
Proletari din toate țările, uniți-vă!

A READUSCOMITETUL U.T.C. INTERVINE FERM IN SOLUTIONAREA
UNEI IMPORTANTE PROBLEME SOCIALE:

mm prmiiu
•i Surprize in dubiu in

I. MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

ii

a- fire la Floreasca:

<i La volei feminin —

Penicilina lași, campioană

,<i Informații sportive

de pe toate meridianele

SPORT

nimic în această meserie. Dacă 
insistăm, muncitorii ne mai ex
plică din cînd în cînd cîte ceva, 
dar nu ne lasă deloc să lucrăm 
la mașini. In schimb, sîntem puși
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Avîntul României socialiste
de MIHAIL MEIU

Efervescența creatoare, care, caracte
rizează peisajul nostru artistic, cunoaște 
în aceste zile, cînd toate artele — și 
între acestea și arta plastică — își aduc 
omagiul lor semicentenarului Partidului, 
un impuls deosebit. Mulți artiști plastici 
au pe șevalet sau pe masa rotativă de 
modelat, lucrări pentru apropiata expo
ziție de artă dedicată semicentenarului. 
Unele sînt terminate, la altele, din sta
diul de eboșă pînă la cel de finisare se 
luorează încă. Multe sculpturi își aș-, 
teaptă după încheierea fazei de mode
lare trecerea în materiale definitive :

bronz sau piatră. Lucrările își propun 
surprinderea semnificațiilor, a mutațiilor 
profunde săvîrșite în viața materială și 
spirituală a poporului • nostru sub influ
ența ideilor și activității comuniștilor. 
Lucrările care se înscriu în viziunea ca
racteristică fiecărui artist, au o deosebită 
limpezime, căldură, un patos care vor
bește prin graiul artei despre eroismul 
maselor, despre idealul care le-a animat 
și le animă.

Despre aceste lucrări, din care și re
producem o parte ne vorbesc înșiși au
torii lor în PAGINA A DOUA.
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LA COMBINATUL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN TG.JIU,
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Comitetul U.T.C. de la Grupul 

școlar de materiale de construcții 
din Tîrgu Jiu a invitat condu
cerea școlii și conducerea Combi
natului de materiale de construc
ții pentru a analiza împreună 
modul în care, în incinta combi
natului, se desfășoară instruirea 
practică a elevilor, cum este solu
ționată această importantă pro
blemă socială a tinerilor. Scopul 
acestei consfătuiri a fost precizat 
încă de la început de inițiatori : 
elevii nu sînt mulțumiți de felul 
în care li se asigură pregătirea 
practică. „Dacă practica va con
tinua, să se desfășoare ca pînă a- 
cum — spunea Ștefan Scrieciu, 
locțiitorul secretarului U.T.C. — 
cînd vom termina școala profesio
nală vom constata și noi, la fel 
ca promoțiile trecute, că nu ne 
cunoaștem meseria, vom întîmpi- 
na greutăți cînd vom fi puși în 
situația să dovedim prin fapte că 

, sîntem calificați. Elevii praeti- 
cartți sînt folosiți la diferite munci 
care nu au nici o legătură cu 
pregătirea lor practică, iar unii 
dintre instructori nu se ocupă cum 
ar trebui de practica noastră". S-a 
pus degetul pe rană. E o chestiu
ne pe care comitetul U.T.C. a 
adus-o în discuție cunoscînd do
rințele celorlalți membri ai or
ganizației, de rezolvarea căreia 
depinde gradul lor de calificare 
Ia terminarea școlii profesionale.

Fiecare din cei peste 140 de 
tineri prezenți în sală ar maf 
avea multe de adăugat la cele 
spuse de Ștefan Scrieciu, ar pu
tea numi pe cei care îi trimit pe 
elevi după țigări, alimente sau 
să le cumpere bilete la film. Ar 
putea vorbi și despre treburile 
pe care sînt puși zilnic să le 
facă, munci care nu au nimic 
comun cu viitoarea lor meserie. 
Dar, nimeni nu spune nimic. In 
sală s-a instalat pentru început 
o liniște de plumb. Băieții nu în
drăznesc parcă să ia cuvîntul. 
De ce ?

— Ne vine greu să spunem lu
crurilor pe nume. După ședință 
mergem din nou în secții. Decît 

pun rău cu tovarășul

maistru mai bine tac — ne lămu
rește unul dintre elevi.

Aceste momente nu. durează 
însă prea mult, pentru că Avram 
Caba, practicant la secția azbo
ciment, reușește să-și învingă re
ținerile și se înscrie la cuvînt.

— Mai am un trimestru și ies 
operator, dar n-am lucrat încă

INITIATIVE LA UZINELE 
„STRUNGUL

Din multiplele ac
țiuni care concreti
zează și definesc pre
ocupările în perime
trul producției ale 
organizației U.T.C. 
de la cunoscuta uzi
nă „Strungul" din 
Arad două inițiative 
din ultimul timp fac 
să se rostească me
ritate cuvinte de 
laudă la adresa ute- 
ciștilor. Iată, prezen
tate succint, cele 
două inițiative. Se- 
seziat de numărul 
mare de tineri care 
rămîneau sub normă 
in secția prelucrări 
mecanice, comitetul 
U.T.C. cu sprijinul ti
nerilor specialiști a 
pornit la depistarea 
cauzelor ce determi
nă astfel de situații. 
S-a constatat că ele 
apar îndeosebi la 
proaspăt absolvenții 
școlilor profesionale 
care n-au dobîndit 
suficiente deprinderi 
în reglarea mașinilor 
la care lucrează. O 
dată cauza descope
rită, s-a trecut ime
diat la fapte. Din rîn- 
dul tinerilor fruntași 
în producție au fost 

• recrutați fîțiva, căro
ra li s-a încredințat 
sarcina să ajute și să 
îndrume pe colegii 
lor mai tineri. Ajuto-

rul primit, fcarte 
concret, s-a dovedit 
deosebit de util. Nu
mărul celor sub nor
mă a scăzut în mo
mentul de iață apro- 
piindu-se în prezent 
de limita zero.

Cea de a doua ini
țiativă s-a născut și 
ea, de asemenea, tot 
din abordarea unor 
aspecte concrete
părute în procesul 
muncii : se credea, 
și poate existau une
le motive, că tinerii 
din secția montaj nu 
dau rezultate pe mă
sura priceperii și a 
vîrstei lor. Chiar mi
nusuri care nu le a- 
parțineau ajunseseră 
să fie explicate de 
unii prin lipsa de ex
periență a tinerilor. 
Pentru a verifică da
că lucrurile stau în- 
tr-adevăr așa și pen
tru a da putința unei 
mai depline valorifi
cări a potențialului 
tinerilor, în luna fe
bruarie, cînd au fost 
întreprinse unele 
măsuri de reorgani
zare în această sec
ție. una din brigăzi 
a fost alcătuită doar 
din tineri. Organiza
ția de partid, con
ducerea uzinei au 
sprijinit cu căldură 
această inițiativă

considerînd-o un va
loros prilej de verifi
care și stimulare a 
contribuției celor ti
neri. încrederea și 
speranțele au fost 
după cîte se pare 
justificate pe deplin. 
La sfîrșitul lunii, la 
întocmirea bilanțului 
s-a constatat că bri
gada formată din 
muncitori tineri a 
fost prima care și-a 
îndeplinit sarcinile 
de producție.

Cele două inițiati
ve certifică pe deplin 
posibilitățile reale 
de intervenție opera
tivă a organizației 
U.T.C. în domeniul 
producției atunci 
cînd măsurile preco
nizate pornesc de la 
obiective concrete. 
Ele reprezintă în a- 
celași timp pentru 
colectivul de uteciști 
de la „Strungul" 
doar un început de 
materializare a pro
blemelor ridicate re
cent la Congresul al 
IX-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist, a 
sarcinilor privind 
creșterea contribuției 
tinerilor la înfăptui
rea programului de 
dezvoltare economică 
a țării.

I. DANCEA

ROMÂNIEI

ÎN ACTUALITATE

FOTBALUL
Trimișii noștri la intilnirile 

din „șaisprezecimi 

comunică și comentează 

principalele rezultate

campionatul de baschet

«i Gală de pregă-

PE AFIȘ 
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EUROPENI 

DAR ÎN RING ?

LA ÎNCHEIEREA 
CONCURSULUI 

Șl FESTIVALULUI 
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Șl CERBILOR 
PLACE!

„Cerbul de aur" 
ANN LOUISE HANSON 

(Suedia) :

„Tuturor noilor mei prie
teni, spectatorii din Româ
nia, cărora le-am acordat 
deja „cerbul de aur" al ini
mii mele, toată dragostea 
mea. Este un lucru minunat 
să fii într-o țară pe care n-o 
cunoști, să cinți in fața u- 
nui public care nu te cunoaș
te și totuși să fii aplaudat 
minute in șir, să fii recu
noscut pe stradă, salutat de 
către toată lumea".

„Cerbul de argint" 
HELENA VONDRACKOVA 

(Cehoslovacia)

„Publicul este acela care 
mă interesează. La urma ur
mei. juriul nu poate stabili 
decît o ordine oarecum su
biectivă, așa încît, ceea ce 
rămîne cu adevărat după 
un concurs sau după un fes
tival este dragostea și sim
patia cu care te înconjoară 
spectatorii. Bineînțeles, „Cer
bul de argint" mă onorează 
și sper că am putut dovedi 
că l-am meritat".
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LA UZINA

e ziua lor le

INTELIGENȚA PROPRIE,
EFORTUL CREATOR AL
ÎNTREGULUI colectiv

8 Martie

De ziua lor le adresăm, în fiecare an 
la începutul lui martie, cînd vine 
primăvara, așteptată să izbucnească 

din nou, urările din inimă de viață lungă, 
de fericire și prosperitate pentru mamele, 
soțiile, surorile și iubitele noastre.

Anul acesta 8 Martie găsește patria so
cialistă mai bogată, mai puternică, dato
rită efervescenței creatoare fără egal a 
poporului român, efervescență la care ele, 
tovarășele noastre de muncă și viață, se 
află cu priceperea și hărnicia lor, cu devo
tamentul și abnegația lor în primele rîn- 
duri. Sărbătoarea lor e astăzi sărbătoarea 
tuturor, o sărbătoare a țării și gîndurile 
noastre li se îndreaptă recunoscătoare în 
omagiu.

în bilanțul realizărilor noastre condiția 
socială a 'femeii se află la un loc de frun
te. Numai în cincinalul care a trecut nu
mărul femeilor salariate a crescut cu peste 
300 000. Și aportul remarcabil al partici
pării lor de zi cu zi, în industrie și agri
cultură, în știință și artă reprezintă o parte 
însemnată a entuziasmului cu care, stăpîni 
pe destinele noastre, ne construim, sub con
ducerea partidului, o viață liberă și feri
cită.

De ziua lor, omagiul nostru — prinos al 
dragostei și respectului pe care li-l purtăm îl 
adresăm tuturor colegelor noastre din am
fiteatre și biblioteci, tovarășelor noastre 
din uzine, de pe ogoare și din laboratoare, 
tovarășelor noastre de muncă și viață.

CHILE LA ORA
TRANSFORMĂRILOR

Azi vorbesc „Scînteii 
tineretului" Maximo

Guerrero, reprezen
tant al Tineretului Co-„Cerbul de bronz 

CORINA CHIRIAC 
(România) :

„Am avut nenorocul de 
ultima seară. Spun 
pentru că urmărin- 
ioți candidații, în
să mă sperii de-a

cinta în 
nenoroc, 
du-i pe 
cepusem 
binelea văzând cit de mulți 
au o adevărată valoare in
ternațională. fiind cîntăreți 
profesioniști de cea mai înal
tă clasă. Sînt fericită și mă 
bucur că mi-am reprezentat 
cu cinste țara".

„Sint foarte, foarte ferici
tă. Cred că nu sînteți prea 
mulțumit de această decla
rație stereotipă, dar ce alt
ceva poate declara un artist 
care primește o veste minu
nată. Voi pune „Cerbul de 
bronz" intr-o vitrină lumi
noasă și-l voi șterge cu gri
jă în fiecare dimineață".

munist din Chile, și 
Ramon Cardero Car
vajal, reprezentant al 
Tineretului 
din Chile,

participat la Con
gresul U.T.C.

