
sului a| VIH-lea al Tineretu
lui Liber German din R. D. 
Germană.

Două debuturi
Casa ziariștilor din Capitală a 

oferit duminică Invltaților săi o 
scară dc poezie și de teatru care 
a întrunit aprecierile tuturor 
spectatorilor. Primă manifestare 
de acest gen. spectacolul a inau
gurat un întreg ciclu care se va 
desfășura sul» titlul „Serile ti
nerelor talente". Așa cum era 
șl firesc, debutul „serilor" a 
fost încredințat tot unor debu- 
tanți : studenți ai Institutului 
dc artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" — clasa 
profesorului Costachc Antoni».

După un scurt recital de poe
zie. prezentat cu sensibilitate și 
finc(c, și după monologul-cu- 
plct al „mamei Anghclușa“ de 
V. Alccsandri. rostit dc Filo- 
mela Călin, studenții au înfăți
șat spectatorilor selecțiuni din 
onere ale comediei dcH'arte. 

® Dintr-un comperaj dc texte di
ferite. calitatea punerii în scenă 
și a interpretării a realizat un 
adevărat spectacol : închegat, 
unitar. Tinerii interpreți au fă
cut apel la multă fantezie, im- 
provizînd nu odată cu gust si
gur, pentru ca prima întilnire 
cu publicul să satisfacă pro
priile lor dorințe. Și au izbutit.

Se cuvine, in încheierea aces
tor tinduri. o dublă urare de 
succes : Uniunii Ziariștilor în 
continuarea frumoasei inițiative 
a „Serilor tinerelor talente" si 
studenților de la Institutul de 
teatru.

D. M.

Duminică, a început în Capitală ultima fază a concursurilor de 
matematică, fizică-chimie și limba și literatura română. Competi
ția, la care participă peste 800 elevi din licee, școli profesionale 
și tehnice — primii clasați in etapele locale și regionale, va de
semna câștigătorii fazei pe țară a acestei frumoase întreceri șco
lare. In fotografie, un aspect din timpul lucrării scrise la con

cursul de limbă și literatură română

Foto: I. CUCU

TELEVIZIUNE^
MARȚI 9 MAI

Sàrfoàfoarea liliacului
(Urmare din pag. I) 

dinfenilor, minunatele costume 
naționale — clinicele fetelor și 
portul panduresc al flăcăilor. 
Amploarea sărbătorii a fost spo
rită prin participarea echipelor 
artistice ale caselor de cultură 
din Strehaia, Gilort și Turnu Se
ve rin, Filiași, Gorj, Uzinele Sadu

și formațiilor artistice ale celui 
mai tinăr oraș al nostru — Mo- 
tru, echipele de la porțile cetății 
de lumină — „Porțile de fier". 
O zi de primăvară sărbătorească 
cu irumperi de bucurie — o in
vitație continuă la cîntec: „Ve- 
niți privighetoarea cîntă / Și li
liacul a -nflorit /“.

17.00 Volei : Rapid — Dina- 
mo. Finala „Cupei campioni
lor europeni“. 18.50 Publicita
te. 18.58 Ora exactă. 19.00 Te
lejurnalul de seară. 19.27 Bu
letinul meteorologic. 19.30. Re
cital poetic : Pagini de vitejie. 
19.45 In direct... Emisiune e- 
conomică. Transmisiune de la

Concursul de admitere in liceele
de specialitate și școlile proiesionale

(Urmare din pag. I)

tere este de 18 ani. iar pentru 
specialitatea soră pediatră, 
vîrsta minimă de admitere este 
de 17 ani.

Concursul de admitere se 
organizează în două sesiuni : 
sesiunea de vară între 1 și 10 
iulie 1967 și sesiunea de toam
nă între 1 și 10 septem
brie 1967.

înscrierile pentru concurs se 
fac în perioada 1—30 iunie in
clusiv și 15—31 august inclu
siv.

La concursul de admitere in 
școlile profesionale invâțămint 
seral se primesc muncitori ab
solvenți ai școlii generale sau 
ai altor școli echivalente, in
diferent de vîrstă, care fac do

vada că lucrează în producție, 
în meseria pentru care urmea
ză a fi școlarizați.

Concursul de admitere se va 
desfășura între 1 și 10 septem
brie 1967, iar înscrierile pen
tru concurs se fac în perioada 
15—31 august inclusiv.

Concursul de admitere pen
tru școlile profesionale învăță- 
mînt de zi și invâțămint seral 
constă din probe scrise și orale 
la limba română și matema
tică din materia claselor V— 
VIII ale școlii generale.

La școlile profesionale sani
tare, în locul probelor scrise 
și orale la matematică, se dau 
probe scrise și orale la anato
mia, fiziologia și igiena omu
lui (după programa școlii ge
nerale).

ÎNTILNIRE cu fiara
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Combinatul de industrializare 
a lemnului — Pipera. 20.15 
Mari ansambluri : Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Arma
tei. 21.00 Teatrul românesc. 
Drame istorice de inspirație 
națională. 22.20 Praga și.A-niU- 
zica ușoară. 22.45 Telejurnalul 
de noapte.

■ X! HAtr/B
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CARPATI
Preț Tip elegant

pentru femei 
pentru bărbați 
Se pot procura și

Tip Carpați

638,30 lei
625

SPARTACUS — film pentru 
cran panoramic —

rulează 1« Patria (orele t| 
12.45; 10,30; 20.15).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Republica (orele 
9.30; 11.45; 14.15; 16.45; 19;
■21.15), București (orele 8,301 
10.45; 13; 15,45; 18,15; 20,30).
Grlvlța (orele 9,30; 12; 15,45} 
18- 20,30), Flamura (orele 9; 
11,45; 15; 17,45; 20,30).

MONDO-CANE (ambele serii) 
rulează la Excelsîor (orele 
9.30; 13; 16; 20).

Îndrăgostit« din maro-
NA — SUCCES, CHARLIE ! 

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21),
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30}
16; 18,30; 20,45).

SUCCES. CHARLIE!
rulează la Festival (orele 9j 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21). Modern (orele 101 
12; 14; 16.30; 18.30; 20,30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Capitol (orele 9,19) 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20.45), 
Aurora (orele (8,45; 11; 13,19} 
15,30; 18; 20,30).

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

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

CĂSĂTORIE în stil italian 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18,30; 20.45). Volga 
(orele 9.30; 11,30) 14,19; 16,30; 
18.45; 21).

