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• „ZILELE DRAMA
TURGIEI ORIGI
NALE"

DIN STAL

• Cronica filmului 
BUTCH CASSIDY 

și SUNDANCE KID

• Premiile festiva 
lului clujean „PRIMA 

VARA STUDEN
ȚEASCĂ"

P.C.R.—PROMOTOR
CONSECVENT

AL DEMOCRAȚIEI

Angajamente 
îndeplinite

OȚELARII de la Combina
tul siderurgic din Hunedoa
ra au îndeplinit angajamen
tul asumat în cinstea semi
centenarului partidului de a 
produce peste prevederile de 
plan 10 000 tone de oțel. 
Succesul înregistrat reflectă 
preocuparea stăruitoare a si- 
derurgiștilor hunedoreni pen
tru ridicarea continuă a pro
ductivității agregatelor. La 
cuptoarele Martin de 400 de 
tone s-a obținut în medie 
pe fiecare mp. de vatră și 
zi calendaristică cu aproape 
300 kg de oțel mai mult față 
de realizările din aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Creșterea cantitativă și ca
litativă a producției s-a în
făptuit în condițiile sporirii 
substanțiale a eficienței eco
nomice. Colectivul sectoru
lui oțelării din combinat a 
realizat, în primul trimestru 
al anului, peste 5 000 000 lei 
economii la prețul de cost 
planificat.

ȘANTIERUL „Porțile de 
Fier" al întreprinderii „E- 
nergo-montaj“-București, una 
dintre unitățile de bază care 
participă la realizarea Siste
mului hidroenergetic și de 
navigație de pe Dunăre, și-a 
îndeplinit integral angaja
mentele luate în cinstea se
micentenarului partiduIuL

Colectivul șantierului a 
asamblat sîmbătă ultimele 
cantități de utilaje prevăzu
te în planul primelor patru 
luni. A fost astfel încheiat 
montajul celei de-a 40 000 
tonă de utilaje hidromecani
ce, ceea ce reprezintă 82 la 
sută din total. în intervalul 
care a trecut de Ia începutul 
anului și pînă acum, au fost 
conectate la sistemul energe
tic național două hidrogene
ratoare, cu un avans total de 
circa trei luni. A fost dată 
in exploatare poarta de si
guranță din capul amonte al 
ecluzei și au fost inaugurate 
operațiile de fixare a stavi
lelor la barajul deversor. In 
bilanțul lor, montorii de Ia 
Porțile de Fier au înscris, 
de asemenea, un volum su
plimentar de lucrări de 
2 000 000 lei și 2 680 000 lei 
economii față de prețul de 
deviz.

PATRU SECRETARI Al ORGANIZAȚIILOR U.T.C 
DE LA C.I.L.-PIPERA NE DEZVĂLUIE

INSCRIPȚIILE DE PE
STEAGUL DE FRUNTAȘ

Deși se află în primul său deceniu de activitate, Combinatul 
de industrializare a lemnului-Pipera își înscrie astăzi marca pro
duselor sale printre cele mai prestigioase din tară. Faptul că nu
mai în 2—3 ani mobila fabricată aici a cucerit piața a peste 
zece țări europene, este încă un argument al elogioaselor apre
cieri de care se bucură această firmă. Recent i s-a decernat pen
tru a doua oară consecutiv „Steagul Roșu" și „Diploma de în
treprindere fruntașă in întrecerea socialistă pe țară in anul 1970 
— pe industria grupa B“. Ca o confirmare a climatului de per-

manente căutări, de permanente eforturi pentru menținerea și 
îmbogățirea tradiției de muncă, colectivul combinatului a debu
tat in acest an cu remarcabile realizări. Angajamentele luate în 
cinstea semicentenarului P.C.R. sînt deja aproape în întregime 
realizate, iar trimestrul I s-a încheiat cu un bilanț grăitor : 
Producția globală a fost depășită cu 2 241 000 lei, iar producția 
marfă vîndută și încasată cu 890 000 lei. La export a fost livrată 
în afara planului ințial marfă — îndeosebi mobilă — în valoare 
de 143 000 lei-valută.

— Prin ce inițiative proprii, 
prin ce măsuri tehnice și orga
nizatorice explicați aceste suc
cese ?