La Uzina mecanică de mașini 
și utilaj minier din Baia Mare 
producția a crescut continuu, 
deși aici, pînă în prezent, planul 
de investiții a fost restrîns, func
ționează aceleași utilaje, se folo
sesc aceleași procese tehnologice. 
Investigațiile noastre își propun 
să dezvăluie tocmai sursele aces
tei dezvoltări, cu atît mai mult 
cu cît cei aproape o mie de ti
neri din uzină au întreprins și 
întreprind numeroase acțiuni 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

în secția de prelucrări meca
nice ziua de lucru se află în pli
nă desfășurare, 
strunguri, freze,

Mașinile ■—• 
____o__  , raboteze — 
funcționează parcă în același 
ritm, sunetele lor se armonizează 
plăcut, creînd acea ambianță 
specifică muncii. Tinerii munci
tori — aici sînt aproape numai 
tineri — acționează prin mișcări 
economicoase, ceea ce dovedește 
o bună cunoaștere a meseriei, 
dirijează funcționarea proceselor 
cu multă atenție, cu maturitate. 
Ne apropiem de unul dintre ei, 
de strungarul Adalbert Mihailo- 
vici și-i solicităm direct, așa „pe 
nepregătite", părerea asupra 
creșterii producției în secția lor.

— Sînt două căi, ne declară 
acesta continuînd să lucreze. O 
mai bună organizare a locurilor 
de muncă, a, muncii în general, 
permite obținerea unei produc
tivități sporite. Pe acest drum se 
poate spune că tinerii din secția 
noastră au făcut mulți pași îna-

inte. Și apoi fiecare, acolo, la 
mașina sa, zilnic se confruntă cu 
diferite probleme pe care tre
buie să le rezolve. Din acest e- 
fort apar îmbunătățiri ale me
todelor de muncă, ale procesu
lui de producție. De pildă, strun- 
jirea butucului roții de la produ
sul dumper pitic era deosebit de 
dificilă, impunea găsirea unei 
soluții noi, practice, altfel reali
zarea sa se efectua cu prea mare 
întîrziere. Am căutat această so
luție împreună cu loan Ghe- 
ontzy, un coleg. Așa am ajuns 
la executarea unui dispozitiv oa
re ne-a ușurat mult operația de 
strunjire și deci îndeplinirea sar
cinii de producție în condiții 
mai bune.

De noi se apropie tînărul ing. 
loan Barkoczi, șeful secției pre
lucrări mecanice, membru în bi
roul comitetului județean U.T.C. 
După ce ne ascultă dialogul cu 
Adalbert Mihailovici, tînărul in
giner completează.

— Multe dispozitive au fost 
confecționate sau modificate din 
inițiativa tinerilor muncitori: 
dispozitive de frezat la croșeta 
de filtru presă, dispozitive de 
strunjit pe mașina de alezat și 
frezat orizontal etc. Aș aminti în 
primul rînd, pentru contribuția 
lor, pentru spiritul lor inventiv, 
pe Vasile Cocoș și Iosif Kiirtg.

In același scop, al sporirii pro
ducției, ne arată tînărul inginer, 
acolo unde a fost necesar, s-a 
trecut Ia specializarea muncitori
lor pe anumite lucrări : la exe
cutarea capetelor detașabile pen
tru sfredelele de mînă, a unor 
piese componente de la utilajele 
în serie — celula de flotare, ali
mentatoare, lanțuri, împingătoa- 
re. în acest fel experiența e va
lorificată mai bine, iar produc
tivitatea cunoaște o sporire vizi
bilă. Sursele de creștere a pro
ducției sînt multiple, continuă 
ing. loan Barkoczi. E meritoriu 
faptul că aici nu s-a așteptat cu

ION CHIRIC
NEAGU UDROIU
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I PARTIDULUI — 
omagiul artei

NICOLAE GROZA, COPILAȘ ROMELIU:

„UN SIMBOL AL MUNCII

CE I FRUMOS
SI CERBILOR PLACE!

Cu ROMEO VANICA în fața televizorului din redacție

Șl AL ABUNDENȚEI"
ION GRIGORE:

„Lucrarea mea e un peisaj, ne 
spune Nicolae Groza, dar un 
peisaj în care personajele, cule
gătorii sînt un simbol al muncii 
și al abundenței. Este vădit că în

tradițiile frescei, ale unei vechi 
arte monumentale care s-a făcut 
în țara noastră". „Mi-am intitulat 
lucrarea „Geometrii agrare" con
tinuă Copilaș Romeliu. Deși fi-

oamenii care le-au luat în pose
sie, năzuința lor spre rigoare, 
spre ordine. Starea peisajului e 
una „poetică", iar accentul vădit 
celebrativ. Ceea ce m-a interesat

„0 ALEGORIE
A LUPTEI LUMINII 
CU ÎNTUNERICUL"

„Compoziția pe care am ima- 
ginat-o aparține ca toate lucră
rile mele, lumii satului. Detaliile, 
stilizate chiar, sînt așa cum se 
poate vedea limpede : rodul unei 
observații directe a realității. 
Ansamblul urmărește, firește, ge
neralizarea prin simbol. Sau poa
te, mai exact, o alegorie a luptei 
luminii cu întunericul, a rupturii 
între două lumi. între două mo
duri de existență. Voința și lu
crarea oamenilor acestor pămîn- 
turi a făcut ca această lume ar
haică, plină de ascunse dureri, și 
umilințe, căreia adesea i s-a con
fecționat de-a lungul timpului un

„ambalaj" idilic și fals să arate 
altfel, să se trezească o dată cu 
întreaga națiune la o viață ne
cunoscută. Este închisă aci o ex
periență umană socială grăitoare, 
mai grăitoare după părerea mea 
decît multe altele. Nu știu cît 
din toate aceste gînduri intră 
exact și așa cum doresc eu în 
„corpul" lucrării. Procedeul poate 
părea unora mai puțin „modern". 
Este vorba la urma urmelor de o 
antiteză. Cred că atunci cînd a- 
preciem saltul nostru calitativ 
este normal să apelăm Ia com
parații și la antiteze".

lucrare accentul nu oade pe na- 
rația faptului, a gestului, ci mai 
mult pe larga sa semnificație u- 
mană. Am dorit ca lucrarea să 
corporeze sugestii și aluzii la

NICOLAE GROZA — „ROD“ 

guralivă, nu am accentuat în ea 
caracterele anecdotice ale perso
najelor, ale cadrului în care 
le-am plantat. Geometriile agrare 
înseamnă pentru mine cîmpurile,

în primul rînd este să comunic 
privitorului un anume sentiment 
al trăiniciei, al activității crea
toare, al echilibrului societății 
noastre, ale unei plenare împli
niri".

MIHAIL MEIU:

DUMITRU PAS1MA:

„CHIPUL ROMÂNIEI
SOCIALISTE"

„REME
MORA
REA 
SACRI
FICIILOR"

„Ceea ce au înfăptuit oamenii 
în țara noastră este în primul 
rînd și fructul unor sacrificii, 
sacrificii în care a intrat nu de 
puține ori chiar prețul vieții. 
Personajul simbolic pe care l-am 
întruchipat reprezintă deopotrivă 
căderea și înălțarea, sacrificiul ca 
o condiție și o apoteoză a victo
riei. Este dacă vreți o legendă 
a Meșterului Manole modern. în 
lucrare am vrut să includ sacrifi
ciile tuturor comuniștilor, de la 
Doftana, Lupeni sau Grivița pînă 
la cele rămase necunoscute. M-aș 
bucura să și fi reușit. Rememo
rarea sacrificiilor, care, fiecare, 
ar merita monumente aparte 
le-am reunit într-unul singur ca 
un omagiu adus tuturor",

„Lucrarea mea se dorește 
simbolul unei țări și a unei epoci. 
Bourdelle a dat într-un personaj 
simbolic un chip de materie 
Franței. Am încercat să conturez 
un personaj avîntat, tînăr, în miș
care, simbol al României de astăzi. 
Am așezat în brațul său ridicat 
semnele înscrise pe emblema 
partidului, pentru că tot ceea ce 
s-a făcut și se face astăzi, pentru 
ca România să arate astfel se 
datorește în primul rînd Partidu

lui Comunist, clarviziunii și efor
turilor sale. Sculptura mea e fi
gurativă. Cred că în acest mod 
se poate exprima foarte bine o 
generalizare, o idee abstractă și 
deopotrivă concretă. Aștept apro
piatul examen public care va fi 
expoziția de artă consacrată 
semicentenarului partidului, pen
tru a-mi da seama mai bine, în 
confruntarea cu publicul, ce am 
reușit să realizez.

VIOREL MĂRGINEAN

„ANOTIMPUL 
SOCIETĂȚII 

NOASTRE"
„Am pictat o primăvară. Poate 

fi înțeleasă deopotrivă ca un 
peisaj „concret", o desfășurare 
de dealuri și livezi, o gospodărie 
agricolă (căci peisajul a avut 
la bază o schiță făcută pe 
teren) dar am dorit-o deopotrivă, 
fără să apelez neapărat la o

„tehnică" a simbolului, oa un 
simbol al societății noastre. Ano
timpul primăverii ca simbol al 
eforturilor și vitalității noastre, 
a renașterii noastre în toate pla
nurile".

C. R. CONSTANTINESCU

— Așadar, pină la urmă și ju
riul a intrebat ca noi : „N-aveți 
un Cerb in plus ?“. Și iată că 
cei trei Cerbi sint... patru !

— Dar puteau fi încă mai 
mulți ! îți pot spune pc loc citeva 
nume care — dacă ar fi apărut 
în dreptul cîte unui Cerb — n-ar 
fi mirat pc nimeni. Soarta ori
cărui juriu este de neinvidiat, 
odată pentru că toată lumea se 
pricepe la muzica ușoară și apoi 
pentru că vocile intr-adevăr 
bune — cum. am ascultat destule 
în aceste patru seri — sint di
ficil de comparat și clasificat. 
Pe de altă parte însă, un juriu 
prea mărinimos ar fi diminuat 
prestigiul concursului, drept 
care la întrebarea „N-aveți un 
Cerb în plus ?" se poate răspun
de și „Prea mulți cerbi strică !“.

— Cu colecția în față, oricine 
poate observa că toate cele pa
tru cîștigătoare ale Cerbilor fi
gurează printre preferințele 
noastre deja publicate. Deci 
n-am avea ce obiecta. în con
versațiile noastre sint totuși și 
opțiuni care nu figurează în 
palmares. Ți le menții ?

— Bineînțeles.'Eu unul con
tinui „s-o văd“ pe lista laurea- 
ților pe portugheza Maria Vale- 
jo, nu numai pentru că mi-a 
amintit de Amalia Rodriguez.

— Și Dova ?
— Cîntăreața spaniolă figu

rează în palmaresul Cerbului.
— Da, dar nu in dreptul unui 

Cerb ! Chiar „special", premiul 
juriului tot nu are coarne po
leite și. cum ai văzut la gală, 
publicul s-a simțit dator să 
compenseze deosebirea p-.'in a- 
plauze.

— Și încă ceva : doar trei 
băieți apar pe o listă cu 13 dis
tincții. Sigur, s-ar putea spune 
că nici cerbii n-au inima de 
piatră sau că miine fiind 8 
martie...

— Ai dreptate. Fausti, Erik 
Hoiland — iată nume care ar 
fi putut sta foarte bine alături 
de Mimi Ivanova. Zsuzsa Koncz 
sau Cătălina Marinescu. Dar a- 
semenea comentarii post-festum 
se pot face — și se vor face 1 — 
destule. Juriul a deliberat, pal
maresul e cel pe care îl avem 
în fată, contestații nu se pri
mesc...

— Și Ia urma urmei are și 
juriul argumentele sale. De alt
fel. toate cele patru ciștigătoare 
ale Cerbilor ne-au inspirat, fie
care la rindul ei. aprecieri elo
gioase. Colecția ne e martoră. 
La Ann-Louise Hanson, de pil
dă. aplaudam maniera perso
nală și dist'nsă de interpretare, 
pe Helena Vondrackova o no
tam ca o prezență remarcabilă 
și remarcată a serii a doua, iar 
pe Corina Chiriac, Lili Castel și 
Jerry Rix i-am și trecut pe lista 
îndreptățiților la Cerbi în co
mentariul ultimei seri de con
curs. Așa stînd lucrurile, discu- 
tind încă o dată despre fiecare 
am risca să ne repetăm...

— Și să cheltuim un spațiu 
tipografic pe care îl datorăm, de 
fapt, recitalurilor de sîmbătă 
seara. Ce impresie ți-a lăsat a- 
ceastă inedită confruntare cu 
Cerbul de anul trecut ?

— M-am convins încă o dată 
de miraculoasele puteri ale 
Cerbului nostru. De la emoțio
nata concurentă de anul trecut 
la vedeta dezinvoltă de sîmbătă 
seara. Therese Steinmetz a evo
luat admirabil și datorită tro
feului care a consacrat-o.

— Din păcate, o evoluție simi
lară n-a apărut prea vizibilă și 
în cazul fetelor noastre.

— De ce oare cîntărețele 
noastre tinere n-au curajul să 
fie vedete ?