ROBII 
rulează la Tomls (orele 9ț 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Feroviar (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

REI AXEAZĂ-TE. DRAGĂ 
rulează la Floreasca (orele 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45),
Bucegl (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21),

DACII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,45),
înfrățirea (orele 10; 16; 18;
20).

IVINETOU I—II
rulează la Gîuleștî (orele

15.30; 19).

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I 
ai
I
I
I
I

GENTLMENUL DIN COCOODY 
rulează la Dacia (orele 8.45; 
15.45; în continuare 18,45; 21).

SĂ TRĂIEȘTI, SA ÎMBĂTRl- 
NEȘTI — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 3 1967, PĂSĂRELELE 
DRAGOSTEI. TINEREȚE (a 
45-a aniversare a creării U.T.C.), 
DE ZIUA MAMEI

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

RAIDUL VĂRGAT 
rulează la Vitan (orele 15,30) 
18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45).

RIO CONC.HOS — cinemascop 
rțfloiWă Ta Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

DIMINEAȚA DEVREME w.
— cinemascop —

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

ACEI OAMENI MINUNAȚI TN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOA
RE.

rulează la Rahova (orele 15ț 
17,45; 20,30).

LENIN ÎN POLONIA — cine
mascop —

rulează la Drumul Sării (ore
le 16; 18; 20).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Colentina (orele 15; 
17,30; 20).

MOMENTUL ADEVĂRULUI —
— cinemascop —

rulează dimineața la Victoria 
(orele 9; 11,30; 13,45; 16).

ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARO- 
NA

după amiază (orele 18,15; 
20,45).

DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop —
rulează dimineața la Munca 
(orele 9,30; 11,30).

EVADARE ÎN TĂCERE 
rulează după amiază (orele 
17; 19).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE 
rulează dimineața la Flacăra 
(orele 9,45; 12,15).

MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ 
după amiază (orele 17,15; 
19,15).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează dimineața la Lira (o- 
rele 9.30; 11,30).

BUCĂTĂREASA
rulează după amiază (orele 
17,30; 19.30).

I LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIM — cinemascop — 

rulează dimineață la Buzești 
p (orele 10).
| TREIZECIȘITREI
Ei rulează după amiază (orele 
o 16,30; 18,30).

(Urmaré din pag. I)

ceâsxi specie de fiară 
subtilă, cu variate și 
multiple înfățișări nu o- 
coleste activitatea nici 
a unor tineri și nici pe 
cea a unor maturi. A- 
runcind cîteva fulgere 
albastre, reportericești, 
asupra acțiunilor sale 
devorante, repet nu cred 
a dovedi, nicicum, lipsă 
de dragoste sau înțele
gere. ba chiar dimpo
trivă...

..Fiara cea blindé și
canată în bîrlogurile 
sale, surprinsă in festi
nurile ei. necăii’-ă din 
aciuirile sale si fotogra
fiată în dteva din tra
vestirile sub care își 
joaca rolul nefast — 
iată deci obiectul rindu- 
rilor de mai jos...

„ALBA IVLIA — BAR 
DF ZI" IN INIMA 

TIMIȘOAREI !

Aparat ..Expresse“ si 
multe coniacuri, servite 
timișorean cu zahăr 
cubic și felii de lămiie. 
ca vermutul. In mate
rie de gusturi...

Earul e decorat ana

poda. Marame românești 
atîrnind cam fără rost, 
o frescă stingace, în 
care saltă, cîteva lelițe 
și flăcăi în cojoacele 
care aduc a pulovere... 
In rest, măsuțe și scau
ne moderne, din plastic 
și metal nichelat, dove
desc indecizia concep
ției ; faptul însă nu di
minuează cheful de co
niac și șuetă.

Mult tineret. O masă 
cu niște constructori ca- 
ransebeșeni, care nu 
prea suportă coniacul 
cu lămiie. și fac vacarm 
de circiumă. Mă atașez 
unei măsuțe cu studenti. 
La al doilea coniac (al 
meu) vorba se leagă 
fără efort...

Doi de la Filologie, o 
studentă de la Agrono
mie, cu fustă extrem de 
economică și un medici
nist cu fata, emoționant, 
plină de coșuri. Vorbim 
despre filme, despre He- 
mingwav, despre corri- 
de...

La un alt rînd de ca
fele. lansez. nu foarte 
abil. intrebarea-cheie : 
care ar fi cea mai „gra
vă- manifestare de ne
seriozitate.

Cei doi filologi capti
vați de aria discuției și, 
încălziți, perorează, cam 
amindoi odată, despre 
influențele negative ale 
repetenților asupra „bo
bocilor“.

— Destui „veterani“ le 
bagă în cap bobocilor că 
„nu ești student, dacă 
n-ai restanțe !“ Ideea 
prinde la mulți și de 
aici pînă la spectrul re- 
petenției nu e o cale 
prea lungă...

Studenta cu mini-fustă 
rela'ează, pe linia tema
tică a discuției, niște 
vorbe care sugerează 
posibila slăbiciune a 
cite unui cadru didac
tic pentru sexul frumos’, 
ceea ce l-ar putea de
termina să acorde fete
lor cu predilecție, con
cesii la calificative. 
Zimbesc malițios :

— Deci, n-ai de ce te 
plînge...

O rază de soare, stre
curată prin plafonul de 
nori, luminează, o clipă, 
forfota străzii, inspirin- 
du-mi o întrebare ne
planificată :

— Dar. pardon, dv., 
azi n-avețj cursuri ?

Studenta de la Agro
nomie, cu insinuări a 
privit, absentă, in tava
nul de culoarea lămîii. 
Filologii au mai cerut 
sifon : numai medicinis
tul a zîmbit tinerește, 
și. pe obrazul său punc
tat a apărut, ca și afară, 
lumina caldă a sinceri
tății :

— Am cam... tras la 
fit.

Și-a scuturat pantalo
nul de un praf imagi
nar, și a conchis conclu- 
ziv și medical :

— Odată la zece ani, 
mai merge...

Observați, cum se in
sinuează discret Fiara 
blîndă — neseriozitatea.

BOB ȘI CEILALȚI...

Părăsesc, împreună cu 
ciceronele meu. vasta și 
eleganta librărie cen
trală „Mihail Emines- 
cu“...

Am vizitat o expozi
ție desen și sculptură !