— In primul rind, prin omo
genitatea colectivului nostru, 
prin disciplina și seriozitatea sa. 
prin pasiunea și aderența la 
nou — iși exprimă părerea to
varășul ION CHIURCIU, secre
tarul Comitetului U.T.C. Este 
vorba, cu alte cuvinte, de edu
cație. Din inițiativa și prin ac
tivitatea Comitetului de partid, 
în combinatul nostru s-a stator
nicit o atmosferă de înaltă răs
pundere profesională in toate 
compartimentele producției ; se 
poartă un continuu dialog cu 
toți salariații pe teme politice 
și economice ; nu există docu
ment de partid și de stat în do
meniul economiei care să nu fie 
dezbătut și explicat în aceste 
dialoguri. Legea contractelor, 
legea organizării și disciplinei 
muncii, legea calității, legea 
pregătirii profesionale a sala- 
riaților — ca să enumăr doar 
cîteva dintre ele. au prilejuit în 

j acest sens discuții vii. au deter- 
' minat elaborarea — în spiritul 
acestor legi — a unor măsuri si 
inițiative deosebit de eficiente 
la nivelul secțiilor și a combi
natului nostru. Consecința fi
rească : n-avem aproape nici 
un tînăr sub normă, fluctuația 
și absentele nemotivate au scă
zut la limita minimă. Din cei 
700 de tineri, mai mult de ju
mătate au primit recent insigna

de muncitor fruntaș in între
cerea socialistă pe anul trecut.

In cei zece ani de producție, 
în C.I.L.-Pipera s-au asimilat și 
produs peste o sută de sorti
mente de mobilă — granituri și 
Diese separate — fiecare serie 
superioară calitativ. Cele mai 
recente : „Ruxandra" și ..To
mis- — tipuri de mobilă de bu
cătărie solicitată cu insistentă 
in țări cu tradiție ca Franța. 
R. F. a Germaniei, Cehoslova
cia. întrunesc sufragiile cele 
mai elogioase ale cumpărători
lor. N-a fost refuzată pe motive 
de calitate nici măcar o sin
gură garnitură de mobilă — cu 
toată exigența crescindă a cum
părătorilor — nici anul trecut, 
nici anul acesta.

— Au intervenit, presupunem, 
factori care au stimulat și mo
bilizat la maximum atenția sa- 
lariaților pe fluxul tehnologic. 
I-ați putea enumera ?

— Am in vedere, oonsiide- 
rînd-o esențială, inițiativa orga
nizației U.T.C. — rețineți că în 
secția „bucătării- 90 la sută din 
colectiv îl reprezintă tinerii — 
privind autocontrolul. Fiecâre 
tînăr, fiecare muncitor își con
trolează. își verifică cu toată 
exigența operațiunea executată. 
Pentru aceasta ei au la dispozi
ție dispozitivele și verificatoa
rele necesare. Se exclude astfel 
de la bun început — ne relatea
ză tovarășul GH. PISTOL, se
cretarul Organizației U.T.C. nr. 2 
— posibilitatea strecurării rebu
turilor pe fluxul tehnologic și, 
implicit, remedierea defecțiunilor 
în faza finală, cind valoarea pă
gubitoare ar putea fi înzecită. 
Sistemul autocontrolului este 
de așa manieră organizat, incit 
nimeni nu se poate sustrage de 
la verificarea cu răspundere a 
reperului executat de el. pen
tru că aceeași operațiune ur
mează a mai fi încă o dată ve
rificată de următorul, care con
tinuă pe flux, lucrarea. în pre
zent proporția rebuturilor în 
combinatul nostru s-a redus de 
peste 3 ori față de anii ante
riori.

în bilanțul anului trecut, al 
primului trimestru al acestui 
an. reducerea consumului de 
lemn ocupă o ..poziție- priori
tară. Preocuparea colectivului 
în această direcție este edifica-

toare. Prin extinderea înlocui
torilor s-a obținut în 1970 o eco
nomie de circa 2 000 mc che
restea. Pentru anul curent s-au 
preconizat economii de 3 000 mc 
cherestea și alte sortimente de 
material lemnos.

— Vă invităm pe dv. să 
vorbiți despre acțiunile munci
torilor și specialiștilor combina
tului, în domeniul respectiv —

ne adresăm celui de-al treilea 
interlocutor. tovarășul Gh. Lu- 
pascu — secretarul Organizației 
U.T.C. — secția scaune.

— S-ar părea că nu-i o pro
blemă a... U.T.C. Și totuși, ea 
ne aparține în mare măsură, nu

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a ll-a'f

Sărbătorind cea de a 50-a 
aniversare a Partidului Co
munist Român, poporul nos
tru cu legitimă mindrie face 
bilanțul epocalelor sale reali
zări sub conducerea compe
tentă și înțeleaptă a marelui 
său conducător politic. în 
toți anii existenței sale, 
partidul nostru printr-o mun
că asiduă și consecventă a 
înfăptuit, alături de marile 
prefaceri social-economice și 
politice, marea transformare 
a omului, integrarea lui în 
viața colectivă, a organizat 
și educat viața publică, ridi- 
cînd-o de la nivelul sponta
neității la treapta activității 
colective conștiente, în spiri
tul răspunderii științifice și 
practice față de interesele 
majore ale întregii țări.