— Pentru că nimeni nu le în
vață. Nu mi se pare normal ca 
deținătoarea unui „Cerb de ar
gint" să dispară luni întregi 
chiar din programul televiziunii 
care a premiat-o. Dar astea sînt 
probleme de discutat după că-

Mențiune acordată 
de televiziunea română : 

DICKIE ROCK (Irlanda)

Mențiune acordată 
de televiziunea română » 

KIKI DEE (Anglia)

„ROMEO ȘI JULIETA “

încurajat de succesul obținut 
cu „Femeia îndărătnică", Franco 
Zeffirelli a adaptat imediat și 
„Romeo și Julieta". Este, de la 
prima încercare a lui Georges 
Melies, din 1901, a nouăspreze
cea oară cînd cuplul îndrăgosti
rilor veronezi apare într-un film.

Ca orice regizor care se res
pectă, Zeffirelli a căutat în lupta 
cu reputația strivitoare a sursei 
literare și cu cea mai bună ecra
nizare ele pînă acum, aceea din 
1954 a lui Renato Castellani pe 
care a văzut-o și publicul nostru, 
argumente noi.

Primul dintre aceste argumen
ts a fost distribuirea unor inter- 
preți principali de aceeași vîrstă 
cu personajele piesei, al doilea, 
a fost modernizarea ostentativă 
a psihologiei eroilor și, în sfîrșit, 
dinamizarea acțiunii. Selecția in- 
terpreților pentru rolurile prin
cipale. un concurs cu sute de 
participant, a fost și un bun pri
lej publicitar care a ..pregătit" cu 
un scontat efect publicul specta
tor și a dat clștig de cauză lui 
Leonard Whiting pentru Romeo 
și Oliviei Hussey pentru Julieta. 
în ceea ce privește raportarea la 
filmul lui Castellani, actuala 
ecranizare a știut să se îndepăr-

teze de o ilustrare rece, de un 
lux calofil și static. Ceea ce este 
mai important rămîne faptul că 
acum Zeffirelli a încercat să ne 
propună un Shakespeare contem
poran, pentru că dilema tradițio-

cu o problematică actuală. Zeffi
relli crede că actual, modern, în 
ordinea importanței, nu este de
nunțarea ipocriziei și prejudecăți
lor, ci furia de a fi, necontro
lat, al clipei. Așa se face că Ro-

unui fel de prezent — etern doar 
la nivelul inferior al simțurilor. 
Inconștiența, chiar cu un adaus 
de candoare rămîne totuși incon
știență și nimic nu o poate scuza.

nulă a adaptărilor și-a găsit de 
curînd unica rezolvare în „con- 
temporaneizarea" textului literar.

Dar, criteriul de valoare insi
nuat, aducerea la zi a acțiunii, 
nu-i întotdeauna același lucru și

rneo și Julieta au acum un tra
gism de fapt divers, „trista lor 
întimplare" rămînînd un eveni
ment fără semnificațiile filozofi
ce și poetice oferite de Shakes
peare. Ei sînt ai prezentului, ai

Și nici acuza, vrea să ne spună 
filmul, dar farmecul unei since
rități directe se transformă prea 
repede, în această optică, într-un 
erotism cinic și dezabuzat. In 
sine, demonstrativ, nici o reacție

omenească nu poate însemna ce
va. Eroii filmului lui Zeffirelli 
fac totul demonstrativ. Ironia lui 
Mercutio devine isterie, iar crima 
lui Tybalt, simplă gafă. Este ve
rosimilă desigur și această viziu
ne, dar este în afara operei, e 
altceva care întîmplător se asea
mănă cu știuta legendă. In toate 
acestea nu găsim decît furioasa 
modă a demitizărilor. Lipsește 
dimensiunea morală a legendei 
și rămîn doar niște fapte care 
atrag atenția prin frenezia lor, 
printr-un comic de situație une
ori, prin insistența cu care ni se 
sugerează că Shakespeare e cel 
care a dat o aură comică și nU 
poetică piesei sale.

Există secvențe cum este aceea 
a balului („cel mai reușit bal al 
Capuletilor"), de o plastică fas
tuoasă care incintă ochiul și exis
tă scene de duel in care succe
siunea de ritm cinematografic a- 
tinge virtuozitate, dar toate aces
tea sînt exterioare. Pentru cine 
ia contactul cu Shakespeare nu
mai la cinematograf, „Romeo și 
Julieta" a lui Franco Zeffirelli 
poate însemna un spectacol agre
abil din care să rețină că cele
brul cuplu a aeut neșansă. Atît. 
în rest, o întimplare dintr-un ev 
mediu în care renașterea e înțe
leasă ca un fel de toate pentru 
toți.

TUDOR STANESCU

Mențiune acordată 
de Uniunea Compozitorilor : 
ZSUZSA KONCZ (Ungaria)

derea cortinei — una dintre a- 
cele probleme pe care în fiecare 
an „Cerbul de aur" le-a ridicat 
pentru muzica ușoară româ
nească. Deci, după o zi de se
dimentare. cum iți formulezi 
puternica impresie pe care ți-a 
lăsat-o simbătă seara O. C. 
Smith ?

— Recitalul cîntăretului ame
rican a fost momentul culmi
nant al Festivalului. In această 
manifestare muzicală europeană, 
el a reprezentat cu strălucire un 
stil cu totul diferit, etalînd a- 
tributele caracteristice cîntăreți- 
lor de culoare. Vivacitatea și 
mobilitatea lui. completate de 
căldura vocii și de un puternic 
grad de interiorizare în mo
mentele , lirice, au conferit re
citalului său o forță expresivă 
deosebită. Accentelor ritmice 
pregnante, dozate cu inteligentă 
și rafinament în cele citeva 
exemple de muzică gen „soul“, 
O.C. Smith le-a opus căldura și 
sensibilitatea unei interpretări 
deosebite a cunoscutului șlagăr 
..Honey". Alături de el. Kirk 
Lightsay — dirijor și pianist — 
a contribuit substanțial la reuși
ta muzicală a show-ului. fiind 
totodată el însuși un actor ori
ginal.

— în fine, ce zici de recita
lul care a încheiat Festivalul ?

— Așa cum ne așteptam, Da- 
lida ne-a incintat. Personalitate 
remarcabilă in muzica ușoară 
europeană, ea ne-a ilustrat încă 
odată perenitatea unui gen de 
repertoriu și interpretare, capa
bil să satisfacă gusturile cele 
mai diverse. Distincția prezen
ței scenice impune de la în
ceput, creind un climat favora
bil pentru receptarea muzicii 
sale de largă accesibilitate.

— în fiecare seară am con
venit să aminăm o apreciere a 
orchestrei și a dirijorului ei.

— Nu intîmplător. Deși or
chestra m-a impresionat de la 
început, am preferat să-i urmă
resc întreaga evoluție și pot 
spune că îi revine un mare me
rit in reușita Concursului și 
Festivalului. La înalta ținută 
artistică a contribuit hotăritor 
conducerea muzicală ireproșa
bilă asigurată de maestrul Sile 
Dinicu, căruia și publicul și 
concurenții ii rămîn îndatorați.

— înainte de ultima cădere 
a cortinei, dă-mi voie ca — în 
numele cititorilor — să-ți mul
țumesc pentru aceste seri petre
cute in fața televizorului din 
redacție.

Convorbire consemnată de 
COSTIN BUZDUGAN

Premiul special al juriului a 
fost acordat interpretei : DOVA 
(Spania).

Au fost acordate de aseme
nea, Diplome de onoare, diri
jorului SILE DINICU și regizo
rului ALEXANDRU BOCANEȚ.

Mențiune acordată 
de Uniunea Compozitorilor : 
MIMI IVANOVA (Bulgaria)

Mențiune acordată 
de televiziunea română : 
CATALINA MARINESCU 

(România)

Mențiune de popularitate 
acordată de 

Municipiul Brașov : 
JERRY RIX (Olanda)

Premiul Tinereții acordat de 
U.A.S. Brașov 

DEREK JOHN TILLEY 
(Țara Galilor)

Mențiune acordată 
de Uniunea Compozitorilor s 

NICOLE JOCQUEMIN 
(Belgia)

După cum știți, cele trei mențiuni au fost a- 
cordate lui Dickie Rock (Irlanda), Cătălina Ma
rinescu și Kiki Dee (Anglia). Dickie Rock ple
case vineri noaptea, deoarece avea un recital 
T.V., dar la aflarea veștii, a luat avionul cu care 
s-a întors imediat la Brașov. Cintăreața spa
niolă, Dova, printre cele mai populare de aici, 
a fost recompensată cu un premiu special al 
juriului pe care l-a meritat cu prisosință. Jerry 
Rix (Olanda), cîștigătorul premiului de popu
laritate ne spune că „acesta este premiul după 
care rivnesc, mărturisit sau nemărturisit, toți 
concurenții, pentru că publicul este cel care 
trebuie cucerit, înaintea juriului". Lui Derek 
John Tilley (Țara Galilor) i-a fost acordat Pre
miul Tinereții, iar L'niunea Compozitorilor a 
premiat trei concurenți pentru interpretarea de 
inaltă factură dată unor piese din repertoriul 
românesc : Zsuzsa Koncz (Ungaria). Mimi Iva
nova (Bulgaria), și Nicolo Jacquemin. Și, in 
speranța că secretariatul de redacție va mai lăsa 
puțin spațiu, citeva „culise", adaug că Derek 
John Tilley va înregistra săptămîna aceasta un 
disc la Casa „Electrecord" și probabil, va apare 
și intr-un spectacol la teatrul ,.C. Tănase"

Simbătă noaptea, în restaurantul hotelului, o 
seară de neuitat. Pe estrada orchestrei, marele 
cintăreț american O. C. Smith ne-a oferit citeva

melodii care au ridicat sala in picioare. L-:
acompaniat bineînțeles, pianistul Kirk Lightsey 
foarte popular aici. La acest .jșesion" au ma 
luat parte Derek John Tilley, Jerry Rix, Mihai 
Dumbravă și, bineînțeles, noi. cu toții, prin bă 
tăi din palme. Dova a cintat două melodii, parcă 
pentru a ne dovedi că a fost cu siguranță una 
dintre valorile indiscutabile ale concursului.

N-am vrea să încheiem reportajul nostru, 
fără a transcrie numele unor oameni de care a 
depins întreaga excelentă derulare a acestei ma
nifestări precum și calitatea transmisiilor T.V. 
Directorul festivalului, a fost T. Vornicu iar 
transmisiile T.V. au fost realizate de către re
gizorul artistic Al. Bocăneț, secondat de regizo
rul de montaj Dan Popovici. Imaginea a apar
ținut lui George Grigorescu, Al. Nemeș, Rade 
Popescu, Mihai Brebu și Aristică Popa.

în rindul „oamenilor din umbră" trebuie să-i 
trecem neapărat și pe Doina Levința, care a 
conceput costumele Valeriei Gagealov, pe com
pozitorul Paul Hurmuzescu, care a asigurai 
regia muzicală și mai ales întreg entuziasmul și 
neobositul colectiv al organizatorilor

OCTAVIAN URSULF.SCU
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Delegația tineretului comunist 
din Venezuela, care a participat 
la lucrările celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C., condusă de 
Alexis Adam, a sosit sîmbătă în 
județul Argeș. Oaspeții, însoțiți 
de Constantin Voineag, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C.. au vizitat Uzi
na de autoturisme din Pitești, 
monumentele istorice din orașul 
Curtea de Argeș și platforma pe
trochimică din municipiul Pi
tești.

In editura „Literatura artistică" 
din Moscova a apărut recent ro
manul „Pădurea nebună" de 
Zaharia Stancu. Prezentarea cărții 
este semnată de Galina Serebria
kova, iar traducerea în limba rusă 
îi aparține lui I. Martemianov.

Timp de două zile, la Iași 
s-au desfășurat lucrările sim
pozionului „Educația civică 
prin organizația pionierilor", 
sub egida Consiliului județean 
al pionierilor, Inspectoratului 
școlar județean, și catedra de 
pedagogie a Universității „Al. 
I. Cuza“, manifestare închinată 
semicentenarului partidului, 
în cadrul simpozionului, re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului, ai Consiliului 
Național al Organizației pio
nierilor, pedagogi, psihologi, 
cadre didactice din mai multe 
județe ale țării au abordat 
problema educației civice a 
purtătorilor cravatelor roșii, 
sub diverse și inedite aspecte 
legate de dezvoltarea persona
lității, a formării concepției 
despre societate și viață în ca
drul școlii, organizației și fa
miliei.