Maturitate, echilibru, 
vibrație, modalități de 
expresie moderne în 
sensul cel mai bun al 
cuvinlului. Revelația a 

venit însă din altă zonă: 
expozanți — repet, sur
prinzător de maturi — 
sînt doi studenți din 
anul III, ai Institutului 
de 3 ani Arte Plastice, 
Pavel Alasu și Walter 
Kirchner !

N-am putut să-i inter
vievez, deoarece „maeș
trii“ expozanți lipseau 
de la aplauze, aflîndu-se 
la cursuri...

Emoționantă mi s-a 
părut acea nobilă mîn- 
drie, surprinsă nu o dată 
la colegii lor, care 
mi-au recomandat stă
ruitor, fără umbră de 
invidie (dimpotrivă), să 
vizitez expoziția, care 
se bucură de numeroși 
vizitatori, și de mult 
succes I Timișorenii, 
vorbesc și de cei de pe 
stradă, vibrează efectiv 
la artele frumoase...

Ciceronele meu, secre
tarul Comitetului U.T.C. 
al Centrului Universitar, 
în drumul de înapoiere, 
îmi prezintă un tinăr cu 
statura atletică. Mi-a 
strîns mina cu o vigoa
re exagerată. După care, 
s-a depărtat cu mers le
gănat, urmărind două 
siluete grațioase, decu

pate dintr-un jurnal de 
modă de primăvară...

— Viorel Sofian, zîm- 
bește Corneliu Bob — 
ciceronele. Student la 
facultatea de mecanică.

— Un aer cam de... 
inginer, remarc eu.

Corneliu Bob, surîde :
— A intrat în anul I 

în 1958 I In anul II a 
rămas repetent, o dată a 
fost exmatriculat, a ră
mas iar repetent, într-un 
cuvînt : a făcut de patru 
ori anul II. Anul III l-a 
repetat de două ori...

Pare neverosimil și 
totuși așa e !

— Cauzele ?
— A fost..........sportiv

fruntaș“ la canotaj ! La 
clubul „Politehnica“..., 
zîmbește jenat cicero
nele.

Un aer „veteran", cu 
notorietate de piesă mu
zeistică, prezintă și „tî- 
nărul" Tosif Viță, din 
anul IV. la mecanică a- 
gricolă ! A repetat cu o 
tenacitate-record, în fe
lul următor : anul I de 
două ori, anul II de 
două ori, anul III de 
trei ori ; fiind student 
de... zece ani I

Simetria dintre an și 
repetare e halucinantă...

Corneliu Bob. omite 
însă să zică despre sine, 
că la cei 23 de ani ai 
săi, pe lingă munca de 
U.T.C., este inginer con
structor, șef de lucrări 
la Politehnică, pregă
tind, asiduu, lucrarea de 
doctorat la „Beton ar
mat“.

„Veteranii“ și „anti- 
veteranii“ nasc contras
te spectaculare, în de
corul universitar timișo
rean, cu o dezinvoltură 
aptă să tulbure chiar și 
un reporter cu sînge 
rece !

SĂLI mitraliate... 
ELECTRIC !

Fără să fiu un obișnu
it al concertelor de jaz 
— organizate cu atîta 
frecvență și vocație de 
O.S.T.A. — am surprins 
totuși cîteva turnee, în 
sala Palatului, cînd rit
murile frenetice ale 
trompetei lui Armstrong, 
ale celor denumiți .Gol
den Gate“, sau ale simi
larilor, zăpăceau lumea, 
transferînd spectacolul 
de pe scenă in sală...

Dacă vă închipuiți că I 

la Timișoara amatorii de 
ritmuri sincopate lip
sesc, vă situați într-o a- 
marnică eroare !

„Beatllșii“ de pe ma
lurile Begâi sînt stu
denți, sint 5 la număr 
și constituie — mușcați 
de „Blinda fiară" or
chestra de muzică u- 
șoară a Politehnicii.

Păru] lățos, pantaloni- 
ițari, sugrumați pînă la 
sufocarea membrelor in
ferioare, straie care curg 
pe torsuri ca niște ape 
textile... în vine, în loc 
de sînge, le aleargă, să 
•zicem — foc sau xvisky ! 
In mîini neastîmpărate 
au scule apte să aducă 
sala pînă în pragul 
amok-ului : chitare elec
trice, cu care mitraliază 
onor publicul spectator.

Trebuia, negreșit, și o 
denumire cît mai expre
sivă, cît mai dinamitar
dă, a orchestrei...

Cei trei campioni ai 
Bossanovei, ai Turist
ului. ai Ye-ye-ului „mor
tal“ — Mony Bordeia- 
nu, Covaci și Rotam — 
după nopți de insom
nii, au găsit, iluminați, 
numele orchestrei: .Sfin
ții“ ! I Pe scuturile for

mației a apărut silueta 
infantil interpretată a... 
„Sfîntului“.

Sălile electrizate de 
rafalele „mitralierelor“ 
electrice cu repertoriu 
recoltat exclusiv de la 
Monte Carlo, au atras și 
„public din oraș", adică 
tineri pietoni timișoreni, 
obișnuiții bulevardelor, 
care imprimau reuniuni
lor acel aer inedit, de 
conștiințe înfierbântate, 
apte să demonteze sala, 
cu mobilier cu tot...

Discuțiile purtate la 
.-omitetul U.T.C. n-au 
avut efect, nici în pri
vința costumelor și nici 
a repertoriului incen
diar ! „Sfinții“ rămîneau, 
ireversibil, pe pozițiile 
lor. ...Mai mult, într-o 
bună zi, au dispărut, și 
ca orice sfinți care se 
respectă, au călătorit pe 
căile nesfârșitului ocean 
albastru cu Tarom-ul, 
pogorîndu-se pe malu
rile îngăduitoare al? 
Dîmboviței unde, în cele 
din urmă, au fost sfă- 
tuiți să opteze între via
ta trepidantă de sfinți 
și cea universitară...

Altminteri, muzicanți 
înzestrați, cei 5 „Sfinți“ 

— studenți, au revenit 
pe târimurile timișorene, 
iar primul care a călcat 
cu picioarele pe pămint 
a fost Covaci, apelînd la 
favoarea frizeriei și re- 
văzîndu-și ținuta vesti
mentară. Văzînd așa, 
ceilalți „sfinți“ s-au dă
ruit și ei vieții laice, 
schimbînd, totodată, cu 
adine simbolism, denu
mirea formației, optind 
mitologic pentru : „.Phe- 
nix“...