în istoria partidului nostru 
rămin ca pagini de glorie 
atît rezultatele luptei pentru 
organizarea și conștientiza
rea maselor cit și fermitatea 
cu care partidul a învins 
greutățile în această misiu
ne istorică, greutăți care au 
izvorit nu numai din pro
blemele structurii sociale și 
politice a vechii orinduiri 
cit și din elementele supra
structurale ale acesteia. Căci 
problematica participării ma
selor la conducerea vieții 
sociale s-a aflat dintotdeau- 
na în centrul dezbaterilor 
și controverselor ideologice 
și politice, fiind în atenții 
atît a filozofilor, sociologilor, 
cit. și a politicienilor înșiși. 
Aceasta cd atît mai mult în 
epoca contemporană cînd so
cialismul demonstrează posi
bilitatea participării reale, 
afective și creatoare a ma
selor la conducerea societă
ții. în această epocă, ideea 
..asociației" a căpătat în ver
siunea ideologilor reacționari 
întreaga semnificație pe care 
i-o dau : aceea de armă

demagogică a atragerii mun
citorilor la L..
lurilor și a capitalismului d« 
stat.

Ascuțișul ____  _
dusă de partid, a trebuit să 
fie îndreptat cu toată vigoa
rea împotriva unor concep- 
ții ■ ■ ...............

politica monopo-

luptei ideologice

căretrograde care, fie

negau capacitatea maselor de 
a participa la conducerea 
vieții sociale, fie că militau 
pentru subordonarea acestei 
participări intereselor bur
gheziei. Și dacă vom a- 
minti de teoriile unuia ca 
Aurel C. Popovici, ideolog 
conservator care argumenta 
că „niciodată și pentru o 
mie de cuvinte, un popor nu 
se poate guverna el pe sine 
însuși", sau de teoriile de 
inspirație fascistă ale econo
mistului Mihail Manoilescu, 
care rezerva proletariatului 
rolul de „auxiliar al burghe
ziei" iar țărănimii nici 
măcar atît, considerînd că 
„aceasta nu este nicăieri In 
lume o clasă dinamică și ca- v

pabilă de realizări politice 
și nu poate exercita nici o 
pasiune vie și actuală" o 
facem numai pentru a În
țelege mai bine complexi
tatea greutăților pe care le-a 
avut de înfruntat partidul, 
dator să lupte nu numai 
împotriva instituțiilor bur
gheze, ci și a ideologiei 
care-și găsea obiectivare în 
aceste instituții.

Continuator al luptei re
voluționare și democratice a 
poporului român, al tradiții
lor mișcării muncitorești și 
socialiste din România, Încă 
de la crearea sa Partidul 
Comunist Român a devenit 
conducătorul neînfricat și 
consecvent revoluționar al 
luptei pentru libertate, drep
tate, echitate și prosperitate 
socială. Partidul și-a cuce
rit poziția de forță condu
cătoare în focul unor mari 
bătălii de clasă împotriva 
forțelor reacționare în toate 
domeniile activității sociale, 
economice, ideologice, poli
tice. Creat pe baza ideolo
giei marxist-leniniste, P.C.R. 
— detașament de avangardă 
al clasei muncitoare, — a 
devenit exponentul fidel al 
intereselor clasei muncitoa
re, ale întregului popor, 
înarmat cu capacitatea teo
retică de a distinge fizio
nomia social-economică și 
politică a fiecărei clase, a 
fiecărei pături sociale, par
tidul comunist a reușit »ă 
definească realitatea socială 
obiectivă, poziția diferitelor 
clase în societate și relațiile

OCTAVIAN HALALAU 
asistent univ.

Academia de Studii Econo
mice

(Continuare In pag. • Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE

La ora 14 pornește ultimul 
microbuz încărcat cu copii. în 
clădirea grădiniței nr. 13, situa
tă undeva în noul cartier Titan, 
au mai rămas, pentru curățenia 
de sîmbătă după-amiază, doar 
cîteva îngrijitoare. Pe la 18.30 
totul e gata. Podelele și feres
trele sînt lună ; minusculele 
garnituri de mobilă. împodobite 
cu tot felul de imagini colorate, 
se aliniază ca niște soldați de 
plumb de-a lungul pereților 
imaculați. Aparatul de radio, 
pickup-ul, proviziile din căma
ră, jucăriile și cărțile cu poze — 
tot acest mic univers plin de 
poezie a primit mîngîierea gos
podinelor și așteaptă din nou 
revenirea oaspeților săi nelip
siți, copiii. Dar pînă atunci mai 
sini 36 de ceasuri... Clădirea e 
pustie. Undeva, ascunsă după 
un oblon, o fereastră a fost lă
sată. pentru aerisire, întredes
chisă. Ceasurile se scurg. S-a 
înnoptat.