Concertul de duminică dimi
neața, din sala Ateneului Ro
mân, susținut de corul de copii 
al Palatului din dealul Cotro- 
cenilor, a fost dedicat de pio
nierii bucureșteni aniversării 
semicentenarului partidului. 
Sub bagheta dirijorului Ion 
Vanica, micii artiști au inter
pretat coruri închinate patriei 
și partidului, precum și lucrări 
de muzică clasică. Programul 
a cuprins printre altele, „Cu
tezători pornim în viață", de 
Ioan D. Chirescu, „Flutură cra
vata de mătase" de Emil Le- 
rescu, „Pe cărări ocrotite 
de partid", de Ion Vani
ca, „Zorile" de Johann Her
mann Schein, „La drum" de 
Mihail Glinka, „Păstrăvul" de 
Orlando Lassus, „Siciliana" de 
Johann Sebastian Bach, „Va
lurile Dunării" de Ion I_va- 
novici".

în cadrul manifestărilor con
sacrate Zilei Femeii, la Casa 
de cultură a municipiului Alba 
Iulia, a avut loc o adunare 
festivă. Dr. Margareta Mitea, 
vicepreședintă a Comitetului 
județean al femeilor, a făcut o 
expunere despre însemnătatea 
zilei de 8 Martie, subliniind 
activitatea rodnică pe care 
femeile din județul Alba o 
desfășoară pentru a întîmpina 
cu succese cit mai importante 
aniversarea semicentenarului 
partidului.

A urmat festivalul de dan
suri „Purtata de pe Tîrnave", 
la care și-au dat concursul re
numita formație „Fetele de la 
Căpîlna" și echipele de dansa
toare ale căminelor culturale 
din Turdaș, Tatîrlaua, Veseuș, 
Feisa, Sîncel și a Liceului pe
dagogic din orașul Blaj.

de sîmbătă seara
Atletele clubului Metalul au 

ciștigat „Cupa Mărțișorului" 
la cros. In fotografie — startul 
dat în cursa junioarelor I, 
cîștigată de Elena Sălăjan (Metalul). Au mai ciștigat Elena Pavel (Petrolul Ploiești) la se
nioare și Florica Munteanu 
(Metalul).
Foto : S. DUMITRESCU

• Cel mai important eveniment pugilistic intern 
al anului ne-a furnizat constatări pozitive, dar 

și decepții !

„CUPA ROMÂNIEI
FOTBAL

*

a inaugurat ieri 
noul sezon fotbalistic

Fotbalul a reintrat, irezistibil, în arenă. Nu 
i-a putut sta piedică nici iarna care a troienit 
terenurile. Noul sezon fotbalistic a debuicit, așa
dar, cu meciurile din codrul 16-lor „Cupei 
României". Știind cît de căutate sînt știrile, eve
nimentele din fotbal la această oră, după o

lungă și plictisitoare vacanță fără balonul ro
tund, am căutat ca la partidele ce se anunțau 
mai interesante să avem prezenți cîțiva cro
nicari ale căror relatări le oferim cititorilor noș
tri în rîndurile de mai jos.

METALUL BUCUREȘTI 
„U" CRAIOVA : 

2—0 (1—0)

POLITEHNICA 
TIMISOÂRA-STEAGUL 

ROȘU:3—0

LUNI. S MARTIE 1971
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 16; 20), Sala Pa
latului (ora 18).LOKIS : rulează la Capitol (o- 
rele 10; 21).BĂNUIT E MORTUL : rulează 
Ia Victoria (orele 0; 11,15; 13,30; 16; 
10.30; 20,45).TRANDAFIRI ROȘU PENTRU ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,45; 11,15; 13,45; 10,15; 
13,45; 21,15), București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

MEXIC ’70 : rulează la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

BRUTARUL DIN VALORGUE 
(Retrospectiva filmului cu Fernan- 
del) : rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30).ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—17,30 în 
continuare) ; Filme documentare 
(orele 19,30; 21).ROMEO Șl JULIETA ; rulează la Excelsiox' (orele 10; 13; 16,30;
19.30) , Modern (orele 9; 12; 15; 18; 21), Melodia (orele 9; 12; 15; 18; 
21).INCINERATORUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).CÎNTECELE MARII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în con
tinuare), Giulești (orele 15,30; 18; 
20,15).ÎNCEPUTUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Lumina (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Vitan (orele
15,30; 18; 20,15).CLANUL SICILIENILOR ; ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Aurora (orele 
9; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15), Tomis 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).VAGABONDUL : rulează la
Grivița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18; 20,15).PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
10; 20,30) Ferentari (orele 15.30;
17,45; 20).UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).CINCI PENTRU INFERN : rulează la Moșilor (orele 15; 17; 19; 
21), Arta (orele 9,30; 11,30; 13;30; 
15,30; 18; 20,15).AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20).RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

SENTINȚA ; rulează Ia Crîn- 
gași (ora 20).CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Crîngași (orele 16; 10).ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).IN GHEARELE INVIZIBILE 
AL.E DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Munca (orele 16; 
ia; 20).AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Drumul Sării (ora 20).DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45), Viitorul (orele 15,45; 18; 
20,15).

Circa 3 000 de spectatori. Timp 
rece. Terenul de joc complet alb 
încă din primul minut, timișore
nii se instalează in terenul de joc 
al stegarilor, desfășurind un in
teligent joc ofensiv cu partici
parea întregii echipe. în minu
tul 8 consemnăm o primă fază 
în care doar experiența porta
rului Adamache salvează go
lul. Șase minute mai tîrz.iu, 
Kun expediază mingea in pla
să printr-un pachet de jucători. 
Stegarii încearcă ceva la mijlo
cul terenului, de unde nu reu
șesc să se smulgă nici o clipă. 
Dumitriu II este depășit cu re
gularitate de apărarea timișo
renilor. Repriza a doua confir
mă tactica jocului colectiv ca și 
rafinamentul tehnic unde Bun- 
gău. Kun, Copăceanu excelează. 
Fină la urmă, același Kun mai 
înscrie incă un gol ca apoi, in 
minutul 82. stegarii exeeutînd 
un corner, să piardă mingea pe 
care o iterceptează Copăceanu. 
Din citeva pase ajunge la poar
ta lui Adamache, semnind cel 
de al treilea gol.

255-a echipă din țară, iar Dina
mo București, știți bine, campi
oană de toamnă a diviziei „A“...

Meciul s-a disputat pe un teren 
foarte greu, desfundat, plin de 
băltoace. în prezența a aproxi
mativ 5 000 de spectatori vcniți 
din comunele apropiate orașului,

RAPID-
U.R.A. CÎMPSNA

3—1 (2—1)

I. DANCEA

CELELALTE
REZULTATE

Fulgerul Dorohoi — C.F.R. 
Timișoara : 0—1 (0—0); Mi
nerul Comânești — Sport 
Club Bacău : 1—6 (0—3) ;
Unirea Dej — „U" Cluj : 
0—2 (0—1) ; Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Petrolul : 0—1 
(0—0) ; Chimia Făgăraș — 
C.F.R. Cluj : 2—1 (1—1) ;
C.F.R. Arad — F.C. Argeș 
0—3 (0—2) ; C.S.M. Sibiu — 
Progresul : 0—4 (0—3) ; Cri- 
șul Oradea — Politehnica 
lași : 5—1 (4—0); Steagul
roșu Plenițo — U.T.A. : 0—4 
(0-^—2) ; I.M.U.M. Medgidia 
— Farul : 0—1 (0—0)._

Meciul Progresul Brăila — 
Jiul s-a amtnat pentru data 
de 10 mciriie.

LUNI, 8 MARTIE 1971
Teatrul de Operetă ; SELEC- ȚIUNI DIN OPERETE — Ora 

19,30 : Teatrul Național „I.L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : HEI- DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 20 ; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) : BURICELE ÎN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30.

LUNI, 8 MARTIE 1971
9 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Scena • 18,15 „Astăzi e ziua ta“... © 18,45 Revista economică T.V. © 19,15 Publicitate © 19,20 1001 de 
seri ■— emisiune pentru cei mici 
« 19,30 Telejurnalul de seara. 
Agenda politică — de Ion Mărgi- 
neanu e 20,00 Romanele lui Mau- 
riac : Sfîrșitul nopții (I) ® 21,05 Cincinalul 1966—1970 în cifre și 
imagini : Dezvoltarea forțelor de 
producție pe teritoriul țării
• 21,25 Steaua fără nume (muzi
că populară) o 22,25 Telejurnalul 
de noapte e 22,35 Telesport
• 23,00 închiderea emisiunii. 8

„AURORA" URZICENI- 
DINAMO BUCUREȘTI : 

0—2 (0—1)
Aurora Urziceni, echipă cla

sată pe locul III in campionatul 
județean Ilfov, teoretic este a

golurile bucureștenilor au fost 
înscrise de Radu Nuniveiller 
(min. 30) la o centrare a lui Du- 
mitrache și de Dumitruchc al 
doilea gol, (min. 61) la o pasă 
primită de Ia... Radu Nunweillcr. 
A arbitrat foarte bine Grigore 
Birsan (Galați).

D. VIȘAN

Un public numeros — peste 
2 000 de spectatori — a ținut să 
asiste, sperînd intr-o surpriză, la 
intilnirea dintre Rapid și U.R.A. 
Cimpina. Surpriza nu s-a produs, 
cu toate că ea ar fi constituit 
„specialitatea casei" pentru rapi- 
diști. Echipa locală, insă, a dat o 
replică meritorie bucureștenilor. 
Și chiar mai mult decît atit, a 
deschis scorul in minutul 18 
prin Bălășescu, la o ezitare a 
iui Dan. Din acest moment, 
rapidiștii s-au trezit la realitate 
și, insistind, au reușit să egale
ze și să ia apoi conducerea prin 
Neagu (min, 
centrare a 
Pop care, a 
primită de 
după ce acesta 
apărarea adversă.

...Dar chiar în primele minute 
ale reprizei a doua arbitrii 
„vor" ca rapidiștii să-și mă
rească avantajul, lăsînd nesanc
ționată poziția de ofsaid a lui 
Neagu și acesta printr-un fru
mos șut de la distanță, ridică 
scorul la 3—1 (min. 47).

Brigada de arbitri condusă 
de T. Leca (Brăila) a avut scă
pări, printre care unele cu in
fluențe asupra rezultatelor ca 
cea de la golul al treilea la care 
se adaugă refuzul unui 11 m 
cîmpinenilor la un henț în ca
reu comis de Pop în minutul 55.

Cei aproximativ 2 000 de spec
tatori prezenți la „Pantelimon", 
au fost martorii unui meci fru
mos. in care vioara întîi a fost 
echipa gazdă. Bucureștenii au 
făcut, ieri, o partidă foarte 
bună, ciștigind pe merit. Pe un 
teren parțial desfundat, gazdele 
au contraatacat periculos. La 
un contraatac (min. 38) Iancu 
pătrunde singur spre poartă și 
Deselnicu nu-1 poate opri decît 
prin fault ; penaltiul il trans
formă impecabil Cojocaru. în 
repriza a doua, cei care atacă 
continuu sînt tot bucureștenii. 
care in minutul 52 reușesc să-și 
mărească avantajul prin Geor
gescu. Ultimele 15 minute apar
țin oaspeților, care asaltează 
poarta, dar nu reușesc să în
scrie.

PAVEL PEANA

SURPRIZE ÎN DUBIU

lui federal care au fost prezenți la turneul clujean. Corpul de ar
bitri din care s-au detașat Gh. 
Chiraleu, M. Rizea, I. Petruțiu, 
C. Negulescu, a condus în gene
ral bine, excepție făcînd doar cei 
de la masa oficială, unde am în
registrat nenumărate și enervante greșeli.