„Fiara cea blîndă“ a 
fost și de data asta în
vinsă, pierzînd 5 „fu
rioși", cu cotleți, recu- 
perîndu-se, în schimb, 
o formație meritorie de 
muzică lejeră ! *).

(va urma)
•) De remarcat e însă 

faptul că marea majori
tate a studenților n-au 
aderat la aceste con- 
certe-exhibiții ale „Sfin
ților“ chitariști, impăr- 
țindu-se, spontan. în 
seara unei reuniuni- 
vîrf : la un concert de 
rapsodii de Enescu, la 
un spectacol cu piesa 
Ecaterinei Oproiu la tea
trul „Matei Milld", iar 
alții la o nocturnă inter
națională de baschet...



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri înseninări com 
entarii • Știri însemnări
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Sfama Credei
Editorialele furibun

de din „Flettere® Kos- 
mos“ și dei !arn ți ile ner- 
xoase ale deținătorilor 
puterii nu pot sa în
frumusețeze realitatea 
greaca. De pe Acropo
le. ..alba minune eter
nò'' — cum o numea , 
lorga. privirii i se în
fățișează o Atenn în
lănțuită. o Mena învă
luită de tristețe și spai
mă. Tancurile au dis
părut de pe străzi dar 
fiecare grec simte ba
ioneta care il urmăreș
te. Orașul acesta vesel, 
viguros, și-a pierdut 
exuberanța. Oamenii | 
sini tăcuți, ingîndurați. ! 
Un ziarist francez i 
scria : ..Atena are în
fățișarea sa din 1941. 
Ca in prima zi a ocu
pației germane, grecii 
intră sau ies din ca
sele lor fără să vor
bească. cu (ața înghe
țată de spaimă“. (LE 
NOWEl OBSERXA- 
TEVR).

Deși foarfecă cenni- , 
rii este necruțătoare. 1 
din Alena ne-au parve- ' 
nit suficiente informa
ții pentru a ne crea o 
imagine generală a ac
tualei evoluții. Mobilu- 
rile loviturii de stat sînt 
in afara oricăror dubii : 
s-a recurs la forța ar
mată pentru a se îm
piedica exprimarea, j 
prin mijlocirea scruti- 
nului. a voinței popu
lare. Dreapta s-a temut i 
de alegeri pentru că 
urnele puteau să con
sacre falimentul unei i 
politici antinaționale, i 
jocul de culise, cambi- I 
națiile ministeriale, ma- , 
nevrele parlamentare 
n-au asigurat forțelor I 
de dreapta doza mini- , 
mă de încredere pen- | 
tni a păși spre vot. 1 
Asigurările publice pe 
care le ofereau privind 
desfășurarea normală a 
actului electoral troliu- , 
iau să narcotizeze pe 
bănuitori. Explozii au 
răscolit atmosfera de 
bucurie primăvăratecă J 
a Atenei. Unii le-au 
considerat petreceri 
neinspirate și le-au tre- j 
cui in contul carnava
lului. Alții au avertizat. 1 
în zilele cînd ne
aflam la A'ena. puține 
săptămini înainte de

sîngerosul sfirșit de 
aprilie, n-au lipsit iu 
x iața politic?’ glasurile 
care «ă atragă atentia 
loviturii de forță care 
se pregătea. Dreapta a 
ridiculizat aceste acu
zații. Ceea ce a urmnl, 
insa, se știe...

Loviturile do stal 
sini, denbicei. opera a 
două categorii dc au
tori : unii care apar la 
rampă (protagoniști a- 
parenți) șj alții care 
preferă anonimatul. 
Mult« observatori, nna- 
li/ind desfășurarea eve
nimentelor din Grecia, 
subliniază rolul C.l.A. 
— socotit regizorul 
din umbră al răsturnă
rii dc la Atena. în co
loanele ziarului LE 
MONDE am pulul 
cili : ..Nil este un se
cret pentru nimeni in 
Grecia că aceste servi
cii (alo C.l.A.) operea
ză acolo întocmai ca și 
la Se'i’-’ Domingo sau 
în \ i.-uiam, cu toate 
consecințele pe care le 
poale avea acest lucru 
pentru viitorul păcii in 
acest sector". Repre
siunile din Grecia de
notă că s-a acționat 
sistematic, fără impro
vizații dc ultim mo
ment. că s-a pus in 
aplicare un plan mi
nuțios pregătit și că 
acest plan urmărește 
decapitarea forțelor de
mocratice. Valul de 
anticomunism din co
loanele presei oficiale 
grecești este simpto
matic : el reflectă
neputința de a justi
fica o politică de te
roare. care anulează 
pînă și cele mai ele
mentare libertăți de
mocratice. Limbajul lui 
Goebells cu adausurile 
din anii războiului rece 
înflorește iarăși în pa
ginile unei prese care 
are ingrata misiune de 
a pleda în favoarea 
unei politici de sînge- 
roasă reprimare a tu
turor formațiunilor de
mocratice, multe din 
ele mai apropiate de 
dreapta decîl de slînga. 
279 de organizații au 
fost interzise, iar prin
tre ele se numără cele 
ale partizanilor păcii, 
ale adversarilor înar
mării nucleare, ale ti

nerelului democrat, nle 
invalizilor din rezis
tență. Soarta mililan- 
lilor politici inspiră ne
liniște. O teribilă ame
nințare plutește asupra 
lui Manolis Glczos și 
a altor lideri patricii. 
ȘL rea laconică a morții 
lui Panniolis Elis a răs
colit opinia publică. 
Luptător în rezistența 
antifascistă, Elis s-a 
aflat printre primii 
arestați. Familia n-avea 
nici o veste despre 
soarta acestui curajos 
bărbat, om care ajuns 
la vîrsla de 50 de ani. 
trecuse multe examene 
ale vieții. Dar în urmă 
cu cîleva zile rudele 
au primii o invitație 
sumară, fără amănunte, 
de a ridica de la spi
talul militar trupul 
lipsit dc viață al lui 
r.lis. Familiei i s-a pre
dat un sicriu sigilat, 
iar certificatul dc deces 
pomenește dc un glon
te în inima. UNITA 
seric că ..cei care an 
văzul cadavrul susțin 
că avea craniul sfărâ
mat". Deci varianta si
nuciderii acreditată ofi
cial este înlăturată. Elis 
a murit datorită schin- 
giurii.