...Undeva, pe aproape, cel 8 
țin sfat.

— Eu zic la grădiniță. Nu e 
nimeni și, cum astăzi s-a făcut 
curățenie, pe undeva trebuie să 
fi rămas o fereastră deschisă. 
Remus crede și el că...

— Ideea nu e rea. conchide 
un glas mai autoritar. Hai, ’om 
vedea noi !

Și cei 6, cu pasul cel mai fi
resc posibil, pornesc. Cu ges
turi experte sar gardul, dibuie,

Combinatul chimic Onești. 
Operatorii Bălan Silvestru. 
Lazăr Gheorghe și lăcătușul 
Alexandru Gheorghe, iată nu
mai trei dintre tinerii care ob
țin rezultate dintre cele mai 
bune In întrecerea socialistă.

6------
mm 

MITITEL
cit ai clipi din ochi, fereastra 
cu pricina, se strecoară — unul 
cite unul — înăuntru. Nici un 
zgomot — nimeni nu a prins de 
veste.

— E ca-n filmu’ăla, cum îi 
zice... ?, șoptește Emil.

— Ăla cu dolarul împușcat ?...
— Nu ăla, bă fonfule !...
Și toti se pun pe rîs.
— ...Gata, că doar. nu v-am 

făcut „excursie" aici să vă rî- 
deți ; la treabă...

O raită prin încăperi. Oprire 
la magazia cu alimente. Se trag 
obloanele. Se aprinde lumina. 
Ca-n filme !

— Halim ceva ?
— Nu mi-e foame.

— Eu aș mînca niște ouă cu 
vin...

— Ce, 1 bă, Pomoierule, noi 
sîntem de vin ! Mai bine băgăm 
ceva la ghiozdan... Haleală.

...A trecut cam o jumătate de 
ceas.

— V-ați făcut potolul. Acu’ 
hai, la treabă ! Luați lăzile alea 
cu ouă și să vedem care ni
merește becul din „prima" 
Piua’ntîi. Eu încep.

Și ouălele, transformate ad- 
hoc în proiectile, încep să zboa
re...

Pe tavan, pe pereți, pe po
dele, pe mobile... Camera s-a 
transformat în recipientul ur.ei 
omlete pentru uriași... Becul 
— intact! Deodată :

— Stai bă, că dacă spargem 
becu’ nu mai vedem nimic. Hai 
mai bine să ne jucăm de-a dis- 
truselea... Care dărîmi mai re
pede un pat ?

— Eu !
— Ba eu...
Și așternuturile sînt zvîrlite 

pe jos. Peste ele se aruncă, 
după ce au atins mai întîi ta
vanul. sticle de untdelemn, bor
cane de compot. Jucăriile sînt 
sparte de pereți, călcate în pi
cioare — fără nici o părere de 
rău. Aceeași soartă o au și a- 
paratul de radio, pickup-ul. Pa
turile sînt transformate în gră-

ANDREI BARSAN

Porțile de Fier
O vertiginoasă succesiune de mari 

ritmează timpul acestei primăveri a
evenimente productive 
Porților de Fier. Anulumicaz-a umpm «wow. r...---- — - ---- — ----.

1971, an al „concluziilor funcționale" ale marii hidrocentrale 
de la Dunăre, a început încă din iarna să-și puncteze calen-
darul cu majusculele momentelor esențiale : noi agregate In
trate în probe sau conectate la sistemul energetic național, 
cote noi cucerite pe verticala ultimei mari construcții — ba
rajul __ ape zbucnind în incinta viitoarei oglinzi de val, care
va fi săgetată, peste un an, de iolele multicolore...

O dată cu primăvara, șantierul și-a înscris în marele său 
Jurnal, într-o dinamică explozivă, tinerească, noi evenimente : 
trasarea ultimei linii de beton — finale — la spectaculosul ba
raj ; retragerea macaralelor ; intrarea în probe a noi agregate...

Toate aceste momente au fost dominate de emoția pregăti
rilor pentru sărbătorirea împlinirii unui an de la consti
tuirea, Ia Porțile de Fier, a Șantierului național al tineretului.

• •

dinamica primăverii
acestui eveniment a fost și e> Imbo. 

s«u, lie înaltă emoție : investirea tinerilor
brigadieri de la Dunăre cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.

In sfîrșit, în aceeași zi ne-a sosit vestea unei noi 
izbinzi constructive : conectarea la sistemul energetic na
țional a primului hidroagregat de fabricație românească, mo
ment cu o dublă semnificație, el marcînd, pe de o parte, în
cheierea perioadei de omologare a turbinei generatorului elec
tric și instalațiilor auxiWare ce compun hidroagregatul, iar pe 
de alta conseinnînd îndeplinirea — înainte de termen — a an
gajamentului luat de constructori în cinstea gloriosului Semi
centenar al partidului.