30, cu capul la o 
lui Nășturescu) și 
șutat sec o minge 

la Marin Stelian, 
driblase loată

S. UNGUREANU

CORVINUL
HUNEDOARA- 

STEAUA: 0—2 (0—1)

In turneul încheiat, Cluj, penultimul din 
tualului campionat masculin de 
baschet, jucătorii celor 12 divizionare au oferit publicului clujean 
960 de minute de dispută sportivă al cărei rezultat principal a fost 
combativitatea. Surprinzător, la acest capitol al turneului, s-ău 
remarcat cu deosebire tocmai 
cătorli de la Rapid, echipa cu 
mai ridicată medie de vîrstă campionatul nostru '

Elevii lui Grigore Avachlan . 
marcabilă eficacitatea lui Czell) 
au cedat într-un final dramatic (64—65) Politehnicii București 
(Popa — 34 de puncte !), formație 
ale cărei pretenții la locul secund 
al clasamentului s-au conturat 
mai bine în urma celor două în- 
fringeri suferite de Steaua (70— 74) cu Universitatea Cluj șl 66—74 
eu Dinamo). Deși tardivă, ne-a 
impresionat , evoluția constant 
bună a Universității Cluj, ca și 
jocul excelent al lui Radu De- 
mian (aproape fără greșeală) și Ruhrlng (reintrat după două luni 
de convalescență). In ceea ce pri
vește surprizele înregistrate (in- 
frîngerlle suferite de Univ. Timișoara în fața Farului : 63—69 și 
Politehnicii Cluj : 48—72 precum 
șl sulta de meciuri pierdute de 
I.E.F.S. și Politehnica Galați), ele sint, de fapt, niște false surpri
ze, deoarece atît I.E.F.S. cit șl 
politehnica Galați și mai ales 
Univ. Timișoara nu ne-au făcut 
impresia că șl-au apărat șansele 
cu deplină sportivitate în întîlni- 
rile amintite, ceea ce ar trebui 
să dea de gindit membrilor birou-

aseară, la 
cadrul ac-

ov. păun

ju- 
eea 
din
(re-

din
- A

DEVENIT CAMPIOANĂ

PENICILINA IAȘI 
victorie în victorie

Cu rezultatele ultimelor partide disputate Ieri în Sala sporturilor 
din Constanța, s-a tras cortina peste ediția 1970—1971 a diviziei 
feminine ,,A“. Toate eforturile u- 
nor echipe cotate printre cele mai bune în actualul campionat 
(Dinamo și I.E.F.S.) de a pune 
în dificultate liderul, încereînd 
să-l facă să cunoască pentru prima oară înfrîngerea, s-au dovedit 
fără succes. Am asistat, astfel, la 
obținerea mult-rîvnitului titlu na
țional de către Penicilina Iași, In
tr-o manieră categorică : de-a 
lungul a 22 de etape echipa pregătită de către antrenorul Roibes- 
cu a obținut tot atîtea victorii, cedînd doar citeva seturi !

In ultimele două secvențe ale 
turneului final, s-au disputat me
ciuri atractive care au „încălzit" 
publicul tot mai numeros de la o 
seară la alta. Lipsind miza incer
titudinii în ceea ce privește con
figurația clasamentului, echipele 
s-au orientat mai mult spre jocul 
deschis, spre spectacol. Surprizele

au lipsit, dar nu se poate spune 
că unele n-au fost pe punctul de a se produce : Farul — C.S.M. Sibiu : 3—2, Rapid — Medicina :
3—2, I.E.F.S. — „U“ Cluj : 3—1. O 
înfrîngere a Rapidului ar fi fost 
în interesul lui Dinamo, care a 
pierdut printre degete locul se
cund, în final. Cea mai bună e- 
chipă studențească, I.E.F.S.-ui se 
poate considera ocolită de Fortuna. După victoria spectaculoasă, 
realizată în dauna Rapidului, a Medicine! (și încă la scoruri cate
gorice 3—0), „profesoarele" s-au poticnit mai întîi de mediocritatea 
Ceahlăului, și mai apoi de Farul 
la care avusese două seturi la 
zero. Una peste alta, aceste combinații de rezultate le-au situat 
pe locul IV.

Lăudata tactică modernă a echi
pei locale, Farul, s-a dovedit prea 
efemeră. Dacă în fața unor adver
sare, chiar submediocre (C.S.M.- Slbiu), constănțencele au cjîștigat 
cu mare dificultate, înseamnă că 
despre existența unui sistem de joc bine pus la punct nu poate 
fi vorba la această echipă care a 
mai și beneficiat de avantajul te
renului propriu. Medicina afectată 
de neșansa avută în fața Rapidului s-a pomenit depășită de C.S.M. : 1—3 (la —6. -13, 7, —13). 
Clujencele profesorului poenaru 
au făcut o resemnată figurație în 
compania Rapidului (0—3, la — 1, 
—0, —4) ca și oltencele „expedia
te" și ele, de Dinamo tot în trei 
seturi (1—6, —7, —13).Apele s-au liniștit, așadar, la Constanța : au fost distribuite 
tricourile de campioană (Penicilina Iași) și... foile de drum pentru 
divizia „B“ — „U" Cluj și
„U“ Craiova.

Voleiul nostru feminin, în situația sa cenușie pe care o cunoaște, 
intră în perspectiva „C.E." care îi pot oferi aci o șansă (firavă) 
de reabilitare.

în ciuda frigului necruțător 
14 Ollf) de spectatori au fost pre- 
zenji pe stadionul Corvinul din 
Hunedoara pentru a urmări e- 
voluția echipei locale în meciul 
de cupă cu Steaua. Dacă a cîști- 
gat echipa de „A“ explicația tre
buie căutată in slăbiciunile for
mației locale, care, cel puțin in 
momentul de față, ne îndreptă
țește marile speranțe pe care 
miile de spectatori și le-au pus 
în ea. Cele două goluri ale în
vingătorilor poartă semnătura 
lui Ștefănescu (min. 36) și Pan- 
tea (min. 70), care au înscris 
fără dificultate în urma unor 
greșeli ale apărării adversarilor. 
Partida a fost, presărată totuși, 
de citeva faze dramatice. Una 
din ele a fost aceea din min. 51 
cînd Corvinul a beneficiat de 
un 11 m — era 1—0 pentru 
Steaua — și transformarea lovi
turii de pedeapsă putea schimba 
radical cursul jocului. Dar 
Foca a tras in bară. în min. 86. 
e rindul lui Tătarii să rateze 
tot de la 11 m. trăgind în bară !

După o absență din ring, 
mai mult sau mai puțin expli
cabilă, a boxerilor noștri frun
tași, o perioadă cam îndelun
gată, iată că Federația ne-a 
oferit prilejul să-i vedem la 
lucru pe unii dintre ei. Faptul 
e pozitiv și-1 consemnăm ca 
atare. Apariția lor în fața 
spectatorilor bucureșteni nu 
poate fi considerată drept un 
debut : gala de sîmbătă seara, 
de la Floreasca, succede altor. 
3 reuniuni desfășurate la Bra
șov, Galați și Constanța care 
ne-au furnizat destule peri
peții și surprize, care fac parte 
dintr-un program de pregătire 
a boxerilor din lotul reprezen
tativ în vederea foarte apropi
atelor Campionate europene 
ce vor avea loc, în iunie, la 
Madrid.

blalistrat Cuțov a ciștigat la 
puncte în fața lui Bădoi, un 
adversar nepregătit, care n-a 
făcut altceva decît să urmă
rească, la infinit, lovitura fa
tală, recepționînd, după ce 
Cuțov i-a simțit slăbiciunile, 
toate loviturile acestuia. Victor 
Zilberman, la rîndul lui, n-a 
făcut decît un veritabil galop 
de sănătate în compania lui 
Stan Constantin care, timorat 
din cale afară, nu i-a opus nici 
o rezistență, arbitrul de ring, 
fiind nevoit, la un moment dat, 
să-1 sancționeze cu avertis
ment pe vice-campionul euro
pean pentru că-și menaja vi
zibil adversarul. Rivalitatea de 
mai veche tradiție dintre cam
pionul țării, reșițeanul Pavel 
Nedelcea, și șalangerul său, 
atît de obositul și stinsul pre
matur, Nicolae Gîju, s-a sol
dat cu 
puncte. Gîju a alergat, 
corzi în corzi, cît într-un ma
raton, dar fără să poată evita 
loviturile ca altădată. Am în
registrat în unele momente un 
echilibru sensibil : publicul l-a 
preferat pe Gîju, dar arbitrii — 
și ei au ultimul cuvînt — pe 
Nedelcea. Fără adversari prea 
redutabili au ciștigat la puncte 
Mihai Aurel și Ivan Vasiie, în 
fața lui Drăgan și, respectiv, 
Radulescu de la Metalul Pio- 
peni, ambii învinși evidențiind 
o slabă pregătire, iar drept 
consecință ei au practicat un 
box dezordonat, notă din care 
nu s-au detașat prea mult nici 
învingătorii lor. Experimen
tatul pugilist Iulian Lun- 
gu, care ar fi trebuit să-i 
țină piept campionului euro
pean, Aurel Dumitrescu, dacă 
acesta nu devenea, subit, indis
ponibil — a fost învins de 
foarte tînărul și ambițiosul 
Francisc Molnar de la Dinamo 
Brașov. Puștiul are reacții ful
gerătoare. e curajos și se pare 
că deține în pumni forță și ex
plozie. Constănțeanul Aurel 
Iliescu, campionul național, a 
fost nevoit să-1 recunoască în-

victoria primului la 
din

vingător pe tînărul și bătăiosul 
Pușcaș de la Steaua. Lovitura 
de teatru a furnizat-o... tot cu 
o lovitură — un croșeu de 
stingă la bărbie plasat cu o 
violență senzațională — stelis- 
tul Alee Năstac care l-a scos 
din luptă după primele se
cunde pe dinamovistul Ion 
Olteanu. Acesta s-a ridicat de 
la podea și și-a revenit, după 
mai multe minute, de abia 
după ce a primit ajutoare. 
Meciuri disputate pot fi consi
derate și cele dintre Gh. Cio- 
chină-C. Hodoț, Horst Stumpf- 
Petrea Ion (Dinamo Brașov), 
Alexe Ion-Prohor Alexandru, 
rugbistul de la C.S.M. Sibiu. 
Ele s-au încheiat cu victoria 
favoriților, adică a primilor, la 
puncte. Surprinzător și semni
ficativ K.O.-ul lui Alexe, cam
pionul european, provocat 
de Prohor.

Meciurile, cum am spus, 
fost disputate aprig, dar 
ceasta nu e de ajuns, 
practicat a 
luptă oarbă 
prizele — s-au schimbat lovi
turi multe, puternice, dar a- 
ceasta din cauză că boxerii, 
inclusiv cei din lotul național, 
pun accent pe ofensivă uitind, 
și aceasta e grav, apărarea. Ar 
mai fi de subliniat slaba condi
ție fizică a tuturor combatan
ților, o rezistență la efort di
minuată — ceea ce a făcut ca 
unele partide să poarte am
prenta unui box dezordonat — 
abuzul de obstrucții, pentru 
care s-au și împărțit avertis
mente. Am văzut pe afiș cam
pioni europeni și naționali, dar 
in ring...

de

au 
a- 

Boxul 
fost mai mult o 
— de aici și sur-

V. CĂBULEA

MERIDIAN
ROMÂNIA A 

CÎSTIGAT 
GRUPA „C" LA 

HOCHEI
• SELECȚIONATA de ho

chei pe gheață a României 
a repurtat un frumos succes, 
ciștigind primul loc din gru
pa C a campionatului mon
dial disputat in Olanda. în 
ultimul joc, duminică,
Geleen hocheiștii români au 
învins cu scorul de 11—2 
(3—0, 4—1, 4—1) echipa An
gliei. In urma acestui succes 
selecționata României a pro
movat in grupa B. unde va 
evolua anul viitor.

la

în finală

V. RABA

AL. BALGRADEAN

Fază din meciul PAVEL NEDELCEA-NICOLAE G1JU

ILIE NÂSTASE-CLARK 
GRAEBNER

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— Finala probei de simplu a 
marelui turneu internațional 
de tenis pe teren acoperit de 
la Hampton (Virginia de 
vest) se va disputa între ro
mânul Ilie Năstase și ame
ricanul Clark Graebner, ceea 
ce va duce la o pasionantă 
confruntare. în semifinale, 
Ilie Năstase și-a luat o me
ritată revanșă asupra iugo
slavului Zeliko Franulovici. 
După o luptă epuizantă de 5 
seturi, Năstase a ciștigat eu 
1—6, 6—0, 6—2, 5—7, 7—5.
Clark Graebner a obținut ca
lificarea, întrecîndu-1 în trei 
seturi 6—2, 6—2, 7—5 pe Ion 
Tiriac.

Finala probei de dublu va 
opune cuplurile Năstase, Ți- 
riac și Graebner, Koch.

Cu turneul de la Hampton 
se încheie seria turneelor 
indoor din S.U.A. pentru 
„Premiul Gilette". înaintea 
finalelor de aseară, în clasa
ment conducea Graebner cu 
43 puncte, urmat de Ilie Năs- 
tasc cu 39 puncte, Richey 
(S.U.A.) 36 puncte, Fillol 
(Chile) 33 puncte, Koch (Bra
zilia) 32 puncte.

EFORTUL
(Urmări! din pag. 1)

brațele încrucișate ziua cînd se 
vor acorda fonduri speciale pen
tru modernizarea secției, ci, cu 
utilajele care sînt, s-a căutat să 
se producă mai mult și mai bine. 
Și s-a reușit fiindcă acolo, la lo
cul său de muncă, fiecare tînăr 
muncitor nu este doar un simplu 
executant care pășește fidel pe 
căile bătătorite, ci unul care 
caută noi soluții de îmbunătățire 
a muncii, noi soluții organizato
rice.