în N.A.T.O., (despre 
care Departamentul dc 
Stal obișnuiește dese
ori să afirme că este 
„alianța lumii libere"), 
răsturnarea produsă la 
Alena. a avut re
percusiuni. Manlio Bro- 
so. secretarul general 
al N.A.T.O., a reușit 
să împiedice un scan
dal... suspendind șe-

dința Consiliului per
manent N.A.T.O. dc la 
Copenhaga. Unele gu
verne (mai ales cel 
danez) au luat poziție 
«alegorică împotriva 
loviturii de stal și a 
masurilor antidemocra
tice care au urmat. Re
prezentantul danez la 
N.A.T.O. a distribuit 
o declarație in caro se 
exprimă „profunda în
grijorare a guvernului 
și poporului «lin Da
nemarca (ață de abo
lirea democrației și n 
drepturilor și libertăți
lor constituționale in- 
tr-o țară cu care Da
nemarca are relații 
multiple și strìnse". O 
poziție similară a adop
tat Norvegia. Persona
lități dc prestigiu din 
viața internațională de
nunță actele represive 
din Grecia cu o vehe
mență care neliniștește 
pe autorii loviturii dc 
stal. Militarii care «le- 
țin puterea la Alena 
se tem dc urmările 
evenimentelor pe pla
nul investițiilor străi
ne, al turismului și vor 
să inițieze o „campanie 
«le informare" peste 
hotare pentru a salva 
finanțele grecești de la 
o încercare greu supor
tabilă. Dar „informato
rii" cu galoane nu vor 
putea ascunde adevărul 
despre tragedia care 
se consumă pe pămîn- 
tul care a dăruit uma
nității cuvîntul demo
crație...

EUGENIU OBREA

Ripostă hotărîtă 
agresorilor

Mitingul de la Hanoi
După cum transmite agen

ția V.N..A., la Hanoi a avut loc 
duminică scara un miting or
ganizat do Comitetul orășenesc 
Hanoi al Partidului celor ce 
mlmcesc din Vietnam. Comite
tul administrativ și Comanda-

Deinonsl rație 
de protest 

la Bruxelles
In capitala Belgiei a avut 

loc o demonstrație dc pro
test împotriva loviturii de 
stat militare din Grecia. 
La demonstrație au partici
pat 1 500 persoane. De
monstranții purtau pan
carte cerind eliberarea de- 
ținuților politici și condam- 
nind actualul regim mili
tar.

In aceeași zi, Consiliul 
general al Partidului So
cialist din Belgia a adop
tai o rezoluție în care con
damnă lovitura militară de 
stat din Grecia și iși expri
mă solidaritatea cu po
porul grec.

meniul militar al Capitalei 
Republicii Democrate Viet
nam. Au participat numeroși 
locuitori ai orașului, muncitori 
șl luptători fruntași. Au fost 
prezenți Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al apără
rii naționale al R. D. Vietnam, 
.și alți conducători ai R. D. 
Vietnam. Luînd cuvîntul la 
miting, Tran Duy I-Iung, pre
ședintele Comitetului adminis
trativ a) orașului Hanoi, a 
arătat că în ultimele zile a- 
gresorii S.U.A. au intensificat 
atacurile împotriva R. D. Viet
nam. Populația și forțele ar
mate din orașul Hanoi le-au 
dat o ripostă hotărîtă, dobo- 
rînd in perioada 25 aprilie — 
5 mai, 18 avioane americane. 
Vorbitorul a subliniat liotărî- 
rea locuitorilor orașului de a 
continua lupta și de a învinge.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, al Adu
nării Naționale, a) Consiliului 
de Miniștri și a președintelui 
Ho $i Min, generalul Vo Ngu
yen Giap a remis forțelor ar
mate și populației din Hanoi 
Ordinul Independenței clasa I 
și i-a felicitat cu ocazia vic
toriilor obținute.

i Astăzi se împlinesc

22 de ani
de la eliberarea

Cehoslovaciei

.Anunțarea oficială, 
la 2 mai, a deciziei 
britanice privând can
didatura la Piața Co
mună nu a constituit o 
surpriză. Reacțiile la 
această hotărirc per
mit, însă, constatări 
care depășesc simplul 
cadru al relațiilor An
glia — C.E.F. De-abia 
sosit din capitala fran
ceză după convorbirile 
cu omologul său Cou- 
ve de Murville. minis
trul de externe vesi- 
german Willv Brandl 
spunea ziariștilor : „La 
Paris, poate mai mult 
decîl in altă parte, se 
xăd dificultățile poli
tice ale aderării brita
nice". în aceeași zi. un 
purtător de cuvînt al 
ministrului de externe 
belgian ținea să subli
nieze că ceea ce con
tează în primul rind 
este „certitudinea fer
mității Marii Britanii 
în promovarea unei po
litici europene“. Mai 
complet și fără reține
rile limbajului diplo
matic. ideea e relevată 
de influentul ziar ham- 
burghez DIE XVELT • 
„Mai mult decît în 
1962 (anul primei ce
reri, eșuate, britanice 
de aderare la C.E.E.. 
n.n.) factorii politici ai 
adeziunii engleze iși 
afirmă ponderea... 
Chestiunea relațiilor 
speciale cu America 
are o greutate incon
testabil mai mare decit 
în trecut“.

Ponderea aceasta spo
rită a clementului 
politic în problema ade-

' ziunii britanice la 
C.E.E. derivă din evo
luția raporturilor in- 
leroccidentale. în e- 
sență, este vorba de

, reliefarea mereu mai 
accentuată în ultima 
perioadă, a diferenție
rilor și contradicțiilor 
dintre optica și intere
sele vest-europenilor 
pe de o parte și cele 
ale Statelor Unite pe 
de altă parte. Nemul
țumirile și ciocnirile de 
interese s-au acumulat 
in așa măsură incit 
ele nu mai pot fi, în 
nici un caz, evaluate

1 drept „fricțiuni norma- 
| le" sau „divergențe 

trecătoare". în proble
mele alianței atlantice.