La Porțile de Fier. în aceste zile, toate ritmurile urmează o 
singură si t-inerească dominantă : dinamica primăverii.

„Careul- solemn dedicat 
gătit printr-un moment

STUDEN
ÎEASCĂ“ ȘI-A

PANAIT MICU

De mîine, clopoțelul sună 
mai devreme cu 10 minute 

ELEVII TĂRII ÎNCEP

GIMNASTICA 
ZILNICĂ

Gimnastica zilnică a elevilor — se stipulează intr-un recent 
ordin al Ministerului învățământului — este o activitate ce 
face parte integrantă din regimul școlar. Tntrucit această 
măsură, privind introducerea gimnasticii zilnice cu regim obli
gatoriu, se prezintă ca o noutate in viața școlii, ea presu
punând o amplă mobilizare de forțe, precum și datorită faptu
lui că ea urmează să fie pusă în aplicare chiar din prima zi 
după vacanța de primăvară, deci începînd de miine, în ‘-copul 
de a veni în sprijinul conducerilor școlilor, al cadrelor didactice 
și elevilor, ne vom opri, in cele ce urmează, asupra principa
lelor prevederi ale acestei hotărîri, precum și asupra conținu
tului Recomandărilor Ministerului învățământului cu privire 
la organizarea si desfășurarea gimnasticii zilnice în școala ge
nerală de 10 ani.

în prima etapă, adică înce- 
pind cu trimestrul III al anului 
școlar în curs, gimnastica zilni
că se introduce în școala gene
rală de 10 ani, cuprinzînd 3 mi
lioane de elevi. în etapa a doua, 
adică la începutul anului școlar 
viitor, gimnastica zilnică se va 
introduce și în restul școlilor 
— liceele de cultură generală și 
de specialitate, școlile profesio
nale și tehnice, etc. Apreciată

VASILE CABULEA

• FOTBAL : Debutul „trico
lorilor* în preliminariile 
olimpice.

• JUDO t 4 studenfi de la 
I.E.F.S. ți un sportiv de Io 
„Vagonul" Arad — cam
pioni naționali pe 1971.

• BASCHET : Reprezenta
(Continuare in pag. a ll-a) ■ (Continuare in pag. a 111-a)
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tivele României ți Ceho
slovaciei și-au împărțit 
victoriile.

o MODELI5M: Pionierii 
ți-au lansat aparatele sub 
cupola Pavilionului Ex
poziției Naționale.

• SCRIMA : Juniorii mici 
pe planșa „naționalelor".

• HANDBAL : Al treilea tur 
al campionatului — In 
•er liber — a început I

o RUGBY î M divizia A 
s-asr reluat „ostilitățile".

Centrului universitar Cluj îi rt- 
vine meritul de a fi lansat și tre
cut în fapt, acum 6 primăveri 
ideea unui festival al formațiilor 
artistice studențești, urmat azi de 
aproape toate centrele universi
tare ale țării. în acest aprilie 
1971, „Primăvara studențească** 
clujeană a fost dedicată Semi
centenarului. Timp de aproape 
două săptămîni pe scenele Casei 
de cultură a studenților și a 
Sălii festive a Conservatorului 
Gh. Dima s-au întrecut forma
ții de teatru, de muzică cultă și 
ușoară, de folclor, soliști vocali 
și instrumentali care au abordat 
toate genurile muzicale.

Actuala ediție a Festivalului 
s-a desfășurat sub imperiul tea
trului ; și ne gindim în primul 
rind la marele număr de specta
cole de teatru prezentate din 
care insă puține s-au ridicat la 
nivelul exigențelor impuse de o 
competiție artistică. Am avut to
tuși dovada și revelația unor 
foarte buni regizori și actori în 
același timp : Constantin Ștefă- 
nesetr. Radu Țuculescu și Nicolas 
Simulescu. Creația originală a 
fast destul de slab reprezentată: 
doar prin două nume, Radu Țu
culescu și Teodor Vidam cu pie
sa de debut „La ceas de cum-

I. CIMPEAN

(Continuare în pag. a II-al
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DIN STAL „ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE'

CELE TREI mai vechi pie
se într-un act ale lui Paul 
Everac, unite sub titlul „Cine 
ești tu au adus pe scena 
Finalei participarea teatrului 
constănțean. O reprezentație 
de. aleasă ținută artistică, de 
matură profesionalitate, prin 
intermediul căreia cinci actori 
(Ileana Ploscaru, Agatha Ni- 
colau, Romei Stănciugel, Mir
cea Constantinescu-Govora, 
Longin Mărtoriu), un regizor 
(Ion Maximilian) și un sceno
graf (Elena Forțu) au dat mă
sura bogatelor disponibilități 
artistice ale teatrului constăn
țean, puse, de data aceasta, cu 
entuziasm 
în slujba 
nale.