Sursa de creștere a producției, 
a productivității muncii se pune 
pregnant în lumină. Și aici dez
văluirea unor asemenea surse 
constituie o preocupare zilnică 
pentru fiecare tînăr muncitor. O 
convorbire pe această temă cu 
Nicolae Morcovescu de la <!abi-

CREATOR AL
netul tehnic al uzinei e eloc
ventă :

— Creația tehnică a tinerilor 
evidențiată prin numărul mare 
de inovații și raționalizări, nu e 
o creație spontană, ci organizată, 
izvorîtă din preocuparea perma
nentă de îndeplinire și depășire 
a sarcinilor de plan. Realizarea 
de dispozitive, descoperirea și in
troducerea unor metode și pro
cedee noi de lucru sînt pentru ei 
scopuri imediate și fertile. Anul 
trecut au propus cîte 3—4 ino
vații mulți tineri. Pe unii i-a 
preocupat îmbunătățirea tehno
logiilor în vederea economisi
rii de materiale și manoperă, pe 
alții caracteristicile constructive 
ale utilajelor, ceea ce a dus la 
realizarea unor dispozitive, la a- 
pariția unor metode de prelucra
re avantajoase. Din cele 68 de 
inovații aplicate anul trecut la

Întregului colectiv instruirea practică
U.M.M.U.M., 40 la sută aparțin 
tinerilor.

Alte surse de creștere a pro
ducției printr-o mai bună folosire 
a mijloacelor din dotare existen
te la ora actuală ne sînt dezvă
luite de tov. Paul Dumitru, ing. 
șef adjunct al uzinei. Să enume
răm : studiul de reorganizare a 
secțiilor prelucrări mecanice și 
montaj, studiul pentru reorgani
zarea transportului uzinal, stu
diul de organizare a atelierului de 
fabricare a produsului dumper 
pitic, studiul privind mărirea ca
pacităților de depozitare etc. 
In secția forjă, unde nu s-a 
investit prin plan nici un 
leu : producția a crescut mult 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, printr-o dotare corespun
zătoare cu S D V-uri. Tot aici 
se află în curs de montaj o in
stalație de călit bile concepută în 

cadrul serviciului tehnolog șef, ca 
o acțiune de mică mecanizare. 
Productivitatea sporește cu 30 la 
sută.

— De la tinerii muncitori, ne 
declară ing. Ion Ilieș, tehnologul 
șef, vin multe propuneri pentru 
îmbunătățirea organizării muncii 
și a producției, pentru sporirea 
productivității.

— Propunerile tinerilor de îm
bunătățire a muncii și produc
ției, a disciplinei, ne declară 
Viorel Pop, secretarul comitetu
lui U.T.C., sînt aduse la cunoș
tința comitetului de direcție, a 
șefilor de secție, sînt analizate 
cu atenție și aplicate în practică, 
în urma unei asemenea propu
neri s-a creat brigada de tineret 
condusă de loan Horvat, care 
numai la o lună de Ia apariția ei, 
a devenit cea mai bună din u- 
zină.

(Urmare din pag. I)

zilnic să cărăm azbocimentul 
dintr-un colț în altul. Ieri, de 
exemplu, am cărat 138 saci cu 
azbociment. Sîntem folosiți la 
încărcări, descărcări, facem cu
rățenie la locurile de muncă. Ma
joritatea timpului asta facem. Un 
singur muncitor am întîlnit, la 
secția preparare, care m-a învă
țat. Ceilalți „nu au timp". Cum 
să învăț eu utilajele la care o să 
lucrez ?

Ion Podică — anul II opera
tori : încărcăm ciment în saci, 
apoi sacii în vagoane. Pe urmă 
vine magazionerul și ne dă altce
va de lucru. Dacă comentezi ești 
pedepsit cu „o tură pînă la ușă 
și înapoi".

Discutînd apoi cu cîțiva elevi, 
am putut afla și alte lucruri pe 
care ei n-au îndrăznit să le spu
nă de față cu toți pentru a nu 
se pune rău cu cei din secții. Ne 
simțim obligați să facem noi a

cest lucru, invitînd totodată con
ducerea combinatului, organizația 
U.T.C. să ia măsuri pentru 
curmarea acestor stări de lu
cruri. Exemplele de care dis
punem ne scutesc de alte 
comentarii. Muncitorii Ghera 
Valerică și Udriște Dumi
tru de la secția electrofiltre i-au 
trimis pe elevii Ion Chiorean și 
Surcel Dumitru să le cumpere 
bilete la „Vagabondul". Maistrul 
Tomescu de la secția concasoare 
trimite alți doi elevi, pe Ion Tîr- 
velea și Radu Covrig să-i cum
pere bilete la film. Iar maistrul 
Mălăeșteanu de la secția azbo
ciment o trimite pe Ghizela Ba- 
loș, elevă anul II operatori să-i 
cumpere pîine. Elevii trebuie să 
sară zilnic gardul — pe poartă 
nu li se dă voie — peptru a face 
aceste mici servicii.

— Nu o dată, arată și tov. 
Nicolae Cazacu, directorul ad
junct al Grupului școlar de mate
riale de construcții Bîrsești, pe la 
ora 10 sau 11 constatăm că ele

vii se întorc de la combinat la 
școală. De ce ? „Ni s-a spus că 
în momentul cînd terminăm de 
încărcat cărămida putem pleca 
acasă. Am terminat-o într-o oră 
și am venit, ne explică elevii". 
E o greșeală a întreprinderii a- 
cest mod de a concepe practica 
elevilor.

Adăugind ca urmărirea, îndru
marea după un program bine 
stabilit a instruirii practice de că
tre maiștrii instructori se dove
dește mai mult formală, este les
ne de înțeles de ce „ucenicii Ia 
locul de muncă au în final o pre
gătire mult mai bună decît cei 
de la profesională, deși aceștia au 
condiții mai bune decît ei“. (tov. 
Nicolae Cazacu, director adjunct 
al grupului școlar).

Cauza ? Ucenicii au posibilita
tea să lucreze efectiv în viitoa
rea meserie, pe cînd elevii sînt 
repartizați în secții unde rareori 
se mai ocupă cineva de pregă
tirea lor practică. Maiștrii instruc
tori vin și pleacă fără să asigure 

o îndrumare reală a instruirii lor 
practice. Apoi, la terminarea 
școlii profesionale se constată că 
pregătirea lor nu este corespun
zătoare, că integrarea lor se face 
pe parcursul a cel puțin trei luni 
de acomodare.

La capătul acestei consfătuiri, 
tinerii elevi au primit din partea 
conducerii școlii și a combinatului 
asigurarea că problemele ridicate 
de ei cu această ocazie vor fi 
rezolvate în cel mai scurt timp.

Sperînd că aceasta se va și 
întîmpla într-adevăr, consemnăm 
ca o lăudabilă inițiativă acțiunea 
comitetului U.T.C. de la Gru
pul Școlar de materiale de con
strucții din Tg. Jiu care, în spiri
tul sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea al U.T.C., a în
ceput să-și sporească preocuparea 
pentru problemele sociale ale ti
nerilor. abordînd pentru început, 
în modalitatea prezentată una 
dintre cele mai importante : pre
gătirea profesională, însușirea te
meinică a meseriei.
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MAXIMO GUERRERO, 
membru al Comisiei Executive 
a C.C. al Tineretului Comunist 

din Chile

Forța unității 
populare

— Duc cu mine imaginea 
unei țâri în puternic avînt con
structiv, a unui popor și a 
unui tineret care își făuresc cu 
energie și inteligență o viață 
prosperă.

Interlocutorul nostru 
este un tînâr mic de sta
tură, vioi, cu o voce 
caldă. După participa
rea la cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C., MAXI
MO GUERRERO, membru 
al Comisiei Executive a 
Comitetului Central al Ti
neretului Comunist din 
Chile, ne împărtășește 
impresiile despre Con
gres, despre tineretul 
român, despre Româ
nia socialistă.

— Am avut aici, asistînd la 
lucrările Congresului și în con
tactele cu tinerii și realitățile 
românești, în timpul scurtei 
mele vizite, confirmarea pe 
viu a aprecierilor pline de 
admirație și prețuire pe care 
le-am auzit de la tovarăși 
de-ai mei care au vizitat 
România. Am remarcat atît în 
dezbaterile Congresului cît și 
în discuțiile cu tinerii, preocu
parea plină de pasiune a ti
neretului pentru transpunerea 
în viață a programului Parti
dului Comunist Român. Sînt 
impresionat de voința unani
mă si efortul general pentru 
a atinge un înalt grad de 
productivitate, de a aduce eco
nomia la nivelul țărilor cu o 
înaltă dezvoltare. Doresc să 
vă spun că am un puternic 
sentiment de stimă pentru ti
nerii noștri tovarăși din Româ
nia. Ceea ce mi s-a părut cel 
mai semnificativ a fost spiri
tul accentuat de responsabilita
te socială al tinerilor, con
știința locului și rolului pe 
care-l au în întreaga dezvolta
re socialistă a țării. Pentru noi, 
tinerii comuniști chilieni. în ac
tualul moment de inițiere a 
unor profunde transformări în 
patria noastră, experiența acti
vității politice a U.T.C., a între
gii societăți românești pentru 
stimularea și dezvoltarea unei 
asemenea trăsături la tineri 
este foarte interesantă și impor
tantă. Aș adăuga, neapărat,

RAMON CARDERO 
CARVAJAL, 

reprezentant a! Tineretului 
Socialist din Chile

Angajare 
conștientă 

a tineretului
RAMON CARDERO 

CARVAJAL, conducător 
al Federației Studențești, 
din Chile, reprezentant al 
Tineretului Socialist din 
Chile la Congresul al 
IX-lea al U.T.C. este un 
interlocutor volubil.

Convorbirea pornește, 
firesc, de la actualitatea 
chiliana :

— Chile se menține în 
primul plan al actualită
ții internaționale în urma 
marilor schimbări inter
venite prin instaurarea 
guvernului Allende...

— Țara mea trece acum, fără 
îndoială .prin perioada unor 
adinei transformări. Exponent 
al maselor largi populare, po- 
larizînd aspirațiile marii majo
rități a chilienilor, guvernul 
Unității Populare a început e- 
nergic înfăptuirea programului 
său axat pe promovarea inte
reselor naționale și a progre
sului economic și social. De 
pe acum este în curs înfăptui
rea unor măsuri anti-monopo- 
liste în domeniul economic. Na- 
ționalizarea bogățiilor țării 
noastre începe să fie o reali
tate. Siderurgia, principalele 
centre textile, minele de căr
buni au trecut în proprietatea 
statului. în patru luni, guvernul 
a expropriat 90 de latifundii 
care înglobează aproape 
700.000 de hectare. A început 
exproprierea marilor feude din 
provincia Magallanes, unde cî- 
țiva terratenientes (latifundiari) 
stăpînesc suprafețe între 100 000 
și 200.000 de hectare. Terenurile 
respective sînt destinate înfiin
țării unor ferme de stat _ sau 
constituirii asociațiilor agricole 
de tip cooperatist.' „Statul ma
jor" care dirijează aceste vaste 
operațiuni — adică Ministerul 
Agriculturii — s-a mutat din ca
pitala țării la Temuco, centrul 
provinciei predominant agricole 
Cautin, pentru a putea solu
ționa operativ, cît mai aproa
pe de populația rurală, proble
mele complexe pe care te ridi
că înfăptuirea, în ritm rapid, a 
reformei agrare. Sînt. de ase
menea, aplicate măsuri pentru 
înlesnirea accesului fiilor de 
muncitori și țărani în licee și 
universități. A fost pusă pe or
dinea de zi, problema asisten

că vizita în România a consti
tuit pentru mine o întîlnire cu 
prieteni apropiați. Precum am 
spus și de la tribuna Congresu
lui. patria mea se află departe 
dar ne simțim aproape de dv. 
românii, uniți de aceleași idea
luri. De aceea ne interesează 
mult preocupările, munca și 
realizările dumneavoastră.

— Așa cum și pe noi 
ne interesează preocupă
rile tinerilor comuniști, 
ale tuturor tinerilor pro
gresiști din Chile. Vă ru
găm să ne vorbiți despre 
activitatea și obiectivele 
principale ale Tineretului 
Comunist Chilian în ac
tuala situație politică din 
Chile.

— Trăim acum, în Chile un 
moment de însemnătate esen
țială în viața, în istoria patriei 
noastre. La conducerea țării 
noastre se află, pentru prima 
oară, un guvern popular, revo
luționar, care și-a propus să în
lăture dominația monopolurilor 
fie ele străine sau naționale, 
care dețin în prezent controlul 
a peste 80 la sută din econo
mia națională. Un guvern decis 
să efectueze profunde transfor
mări economice și sociale, în 
rîndul cărora se numără, la loc 
de frunte, accelerarea reformei 
agrare și lichidarea marilor la
tifundii. Pe scurt un guvern de 
unitate populară, emanație a 
maselor largi muncitoare, al că
rui program are ca obiectiv 
esențial dezvoltarea indepen
denței țării și a bunăstării po
porului.