( în chestiunile nucleare, 
in problemele moneta
re. ale schimburilor 
comerciale, ale inves
tițiilor de capital, pozi
ția majorității țărilor 
vest-curopene, expri
mă, cu nuanțe diferi
te. tendința de contra
carare a presiunii eco
nomice, politice și mi
litare americane. E 
semnificativ în acest 
sens că singurele acor
duri mai substanțiale și 
de clară unanimitate 
înregistrate în ultima 
vreme de partenerii 
Pieței Comune (cel de 
la Bruxelles privind ac
țiunea in cadrul „run
dei Kennedy" și cel 

I de la München pri- 
I vind negocierea refor

mei sistemului monetar 
, internațional) s-au rea- 
I lizat pe platforma co

mună a rezistenței față 
i de presiunile america-

ne, față de pericolele 
dominației economice 
a S.U.A. Examinate în- 
tr-o asemenea lumină, 
implicațiile adeziunii 
britanice depășesc, evi
dent, velo-ul francez 
din 1962. Este toc
mai ceea ce consta
tă cdilorialistul lui 
NEUE Zt'RCHER 
ZEITUNG : „Simpla 
reducere la umbra u- 
nui nou veto al 
lui de Gaulle este 
cel puțin inconsistentă 
dacă nu naivă. Nu 
numai la Paris, dar și 
Ia Bonn și Bruxelles se 
pune întrebarea : în 
ce măsură recunoaște
rile britanice despre 
necesitatea unui front 
comun (vest) european 
in fața concurenței 
americane pot fi și vor 
fi urmate «le o des
prindere din păienjeni
șul lui «special part
nership’ relațiilor spe
ciale n.n.)“.

în tot acest context 
merită să fie sublinia
te unele curente și 
tendințe atît în Piața 
Comună cît și în 
Anglia. Este vorba de 
constatarea mereu mai 
evidentă în rîndul par
tenerilor C.E.E. că, în 
înfruntarea pericolelor 
dominației americane e 
necesară o depășire a 
limitelor înguste ale a- 
cestei grupări econo
mice închise. Este vor
ba de asemenea, de 
opinia susținută de 
largi cercuri britanice 
că aderarea la C.E.E. 
nu va putea rezolva 
problemele Marii Bri-

tanii și că cea mai lo
gică și mai eficientă 
soluție ar fi dezvol
tarea cooperării cu 
toate statele. „Perico
lele derivate din dis
tanța tehnologică din
tre S.U.A. și Europa 
semnalate de primul 
ministru — se arată 
într-o scrisoare publi
cată miercuri la Londra 
de 26 de depulați la
buriști — sînt reale. 
Concluzia este însă 
eronată. Nu un club 
tehnologic al celor 7 
sau chiar al celor 13 
(Piața Comună plus 
A.E.L.S. n.n.) va putea 
oferi dezlegarea". Cu
rentul care se manifes
tă mereu mai puternic 
în Europa spre depă
șirea divizării artificiale 
a continentului scoale 
în relief, cu o acuitate 
crescîndă, necesitatea 
unei cooperări cît mai 
largi în domeniul eco
nomic, lehnico-științi- 
fic. între toate statele, 
indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe 
principiile respectării 
suveranității și inde
pendenței naționale, ale 
avantajului reciproc.

Este probabil că a- 
ceastă chestiune, con
cepția asupra Europei 
ca entitate care să 
înlăture diviziunile 
provocate de războiul 
rece, va fi una din 
problemele majore cu 
care vor fi confruntați 
cei șase șefi de state 
la reuniunea „la nivel 
înalt“ a C.E.E. din 
28—29 mai.

EM. RUCAR
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LA SOFIA au început luni 
convorbirile dintre Iran Bașev’. 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, și Torsten Nil- 
sson. ministrul afacerilor exter
ne al Suediei, care se află în
tr-o vizită în Bulgaria.

In cursul convorbirilor vor fi 
abordate probleme politice și e- 
conomice de interes comun pen
tru Bulgaria si Suedia, precum 
și unele probleme internaționale.

Tentativă de mituire ?
In numărul de duminică al revistei „Newsweek“ a apărut un 

articol, semnat de Hugh Aynesworth, în care se afirmă că doi 
anchetatori ai biroului procurorului districtual Jim Garrison 
au încercat să ofere o sumă de 3 000 dolari unui martor, în 
schimbul confirmării existenței unui complot pentru asasinarea 
președintelui Kennedy. Autorul articolului arată că cei doi an
chetatori au solicitat aceasta unui anume Alvin Beaubouef. că
ruia i-au promis și un serviciu la o companie aviatică, dacă 
acesta va accepta să confirme în fața marelui juriu acuzațiile 
formulate de Garrison împotriva lui Clay Sbaw, David Ferrie și 
Lee Harvey Oswald.

Ca în cele mai multe centre urbane cehoslova
ce, și la Plzen găsești ceea ce localnicii numesc, 
nu fără o notă ele mîndrie, orașul nou și orașul 
vechi. Istoria fiecăruia poartă cu ea o parte din 
faima întregului oraș.

Datină de prin 1350, „orașul vechi'4 repre
zenta la vremea respectivă o adevărată curiozi
tate : avea concepție arhitectonică unitară, 
echilibrat în centru de o piață perfect pătrată de 
unde porneau ca niște raze, pînă la zidul în
conjurător, străzi drepte, asfaltate cu plăci mari 
de granit. Unii spun că aceasta ar fi favorizat în 
primul rind o intensă viață comercială, iar alții, 
mai plauzibil, pun dezvoltarea orașului pe seama 
producției de bere — băutură aflată la mare 
cinste și consumată și astăzi în cantități aprecia
bile.

Și pentru că despre bere, care a făcut faima 
de început a orașului, nu se poate discuta decît 
într-o... berărie, iată-ne intrați într-un local în care 
edilii actuali s-au străduit să mai păstreze ceva 
din atmosfera secolelor trecute. Mi-au reținut a- 
tenția picturile care acoperă în întregime pereții 
— fresce care redau istoria fabricării berii. La 
început berea se producea acasă, în familie. Pe 
măsură ce cererea pe piețele din afara orașului a 
crescut s-a manifestat și o tendință, de „rabat“ 
la calitate curmată însă de municipalitate prin 
instituirea unui control sever și original asupra 
calității. Producătorul era chemat la primărie si 
îmbrăcat în pantaloni de piele. Pe un scaun de 
stejar era turnată berea produsă de acesta. Omul 
se așeza pe scaun și stătea un timp dinainte sta
bilit. Dacă atunci cînd se ridica, i se dezlipeau 
pantalonii de scaun, însemna că berea era proastă, 
iar producătorul, pentru păstrarea faimei orașu
lui, era bătut măr, aruncat în apă luîndu-i-se în 
același timp dreptul de a mai produce. Cine tre
cea examenul primea autorizație de producător 
și putea scrie pe poartă: „casă autorizată să 
producă bere“ — drept care putea fi vîndută 
odată cu imobilul respectiv.