Așadar, 
augur al 
Finalei.

și responsabilitate 
dramaturgiei origi-

un debut de 
provinciei pe

bun 
scena

Tea- 
să-l 

spec-

...UN DEBUT pe care 
trul din Ploiești avea 
continue onorabil, prin ; 
tacolul cu „Omul care...".

Versiunea prahoveană a re
prezentației cu recenta lu
crare a lui Horia Lovinescu a 
propus spectatorilor o viziune 
pe cit de personală pe atit de 
valabilă (regia Emil Mândrie, 
scenografia Ștefan Hablin- 
schi), oferindu-ne un specta
col a cărei principală valoare 
a constituit-o omogenitatea 
stilistică. Dar, la fel ca și în 
spectacolul de la „Nottara", și 
aici din distribuție s-a des
prins în mod fericit interpre
tul „înaltului personaj", a că
rui întrupare scenică este da
torată artistului poporului 
Marcel Anghelescu. Cu alte 
mijloace decît acelea ale lui 
George Constantin, ilustrul 
interpret a realizat o creație 
valoroasă, înscriind prin a- 
ceasta, pe agenda afectivă a 
competiției, ilustrarea 
trainic adevăr al 
noastre teatrale: 
unor mari talente 
tuturor generațiilor 
tori ai scenei.

unui 
mișcării 

existența 
în cadrul 
de sluji-

DE DOUA ORI „Timp și a- 
devăr** de Eugenia Busuio- 
ceanu : la Teatrul „Mic" și la 
Teatrul }Al. Davilla" din Pi
tești. Ambele spectacole, dife
rite ca - idee a transcripției 
scenice, si-au asemănat în 
schimb pînă la identitate prin 
evidența exemplarelor efor
turi depuse de cele două 
ecliipie pentru valorificarea 
majoră af unui text ce rămă
sese • desdhis îmbunătățirilor. 
Atit' regizorii (Ion Co jar, res
pectiv, C. Dinischiotu), cît și 
interprețjii (din rîndul cărora 
subliniețn contribuțiile lui 
Constantin Codrescu, Petre 
Gheorghiu, Ion Marinescu 
Michi Ifliculescu), au făcut tot 
ce le-a stat în putință pen
tru ca!textul abordat să cape
te, pe scenă, nu numai o 
coredtâ viabilitate, ci și stră
lucire. De semnalat experien
ța Tieatrului Mic, care a adus 
în fața publicului un final 
mult{ îmbunătățit.

In lideea care prezidează a- 
ceste „Zile..." (aplecarea res-

ponsabilă, creatoare a teatre
lor asupra dramaturgiei origi
nale) : două certe succese de 
stimă, care pot servi ca exem
plu.

UN POEM al retrospecției 
(și introspecției) poate fi so
cotită piesa „Ecto-bar" de 
Dan Tărchilă, adusă în com
petiție de teatrul piteștean. 
Personaje: un om tînăr ieșit 
dintr-o mare cumpănă, gîn- 
durile și sentimentele lui. 
Conflictul: lupta cu inerția. 
Modalitatea literară : alternă
rile vis-realitate. Modalitatea 
scenică : ingenioasă în rezol
varea dificultăților impuse de 
text, patetică, utilizînd cu in
teligență simbolurile. Un re
gizor-surpriză (Mihai Ra- 
doslavescu) într-o fericită în
tâlnire cu un valoros actor 
tînăr (Petre Dobre) pe terito
riul unui text — poate prea 
stufos ca expresie, poate 
„deja vu“ ca modalitate — 
dar care i-a „încălzit" (uneori 
pînă la incandescență).

A TREIA — și ultima — 
participare a Naționalului 
bucureștean în cadrul acestei 
competiții, spectacolul cu „Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară’1 
de Eugen Barbu a fost recen
zată pe larg în ziarul nostru 
cu prilejul premierei. Aici, ne 
facem doar o plăcută datorie 
din a omagia încăodată me
morabila creație a Eugenel 
Popovici, realizare artistică 
definitorie pentru actriță și în 
aceeași măsură menită să 
ilustreze valorile actoricești 
de care dispune — în prezent 
ca întotdeauna — prima scenă 
a țării.

AZI, două participări timi
șorene : Teatrul german, cu 
„Oameni care tac" de Al. Voi- 
tin (ora 15) și Teatrul ma
ghiar, cu „Fidelitate" de 
Hajdu Gyozo (ora 20). Ambele 
spectacole vor fi prezentate în 
Sala Comedia.