— Este într-adevăr, un 
moment de intense și 
profunde mutații și ac
țiuni pe plan politic și so
cial...

— Aș spune, în plus, că pen
tru forțele largi populare din 
țara noastră, acesta este un 
moment de maxime răspunderi. 
S-au făcut abia primii pași pe 
o cale despre care știm cu to
ții că nu va fi ușoară, așa cum 
știm, și vedem din practica de 
zi cu zi, că imperialismul și 
reacfiunea internă nu se împacă 
și nu se vor împăca ușor cu 

ței medicale gratuite și a distri
buirii gratuite de lapte pentru 
toți copiii.

— în lumina tuturor a- 
cestor vaste desfășurări 
pe frontul politic și so
cial, care sînt preocupă
rile actuale ale tineretului 
progresist din Chile, ale 
organizației dv. ?

— Principala preocupare a 
organizației noastre, ca și a 
tuturor organizațiilor progre
siste de tineret din Chile, este 
de a sprijini guvernul, de a 
contribui cu toate forțele la în
deplinirea programului lui. în
treaga perioadă de luptă pen
tru instaurarea guvernului 
popular a dus la creșterea ni
velului de angajare conștientă 
și activă a poporului nostru, a 
tineretului. în momentul de față, 
cînd au început mari transfor
mări social-politice, angajarea, 
participarea la viața politică și 
socială a tineretului nostru este 
mai largă și mai profundă ca 
oricînd în trecut. Tineretul chi
lian e conștient de rolul și răs
punderile lui. El participă la 
marea campanie națională de 
muncă voluntară, construind o- 
biective incluse în programul 
guvernului, ajutînd, prin muncă, 
la realizarea primilor pași în- 
tr-o vastă acțiune în domeniul 
construcțiilor sociale. Pe mul
tiplele planuri, tineretul desfă
șoară activități obștești. Stu
denții în medicină și elevii șco
lilor medii sanitare au format 
sute de echipe care se de
plasează în cele mai îndepăr
tate coifuri ale țării ajutînd la 
rezolvarea problemelor sanita
re, contribuind la asistența 
medicală și la educația sanita
ră a maselor. Studenții insti
tutelor de artă organizează 
turnee teatrale și muzicale la 
sate ajutînd țărănimea să ia 
contact nemijlocit cu arta. Or
ganizațiile de tineret din ca
drul Unității Populare patro
nează marea operațiune de al
fabetizare pe plan national 
care urmează să înceapă în 
aprilie și ale cărei planuri de
taliate au fost deja definiti
vate. Mii de tineri dotați se 
vor ocupa intens, timp de doi 
ani, .prin rotație, în timpul 
vacanțelor liceale și universi- 
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„noua experiență chiliana". 
Preocuparea politică fundamen
tală a noastră, a tinerilor co
muniști chilieni, este actual
mente apărarea guvernului 
popular, participarea activă la 
aplicarea programului guvernu
lui, militarea permanentă pentru 
lărgirea bazei sociale de spriji
nire a guvernului. Aș putea da 
exemplul participării noastre la 
vasta campanie de muncă vo
luntară a tineretului. Peste 
50 000 de tineri muncitori, ță
rani, studenți, de diferite orien
tări politice, muncesc entuziast 
la construcția de școli, drumuri, 
centre sportive și culturale, 
sprijinind în practică, progra
mul guvernamental. în aseme
nea acțiuni concrete se promo
vează și se întărește unitatea 
de acțiune a celor mai largi 
mase de tineri, atașați ideii de 
bunăstare a poporului, progres 
și apărare a intereselor națio
nale.

— Este, de fapt, în a- 
ceastâ unitate de acțiune 
însăși esența, planul spe
cific al tineretului, a Uni
tății Populare.

— Exact. Victoria electorală 
a Unității Populare a fost, în 
fond, rezultatul unui proces de 
făurire a unității de acțiune a 
unor largi forțe populare, pe 
baza unor obiective comune 
concrete. Ea a rezultat din uni
tatea de acțiune a celor mai 
diverse sectoare ale vieții po
litice și sociale (socialiști, ra
dicali, comuniști, democrați- 
creștini de stînga, indepen
denți), pe o platformă anti-im- 
perialistă și anti-oligarhică. A- 
ceastă experiență o dezvoltăm 
în noile împrejurări și noi. Ti
neretul Comunist Chilian. Și a- 
cum, ca și în trecut, noi punem 
pe prim plan atitudinea prac
tică, acțiunile practice ale dife
ritelor formațiuni politice ale 
tineretului, posibilitățile realiză
rii unor inițiative comune.

— Ați vorbit despre o 
experiență în acest sens 
a organizației dv...

— Am reușit, de pildă, în 
anii 1967—1970 să realizăm ac
țiuni unitare cu tinerii demo- 

tare, de alfabetizarea popu
lației, mai ales în zonele rura
le. Mai trebuie să adaug că 
tinerii se află pretutindeni, în 
fruntea acțiunilor de propa
gandă și lămurire care urmă
resc să facă bine cunoscute 
și înțelese în rîndul maselor, 
programul și măsurile guver
nului.

— Ați vorbit despre 
cele două mari proble
me pe frontul econo
mic : naționalizările și 
reforma agrară. Cum se 
manifestă în acest do
meniu acțiunea tineretu
lui?

— în prezent se fac primii 
pași spre naționalizarea in
dustriei cuprului, problemă 
fundamentală a economiei noa
stre, problemă foarte com
plexă. E necesar să se opereze 
modificarea constituției pen
tru a duce mai departe națio
nalizările. dar această modi
ficare se lovește de dificultăți 
politice. Tineretul participă 
deosebit de activ la adunări
le care au loc actualmente în 
toate centrele industriei cu
prului unde se dezbate în pro
funzime problema naționaliză
rii industriei cuprifere ca și un 
proiect de lege elaborat în a- 
cest sens. Tinerii participă de 
asemenea, activ, la mitinguri
le ce se desfășoară pe plan 
național. în sprijinul naționali
zării industriei cuprului. în ce 
privește reforma agrară, se 
poate spune, cu siguranță, că 
la sate tinerii reprezintă ac
tualmente sectorul cel mai ac
tiv, mai radical. E semnificativ 
că în cadrul Confederației na
ționale țărănești, sindicate care 
cuprind majoritatea lucrători
lor agricoli, cea mai mare 
parte a cadrelor de conduce
re sînt tineri. Una din „opere
le" democrat- creștinilor a fost 
divizarea mișcării țărănești și 
menținerea în ignoranță poli
tică a țăranilor. Tinerii, foarte 
activi în sindicatele agricole, 
ajută la lichidarea acestei pa
sivități politice a maselor de 
țărani, la succesul reformei a- 
grare, la crearea cooperati
velor țărănești. Nu pot înche
ia, însă, aceste sumare referiri 
la principalele preocupări ac

crat-creștini în domeniul luptei 
revendicative pentru reforme 
sociale și, mai ales, pentru re
forma învățămîntului. Este foar
te important să subliniez că ac
țiunile comune cu noi și cu ti
nerii socialiști au dus la dez
voltarea în sînul tineretului de- 
mocrat-creștin a unui puternic 
curent de stînga. Continuarea 
acestei politici e posibilă și ne
cesară. E necesară pentru că 
în rezolvarea marilor probleme 
ce se află acum în fața po
porului chilian trebuie neapărat 
atrase și majoritatea forțelor 
politice care nu sfiit grupate în 
jurul Unității Populare. E po
sibilă pentru că în sînul tine
retului democrat-creștin există 
sectoare puternice care se si
tuează pe pozițiile intereselor 
naționale, aprobă în fond, 
transformările promovate de 
guvernul Allende și, deci, pot 
juca un rol pozitiv. Un indiciu 
în acest sens îl constituie parti
ciparea a mii de tineri demo- 
Crat-creștini la acțiunile de 
muncă voluntară. Practic, chiar 
multi din cei care se feresc 
să-și exprime deschis și total 
aprobarea pentru guvernul 
Unității Populare sprijină, în 
realitate, puncte din programul 
guvernului. Mi se pare intere
sant să relev că în ultimele 
luni, pe măsură ce elemente 
reacționare din conducerea 
Partidului Democrat-Creștin 
caută să transforme partidul în- 
tr-un fel de „centru de colec
tare" a extremiștilor de dreap
ta, sectoare importante ale de- 
mocrat-creștinilor se ridică îm
potriva actualei conduceri, se 
îndepărtează de ea și sprijină 
măsurile guvernului popular. Și 
trebuie șă subliniez că la ultima 
reuniune a Comitetului Central 
al Partidului Democrat-Creștin, 
în februarie, reprezentanții ti
nerilor democrat-creștini. au în
cercat să determine o poziție 
.mai constructivă a P.D.C. în le
gătură cu programul guverna
mental.

Interlocutorul nostru ne-a ru
gat, în încheiere, să transmitem 
tineretului, român „un salut 
cald, tovărășesc, urări de îm
plinire a țelurilor propuse".

tuale ale tineretului chilian 
fără a sublinia eforturile pen
tru dezvoltarea unității popu
lare, sudată în luptele de pînă 
acum. Dușmanul, reacfiunea 
internă, e prea puternic pen
tru a ne permite luxul de a-l 
înfrunta fărâmițați. Pe toate 
planurile : în mișcarea de ti
neret, în federațiile studen
țești, în sindicate, noi — tine
rii socialiști — milităm pentru 
unitatea de acțiune a tuturor 
forțelor care se situează pe 
pozițiile intereselor naționale 
și ale progresului, împotriva 
pericolului dreptei și reacțiu- 
nii.

— După acest tur de 
orizont chilian, o între
bare : care sînt impre
siile dv. despre Con
gresul U.T.C., despre ti
neretul român ?

— Din toate impresiile din 
timpul vizitei mele scurte în 
România una domină total : 
optica plină de certitudine si 
încredere a tinerilor, conti
nua privire spre viitor și, legat 
strîns de aceasta, voința și 
ambiția de a fi la înălțimea 
valențelor și cerințelor crescîn- 
de pe care le impune proce
sul mereu mai complex al con
struirii unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate. Există 
în rîndul tineretului român — 
și aceasta am constatat-o atît 
în dezbaterile Congresului 
U.T.C., cît și în contactele 
cu tinerii —• o dorință și un 
efort spre autoperfecționare 
care iese imediat în evidență. 
Aceasta mi se pare o trăsătu
ră demnă de subliniere și a- 
preciere. Noi, în Chile, avem 
un drum lung, o lungă cale de 
dezvoltare de străbătut. Toc
mai de aceea avem foarte 
multe de învățat de la acele 
popoare care, asemenea celui 
român, au pășit deja pe ca
lea consolidării construcției 
socialiste în conformitate cu 
realitățile lor naționale. Avem, 
așadar, de învățat, și de la 
tineretul român, de la organi
zația sa revoluționară — 
Uniunea Tineretului Comu
nist.

Interviuri realizate de 
EM. RUCĂR

Criza de guvern 

din Norvegia
OSLO 7 (Agerpres). — Kjell 

Bondevik. primul ministru de
semnat al Norvegiei, a declarat 
sîmbătă seara, la Oslo, că dis
cuțiile pentru formarea unui 
nou guvern de coaliție vor în
cepe luni și vor dura cel puțin 
o săptămină. Cele patru parti
de care vor fi consultate (con
servator, liberal, creștin-popular 
și de centru), vor elabora un 
program politic comun și vor 
defini componența noii echipe 
ministeriale,

Observatorii estimează că dis
cuțiile vor fi foarte strinse, mai 
ales in ceea ce privește proble
ma Pieței comune. Dacă cele 
patru partide nu vor reuși să 
prezinte un program politic co
mun, se apreciază că Trygve 
Bratteli, președintele Partidului 
social-democrat, va cere for
marea unui guvern minoritar 
social-democrat, anunță A.F.P.

David Rockefeller 
Cairo

la

• PREȘEDINTELE R.A.U., 
Anwar Sadat, l-a primit sîm
bătă pe președintele lui ,,Chase 
Manhattan Bank" (S.U.A.), Da
vid Rockefeller, care a sosit in- 
tr-o vizită de două zile la 
Cairo. David Rockefeller a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu 
premierul egiptean, Mahmud 
Fawzi.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului hamburghez „Welt 
am Sonntag", cancelarul Willy 
Brandt a dezmințit știrile potri
vit cărora ar intenționa să pro
cedeze la o remaniere a cabine
tului său. „Nu există nici un 
motiv pentru a trece la aseme
nea măsuri", a declarat cance
larul vest-german. EI și-a ex
primat opinia că actuala, echipă 
guvernamentală „va reuși să 
depășească dificilele discuții 
care vor avea loc cu prilejul 
elaborării bugetului pe anul 
1972".