Grija și respectul față de calitate au trecut din 
generație în generație, devenind lege respectată 
cu aceeași strictețe — chiar dacă scaunul de ste
jar și pantalonii de piele au încetat să mai fie 
mijloacele de încercare a calității — și de către 
producătorii de astăzi.

Aceasta ține de istoria „orașului vechi“, este 
partea cu care a contribuit la faima Plzenului. 
Istoria „orașului nou“ este strîns legată de naș
terea și evoluția marei citadele industriale — 
uzinele „Skoda“.

Uzinele reprezintă un fel de oraș în oraș. In

ele lucrează mai bine de 50 000 salariați. In 
timpul scurt avut la dispoziție nu am putut vizita 
decît fabrica de turbine electrice și fabrica de 
locomotive electrice. In amîndouă locurile am 
întîlnit oameni harnici, îndrăgostiți de meseria 
lor, care muncesc cu dăruire pentru realizarea 
sarcinilor de producție. Există — evidentă la fa
brica de turbine — o preocupare intensă pentru 
modernizarea procesului de producție. La bancul 
de probă al turbinelor — de pildă — televiziu
nea industrială și filmul fac posibile observa -a 
în cele mai mici amănunte a comportării ut> '- 
jului în condițiile sarcinilor de producție. După 
cum ne-a declarat inginerul șef „aceasta dă po
sibilitatea remedierii celor mai mici defecțiuni 
posibile, în așa fel incit turbina odată ieșită pe 
poarta uzinei să prezinte garanții maxime cu pri
vire la funcționare".

Cum este și firesc, noile exigențe ale pro
ducției ridică o seamă de probleme și cu privire 
la perfecționarea profesională, la creșterea de noi 
generații de muncitori, tehnicieni și ingineri cu o 
înaltă calificare. Cea mai mare parte a cadrelor 
lor cu o pregătire superioară, uzinele o obțin 
dc la facultățile de construcții de mașini și elec
trotehnică existente în oraș. Un lucru care mi s-a 
părut interesant : legătura slrînsă dintre conținutul 
cursurilor universitare și problematica concretă a 
producției în uzină, atît prezentă cît și de pers
pectivă. Sînt apoi școli profesionale de nivel me
diu și o școală dc ucenici a uzinei unde învață 
mai bine de 5 000 băieți și fete. O particula
ritate a acestei școli: diversitatea mese
riilor care pot fi însușite aici. Școala pregătește 
de la bucătari, cofetari, ospătari pentru nevoile 
numeroaselor cantine și bufete aparținătoare uzi
nei, pînă la mînuitori ai celor mai fine aparate 
de măsură și control. Toate cadrele necesare uzi
nei, aproape fără excepție, sînt pregătite aici.

In uzină se manifestă o grijă permanentă și 
pentru perfecționarea continuă a tinerilor aflați 
de acum in producție. Pe meserii și grad (^-ca
lificare sînt organizate cursuri de perfecționare 
profesională care alternează cu cursurile de învă
țare a limbilor străine. Tot pentru tineret, la 
„Casa tehnicii“ sînt organizate cu regularitate 
simpozioane cu privire la tot ce apare nou in teh
nică, susținute de regulă de cele mai calificate 
cadre ale uzinei, sau cadre universitare.

Toate acestea la un loc și încă multe altele 
care nu au încăput în rîndurile de față confeia 
trăsături proprii noului oraș.

PETRU ISPAS

U.R.S.S. Se înalță hidrocentrala de la Krasnoïarsk, pe Enîsei

• AGENȚIA Taniug transmi
te că luni dimineață a sosit la 
Belgrad Janos Peter. ministrul 
afacerilor externe a! R. P. Un
gare. care la invitația lui Mar- 
ko Nikezici. secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, face o vizi
tă in această țară.

La sosire. Janos Peter a fost 
intîmpinat de Marko Nikezici și 
alte persoane. Ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare a 
declarat la aeroport că vor fi 
discutate probleme internațio
nale. precum si probleme refe
ritoare la colaborarea dintre 
cele două țări.

• JUAN Lechin. fost vicepre
ședinte al Boliviei, a fost ares
tat în localitatea chiliana Arica. 
avînd asupra sa un pașaport 
fals. El a cerut azil politic au
torităților chiliene.

Juan Lechin a fost vicepre
ședinte al Boliviei între anii 
1960 și 1964 în timpul guvernu
lui constituțional al lui Victor 
Paz Estenssoro. In urma unui 
dezacord cu acesta din urmă, 
Lechin a sprijinit mișcarea mi
litară a generalului Barrientos 
care a preluat puterea in mai 
1964.

oficială. In cursul șederii sale în 
capitala britanică, el va avea 
întrevederi cu regina Elisabeta 
a Angliei. Regele Feisal va con
feri de asemenea, cu primul 
ministru englez. Wilson, și cu 
alte oficialități britanice asupra 
unor probleme privind actuali
tatea internațională și, în mod 
special, situația din Orientul 
Mijlociu.

din aceste locuri, care nu le 
aparținuseră înainte de actua
lele alegeri, Jc-au revenit in 
cea mai marc parte în urma în- 
fringcrilor suferite de labu
riști) ; laburiștii au obținut 367 
locuri, iar liberalii 76.

rea industriei și agriculturii și 
colaborarea țărilor arabe in do
meniul industriei petrolului.

ROBOT-SCAFANDRU

• LUNI dimineața a avut loc 
dezvelirea monumentului solda
tului necunoscut, ridicat în gră
dina Alexandrovski. lingă zidul 
Kremlinului.

La solemnitate au luat parte 
L. I. Brejnev, N. V. Podgornîi și 
alți conducători de partid și de 
stat, mareșali ai Uniunii Sovie
tice, delegați din orașele-erou 
Leningrad. Kiev. Volgograd, Se
vastopol, Odcsa și Brest, nu
meroși oameni ai muncii din 
Moscova.