MATEI DIMITRIU

..BUTCH CASSIDYw SI SUNDANCE KID
9

H

Cam necomercial acest titlu 
de film ,JButch Cassidy și Sun- 
dace Kîd“, dar ce mai contează 
cînd este vorba de un western 
împovărat de gloria unui triplu 
OSCAR (scenariu, adaptare, 
imagine), cînd e vorba de un 
western în care-i distribuit Paul 
Newman și afli că are în Robert 
Redford un partener egal ?

Dar este western acest film 
ori numai o baladă despre doi 
oameni. în afara legii ? Sau nici 
una nici alta, ci doar o copie tra
să la repezeală și cu mare artă 
după uriașul succes care a fost 
filmul lui Arthur Penn „Bon-

nie și Clyde* ? Din toate cîte 
ceva, recuzită și decor de wes
tern pentru viața romanțată a 
a unor gangsteri, „Butch Cas
sidy și Sundance Kid" e un film 
din. moda tristă care bîntuie cu 
furie : poetizarea forței. Cu atit 
mai trist cu cit avem de a face
— cum este și în cazul de față
— cu filme excelente ca „for
mă" : subiect, imagine, inter
pretare etc.

Și cu un,,vai ce frumos" pen
tru o secvență, pentru un inter
pret. pentru doi. pentru o repli
că, pentru umor, pentru cîte si 
mai cîte, uităm (chiar uităm, ori 
anume nu mai vrem să știm ?)

..mmiwt sjw[»iiusa ti

(Urmare din pag. I)

pănă~, o piesă inspirată din pre
ocupările studențești.

Calitatea spectacolelor de tea
tru a fost oglindită și de sala 
care a rămas aproape totdeauna 
pe jumătate goală. Dar aceeași

PREMIILE FESTIVALULUI
„PRIMĂVARA STUDENȚEASCĂ"

TEATRU Premiul I — „In larg" de IWrozek, formația Casei de 
cultura a studenților (regia C. Stefănescu).

Premiul II — „Jocul Întrerupt" de Tadeus Razewits, Teatrul 
experimental Echinox, în limba maghiară (regie K. Koblicska).

Premiul III — „Vin soldații" de H. Astalos, Casa de cultură a 
«tudenților (regia C. Stefănescu).

„Om de treabă" de R. Vulpescu, formația Conservator (regia 
N. Simulescu).

sală a Casei de cultură a stu
denților a devenit neîncăpatoare 
în serile consacrate formațiilor 
de muzică ușoară. Faptul se ex
plică atit prin popularitatea genu
lui cît și prin calitatea forma
țiilor prezente în Festival. Afir
mația este valabilă și pentru an
samblurile de folclor și se ex
plică, în parte, și prin faptul că 
formațiile celor două genuri mu
zicale sînt nevoite să se raporte
ze mereu la două formații de cea 
mai bună calitate: cea de folclor 
„Mărțișorul" condusă de Dumi
tru Fărcaș și 
ușoară condusă 
gărint.

La Festivalul
jeni au fost prezente și cîteva 
trupe de peste hotare : orchestra 
de cameră din Erlangen (R.F.G.), 
organistul Reiner Bohme, asistent 
la Conservatorul de muzică din 
Weimar, ansamblul folcloric ita
lian Balilla Pratellâ din Lugo 
(care a prezentat un frumos spec
tacol de cîntece și dansuri vechi 
din regiunea Romagna).

cea de muzică 
de Gabriel Măr-

studenților clu-

Meniiuni

„Cine sapă groapa altuia' de I. Băiesu, Facultatea de drept 
(regia Melania Ursu) ; „Picnic pe cimpul de luptă". Fernando 
Arrabal, Studioul de teatru experimental Echinox (regie C. Ste- 
ffinescu) ; „Patru piese" de Dumitru Solomon — Studioul de 
teatru experimental Echinox (regia C. Stefănescu).

PREMII PENTRU REGIE

1. Nicolae Simulescu (conservator)
Premiul special al juriului : Radu Tuculescu
Premiile pentru interpreții de teatru : 1) Nicolae

Maria lakab 2) Bocskay, loan Dida, Cornelia Stocker, 
ban, 3) Octavian Onisie, Dolnaky Elisabeta.

despre ce anume este vorba în 
asemenea filme. Pentru că. „a- 
nume“, e vorba de a da dimen
siuni de mit unor eroi de cro
nici judiciare in timp ce sînt de- 
mitizați cu o ferocitate demnă 
de o cauză mai bună, oamenii 
legii. Și nu atit ei, cit legea, 
justiția, spiritul de dreptate.