♦

« DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ agenția China Nouă, la 5 
martie, un avion militar ameri
can a pătruns in spațiul aerian 
al R. P. Chineze, in zonele de 
frontieră din provinciile Guan- 
dun, Yunan și din regiunea Au
tonomă Kwangsi Chuang.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe a 
fost autorizat să adreseze un a- 
vertisment in legătură cu a- 
ceste acte provocatoare — men
ționează agenția.

Studenți arestați la 
Lisabona

• LA LISABONA s-a anun
țat oficial că alț.i patru studenți 
de la Universitatea din Coim
bra au fost arestați pentru că 
se pronunță impotriva politicii 
coloniale a guvernului portu
ghez. Numărul studenților ares
tați la Coimbra, pentru același 
motiv, este acum de 22. Studen
ții portughezi protestează îm
potriva procesului de Ia Lisa
bona, intentat unui grup de 10 
persoane, sub acuzația că spri
jină mișcarea de eliberare na
țională din Angola.

Enrique Dao eliberat
• BANCHERUL VENEZUE- 

LEAN Enrique Dao, răpit în 
urmă cu 26 de zile de membrii 
unei organizații ilegale, a fost 
eliberat contra sumei de iii 000 
dolari. Poliția nu a izbutit încă 
să depisteze pe autorii răpirii.

Alegerile din India
DELHI 7. — Trimisul special Agerpres, Paul Finanțu, trans

mite : Duminică au votat ultimii alegători din statele Jammu, 
Kashmir, Mysore, Tamil Nadu (fost Madras) și din teritoriile 
unionale Manipur și Tripura, precum și corpul electoral din 53 
de circumscripții din statul Bihar, în care alegerile au fost ami
nate datorită unor incidente.

Cu excepția alegerilor din Ben
galul de vest, programate pentru 
10 martie, scrutinul electoral s-a 
încheiat practic, duminică în în
treaga țară.

Ca și pînă acum, cifrele pri
vind participarea alegătorilor la 
vot, singurele cunoscute deo
camdată, arată că absenteismul 
s-a menținut la un nivel destul 
de ridicat. (La Delhi însă, din 
cei 2 015 000 de locuitori în
scriși pe listele electorale, s-au 
prezentat la urne 1 345 000). A- 
ceastă situație se explică, pe de 
o parte, prin condițiile specifice 
existente în diverse state și te
ritorii ale Indiei — procentului 
încă ridicat de analfabeți, inexis
tența. în unele regiuni, a mij
loacelor de transport. Pe de altă 
parte, neprezentarea la vot este 
privită ca o expresie a protestu
lui populației față de dezintere
sul manifestat de autoritățile și 
deputății locali, față de proble
mele circumscripțiilor respec
tive.

Atenția observatorilor de aici 
este îndreptată acum spre statul 
Bengalul de vest, unde alege-

INDOCHINA. Una din unitățile forțelor populare laoțiene care în ultimele zile a provoca! 
mari pierderi agresorilor

către 
New
pre- 
vor

• ASTRONAUȚII de pe 
„Apollo-14“ au sosit îm
preună cu familiile lor la 
New York, unde vor petrece 
trei zile, ca invitați ai mu
nicipalității newyorkeze. A- 
Ian Shepard. Stuart Roosa și 
Edgar Mitchell au fost pri
miți la aeroport de 
John Lindsay, primarul 
Yorkului.

Conform programului 
gătit, cei trei oaspeți 
participa, după un dineu o- 
ficial, la o reprezentație la 
unul din teatrele de pe 
Broodway. Luni ei vor primi 
omagiul locuitorilor în cadrul 
unei defilări, după care vor 
primi medalia de aur a ora
șului. în sfîrșit, ei vor asista 
la intîlnirea de box dintre 
Cassius Clay și Joe Frazier, 
eveniment al sezonului.

Cercetări intense in Turcia

pentru depistarea răpitorilor

celor 4 militari americani
ANKARA 7 (Agerpres). — 

Nici o precizare oficială n-a 
fost difuzată pînă în prezent 
la Ankara cu privire la soarta 
celor patru militari americani 
răpiți în capitala Turciei.- Ulti
matumul dat de răpitori, care 
cereau în schimbul eliberării 
celor patru militari suma de 
400 000 dolari, a- expirat sîm
bătă dimineața.

în tot cursul zilet~de sîmbă
tă, autoritățile turcești au în
treprins masive-acțiuni de cer
cetare pentru depistarea răpi
torilor și ascunzătorii în care 
sînt ținuți militarii americani, 
La aceste acțiuni au participat

Tensiune de durată în 
Irlanda de nord

• CU PRILEJUL unei confe
rințe de presă ținute la Beifasl, 
Reginald Maudling, ministrul 
britanic de interne, a declarat 
că actuala tensiune din Irlanda 
de nord va mai dura încă mult 
timp. Ministrul britanic, care a 
efectuat o călătorie de informa
re de trei zile în Ulster, a sub
liniat că guvernele de Ia Lon
dra și Belfast ar fi întru totul 
de acord în ce privește meto
dele lolosite pentru asigurarea 
ordinii și pentru eliminarea dis
criminării Ia care este supusă 
minoritatea catolică. în timpul 
șederii sale la Belfast, Maudling 
a avut convorbiri eu personali
tăți politice din guvern și cu 
conducătorii diverselor grupări 
ale opoziției. De asemenea, el 
s-a intilnit cu personalități ale 
comunităților protestantă și ca
tolică.

rile vor avea loc la 10 martie 
și unde au fost înregistrate cele 
mai grave incidente din cursul 
campaniei electorale. Primul mi
nistru Indira Gandhi a făcut o 
călătorie la sfîrșitul săptămînii 
la Calcutta, unde a avut între
vederi cu guvernatorul Benga
lului de vest și cu reprezentanți 
ai armatei, cerîndu-le să adopte 
măsuri severe impotriva celor 
care încearcă să tulbure ordinea 
publică. La rîndul său, preșe
dintele comisiei electorale cen
trale, Sen Varma, declara sîm
bătă, cu ocazia unei vizite la 
Calcutta, că speră ca alegerile 
din acest stat să se desfășoare 
în mod pașnic. Dar, el a anun
țat că alegerile în trei circum
scripții pentru Adunarea legisla
tivă au fost suspendate ca ur
mare a unor serioase incidente.

Pînă la începerea alegerilor 
din Bengalul de vest, în întrea
ga Indie se desfășoară pregăti
rile în vederea numărării votu
rilor. Sute de mii de urne din 
întreaga țară au fost transpor
tate la Delhi, urmînd a fi des
chise miercuri.

Succese ale forțelor 
populare indochineze

PNOM PENH 7 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că 
încercările făcute sîmbătă după- 
amiază de trupele regimului de 
la Pnom Penh de a pătrunde în 
perimetrul controlat de forțele 
populare de rezistență combod- 
giene de pe șoseaua numărul 
patru au fost respinse. Cele mai 
violente ciocniri au avut loc în 
zona localității Chamnar, situată 
la aproximativ 30 km de Kom
pong Som. în cursul acestor ope
rațiuni, unitățile regimului Lon 
Nol-Sirik Matak au suferit grave 

circa 30 000 de militari și poli
țiști turci. Un purtător de cu- 
vînt oficial a declarat că au 
fost reținute pentru cercetări 
356 de persoane, iar 26 au fost 

. arestate în legătură cu organi
zarea răpirii celor pairii mili
tari.

H.................................
(programată pentru 3 martie) și după ce această decizie provo
case un val de violențe care a răscolit întreaga țară, Yahya 
Khan promite, în acest moment de furtună politică, convocarea 
înaltului for la 25 martie. Termenul este apropiat, ceea ce poate 
avea darul să restabilească ordinea pe străzile orașelor pakista
neze bintuite de o tensiune fără precedent. Adunarea Națională 
va trebui să elaboreze și să aprobe în 120 de zile noua consti- 

a Pakistanului. După sîngeroasele incidente din ultima 
săptămină se va reuși oare realizarea unui compromis de natură 
să fie acceptabil atît pentru Liga Awami (dominantă în Paki
stanul de est) cît și pentru Partidul Poporului (cu o influență 
predominantă în Pakistanul de vest) ?

Actuala criză urmează primelor alegeri generale directe din 
istoria Pakistanului care au acordat majoritate de voturi în 
partea răsăriteană a țării (și, datorită ponderii numerice, o ma
joritate de mandate în Adunarea Națională) Ligii Awami, iar în 
provincia apuseană — Partidului Poporului. Divergențele dintre 
cele două mari partide se referă la prevederile fundamentale ale 
constituției. Liga Awami se pronunță pentru o larvă autonomie 
economică a regiunii estice urmînd ca în competenta guvernului 
central să fie incluse doar problemele politicii externe și cele 
ale. apărării. Partidul Poporului militează pentru întărirea pu
terii centrale. Aceste divergențe au ca punct de pornire o reali
tate complexă, provenită într-o anumită măsură din moștenirea 
colonială. Ciudata situație geografică a Pakistanului, cu discre-

otărîrea de ultimă oră a președintelui Yahya Khan va 
reuși să calmeze spiritele ? După ce anunțase aminarea 
„sine die" a întrunirii Adunării Naționale a Pakistanului

Impas politic
in Pakistan

pantele pe care le-a provocat, arc multiple consecințe politice 
și economice.

Deoarece Liga Awami dispune în Adunarea Națională de o 
majoritate care îi îngăduie să-și impună punctul de vedere. 
Partidul Poporului a amenințat cu boicotarea lucrărilor. în a- 
ceste împrejurări a intervenit decizia prezidențială de a amina 
lucrările Adunării Naționale. Se părea că trecerea la un regim 
civil va fi zădărnicită de tulburările care au contaminat întreaga 
țară. La Dacca o grevă generală a paralizat viața orașului. De
monstrațiile au adus în stradă mulțimi uriașe și s-au soldat cu 
incendierea magazinelor și automobilelor parcate pe arterele 
centrale. Starea de urgență proclamată de autorități n-a putut 
împiedica extinderea incidentelor. Președintele Yahya Khan a 
încercat să medieze invitînd pe liderii principalelor partide la o 
reuniune prevăzută pentru 10 martie. Liga Awami n-a dat curs 
invitației în timp ce Partidul Poporului s-a declarat dispus să 
participe Ia reuniunea inițiată de șeful statului în măsura în 
care aceasta ar putea contribui la soluționarea gravei crize po
litice.

Situația explozivă din țară a determinat pe președinte să re
vină asupra hotărîrii inițiale — aminarea „sine die“ a lucrărilor 
Adunării Naționale — și să pună partidele în fața propriei lor 
răspunderi naționale. Dezbaterile forului constituțional au o sca
dență ce nu poate fi ignorată : 120 de zile începînd cu prima 
ședință. Vor fi suficiente aceste 120 de zile pentru a reconcilia 
forțele politice aflate în dezacord în probleme vitale ?

Președintele Yahya Khan a lansat un avertisment împotriva 
celor ce ar fi tentați să mizeze pe secesionism. El a atras atenția 
că, orice s-ar întîmpla, atîta timp cît va deține funcția de co
mandant al forțelor armate și va îndeplini prerogativele de șef 
al statului nu va permite subminarea integrității absolute a Pa
kistanului. „Este de datoria forțelor armate ale Pakistanului de 
a asigura integritatea, solidaritatea și securitatea țării" — a spus 
președintele. Semnalul de alarmă va fi evaluat cu exactitate de 
către fruntașii partidelor? Vor fi ei capabili să stăpînească pa
siunile politice pe care le-au dezlănțuit ?

pierderi în oameni și materiale 
de luptă.

In același timp, forțele patrio
tice cambodgiene și-au continuat 
acțiunile ofensive în direcția im
portantului punct strategic, por
tul Kompong Som. Patrioții au 
reușit să taie liniile de comuni
cații ale trupelor trimise de la 
Pnom Penh.

• MII DE CETĂȚENI 
JAPONEZI au participat 
sîmbătă la un miting organi
zat la Tokio de Comitetul 
pentru pace din Japonia și 
de Comitetul de luptă pen
tru anularea tratatului de 
securitate japono-amcrican. 
Participanții au lansat un a- 
pel pentru intensificarea 
mișcării de protest a oame
nilor muncii niponi impotri
va escaladării agresiunii 
S.U.A. în Indochina. Ei și-au 
reafirmat solidaritatea cu 
popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian, care lup
tă pentru apărarea drepturi
lor lor legitime.

Totodată, participanții la 
mitingul din capitala niponă 
și-au exprimat hotărîrea de 
a depune eforturi pentru u- 
nificarea tuturor forțelor de
mocratice din Japonia în ve
derea anulării tratatului de 
securitate japono-american.

M. RAMURA
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