BOMBARDAMENTE

AMERICANE

ASUPRA LA0SULUI CENTRAL

• AVIOANE de bombarda
ment aparținînd forțelor milita
re aeriene americane au bom
bardat si mitraliat în ultima 
vreme regiuni dens populate din 
partea centrală .și interioară a 
Laosului." informează agenția 
V.N.A. De o deosebită intensi
tate au fost bombardamentele 
efectuate asupra satelor și pa
godelor dispuse de-a lungul au
tostrăzilor nr. 9 și 12. Forțele 
patriotice din Laos au doborît 
și avariat în această perioadă 20 
de avioane americane. Numărul 
total al avioanelor americane 
doborîte în Laos este de 564.

® UN ROBOT, comandat de 
la distantă pentru cercetarea 
fundului mării la adîncimi de 
pînă la 330 m, a fost pus la 
punct de Autoritatea britanică 
pentru energia atomică și pre
zentat în prototip.

Aparatul. asemănător unui 
cărăbuș uriaș, realizează pe cele 
patru picioare aspiratoare ale 
sale o viteză orară de 5 noduri 
și poate aduce la suprafață o- 
biecte cu o greutate de pînă la 
200 kg.

A. Ballinger, inventatorul a- 
paratului, a afirmat că aparatul 
se adaptează și la pozarea de 
cabluri și conducte submarine 
.și poate fi folosit și la opera
țiuni de salvare a scafandrilor 
accidentați.

LABURIȘTII ÎN REGRES

• ALEGERILE municipale ce 
se desfășoară în Anglia confir
mă, pe măsură ce sîut dezvălu
ite rezultatele, declinul popu
larității partidului laburist.

Potrivit rezultatelor cunoscu
te pînă în prezent, conservato
rii au cîștigat 617 locuri (186

• LA 22 mai va avea loc la 
Alger o conferință consacrată 
consolidării unității forțelor pro
gresiste din țările arabe și lup
tei împotriva colonialismului, 
informează presa algeriană. Par
ticipanta la lucrări vor dezbate 
problemele referitoare la elibe
rarea tuturor teritoriilor de sub 
dominația colonială, lupta îm
potriva regimurilor neocolonia- 
liste și rasiste din Africa, coor
donarea unității de acțiune a 
forțelor progresiste la dezvolta

ALEGERILE DIN PARAGUAY

o DUMINICA în Paraguay au 
avut loc alegeri pentru Aduna
rea Constituantă, care urmează 
să modifice actuala constituție 
considerata drept „anacronică 
și totalitară“. Deși rezultatele 
oficiale nu au fost încă date 
publicității, potrivit declarații
lor președintelui partidului „Co
lorado“, Juan Ramon Chavez, 
acesta ar fi obținut 80 din cele 
120 de locuri ale Adunării Con
stituante, care urmează să se 
întrunească Ia 27 mai.

• UN TRIBUNAL din Rio de 
Janeiro a pronunțat sentința în 
procesul polițistului Pedro Sa
turnio dos Dantos. care s-a făcut 
vinovat de 29 crime comise în 
exercițiul funcțiunii. El a fost 
condamnat la... 300 ani închi
soare. Cu complicitatea a încă 
patru polițiști. Saturnio dos 
Dantos a aruncat în apă mai 
multi cerșetori de pe străzile din 
Rio de Janeiro, ucigînd singur 13 
persoane,

• REGELE Fcisal al Arabici 
Saudite urmează să sosească 
marți la Londra. într-o vizită

„ V ietnam-Expo“
Interesul cu care 

sînt urmărite festivi
tățile de la „Expo 
67“. precum și nu
mărul mare de vizi
tatori (în medic 
150 000 pe zi) arată 
că expoziția mon
dială de Ia Montreal 
se bucnră de un 
deosebit succes. Con
structorii pavilioane
lor au vrut să fie la 
înălțimea devizei ex
poziției : „pămintul 
oamenilor“, încer- 
cind să prezinte pă
mintul transformat 
de oameni sub for
mele lui cele mal a- 
trăgătoare. Dar lu
mea minunată a ex
poziției nu e izolată, 
nu e ruptă dc pro
blemele care-i fră- 
mîntă pe oameni la 
ora actuală. Faptul 
este dovedit în sufi
cientă măsură de in
cidentele semnifica

tive care s-au pro
dus la Montreal. Pe 
insula Sf. Laurențiu 
care găzduiește „Ex
po 67“. printre pavi
lioane s-au scurs zi
lele acestea coloane 
de tineri care purtau 
pancarde și inscrip
ții. Unii îmbrăcați 
în uniforme negre 
asemănătoare celor 
ale luptătorilor Fron
tului de Eliberare 
Națională din Viet
nam, purtau un si
criu pe care erau 
scrise cuvintele :
„Vietnam-Expo“. Ti
nerii dorcan ca prin 
manifestațiile lor 
să-l facă pe vizita
torii care se bucurau 
de cadrul vesel al 
expoziției să medite
ze : dacă expoziția 
este un monument 
ridicat creatorilor 
noilor bogății mate
riale și spirituale ale 
pămîntului — oa

menii, de ce unora li 
se răpește pămintul 
pe care trăiesc și pe 
care năzuiesc să-l 
facă înfloritor? Pen
tru ca atenția vizi
tatorilor să fio me
reu trează asupra 
acelor colțuri ale 
globului unde po
poarele luptă pentru 
ca pămintul patriei 
lor să devină Intr-a
devăr al lor. tinerii 
au demonstrat ce- 
rînd ca să se pună 
capăt agresiunii îm
potriva poporului 
vietnamez. Ei au ce
rut încetarea bom
bardamentelor ame
ricane asupra R. D. 
Vietnam, retragerea 
trupelor intervențio- 
niste americane dc 
pe pămintul Vietna
mului. Tntr-una din 
zile, zeci de studenți 
au intrat în pavilio
nul american șl oda
tă ajunși în fața

standurilor care a- 
trăgeau grupurile 
cele mai numeroase 
de vizitatori și-au 
scos hainele lăsind 
să se vadă... lozinci 
împotriva agresiunii 
americane în Viet
nam. Ei au atras 
imediat atenția vizi
tatorilor. Incidentul 
s-a petrecut sub pri
virile nemulțumite 
ale oficialilor ameri
cani.

Mișcările de pro
test ale tinerilor ca
nadieni urmează Ia 
scurt timp după ma
rile manifestații de 
tineret din New York 
și San Francisco, 
manifestații care do- 
vedesc că generația 
tînără a Americii, 
condamnă cu fermi
tate agresiunea im
perialistă în Viet
nam.

doina topor
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