Butch Cassidy și Sundance Kid 
atacă trenurile, sparg băncile și 
în timpul liber cîntă, iubesc, 
glumesc, fac sport, — e nevoie 
de o excelentă condiție fizică și 
în profesiunea lor — fac tot ce 
pot face ca să ne devină sim
patici. Și sînt în filmul regizo
rului George Roy Hill, pînă la 
final, cind mor — riscurile me
seriei — ciuruiți de gloanțe...

„Fatalitatea inooentează gang
sterul în clipa morții" scria poe
tul Iordan Chimet într-un eseu 
despre filmul de aventuri publi
cat în volumul „Eroi, fantome, 
șoareci", avînd grijă să ne a- 
mintească și că fatalitatea — 
nu-i așa ? — e ceva de dincolo 
de bine și de rău.

„Inocentatii" Butch Cassidy și 
Sundance Kid ne oferă cînd nu 
știm cine sini (niște hoți de o 
speță obișnuită) frumoase exem
ple de camaraderie, de respect 
chiar. Se întrajutorează, se 
salvează, se stimează. Există 
chiar și o dragoste frumoasă in
tre Sundance Kid și o învățătoa
re (în rolul căreia apare o ac
triță excelentă — Katharine 
Ross)... Există adică tot ce poa
te fi frumos într-o prietenie și 
tocmai de aoeea trebuie 
să fim nu numai atenți dar 
foarte „înțelegători" la ce anu
me vrea să demonstreze, Să ne 
spună filmul : că acești băieți 
minunați, atit timp cit nu fură, 
ar putea să fie redați societății. 
Dar cum ? De abia de aici tre
buie să fim mai atenți și deloc 
înțelegători cu filmul : lăsindu-i 
în pace, lăsîndu-i să fure și să 
ne amuze...

Din păcate pentm ei, nu fa
talitatea îi inooentează. ci pur 
și simplu cad fără glorie, fără 
onoare la unul din nenumăra
tele lor furturi. Și atunci nici 
un „vai" pentru ei și doar unul 
singur pentru acest film care 
încearcă să ne seducă în afara 
moralei. Și reușește, nu știu cît 
la public dar după cum 6-a vă
zut. cu o nescontată șansa, la 
critica noastră de film.

(Urmare din pag. I)
dintre ele. în funcție de a- 
ceste trăsături distincte și 
specifice fiecărei clase P.C.R. 
a știut să sintetizeze in po
litica sa interesele oameni
lor muncii, pentru ca, prin 
practica politică a maselor 
muncitoare să le obiectivi
zeze din nou, să le trans
forme în realitate. Partidul 
a reușit să descifreze în la
birintul orinduirii capitaliste 
din țara noastră punctul no
dal care concentra contra
dicțiile, a reușit sâ găsească 
metodele și căile cele mai 
adecvate pentru atragerea 
maselor în activitatea de 
transformare revoluționară 
a societății, dind acestei 
participări un spirit tot mai 
creator, un caracter tot mai 
organizat și mai conștient.

Militînd pentru caracterul 
său de avangardă P.C.R. 
încă din primele zile ale 
existenței sale consideră că 
„între noi și clasa capitalis
tă este un război crincen 
război care va trebui să se 
sfîrșească cu zdrobirea duș
manilor noștri. Or, noi știm 
că in război va învinge acea 
parte care este mai bine or
ganizată. mai disciplinată, 
care este hotărîtă în orice 
moment de a fi străjer 
neadormit al idealului, al 
revoluției.

Adresîndu-se muncitorilor 
și țăranilor, partidul le-a 
dezvăluit pe adevăratul lor 
dușman „Voi nu puteți 
scăpa de asuprire și de să
răcie decît prin luptă aprigă 
împotriva burgheziei și mo- 
ȘLerimii". „Să ne unim noi, 
muncitorii năpăstuiți, cu ță
ranii săraci și* să pornim 
la luptă pentru cucerirea 
unui trai mai bun".

Partidul comunist a or
ganizat marile bătălii de 
clasă atrăgind în sfera lup
tei milioane și milioane de 
oameni ai muncii, indife
rent de deosebirile de vîr
stă, de naționalitate, de rasă, 
de sex. El s-a dovedit a fi 
luptătorul consecvent în vre
muri grele cînd burghezia — 
sub masca înșelătoare a de
mocrației — exercita cea 
mai sălbatică dictatură de 
clasă împotriva muncitori
mii de la orașe și de la sate, 
într-o vreme cind însuși 
cuvîntul „organizare" era o 
crimă împotriva siguranței 
statului. Infruntînd aseme
nea opreliști, nu fără te
mei comuniștii au obținut 
binemeritatul respect și lar
ga adeziune a milioanelor 
de obidiți și exploatați, cu
venita cinste de a fi purtă
torii stindardului luptei 
pentru libertate socială și 
națională.

Indeplinindu-și cu priso
sință funcția de tribun al po
porului, P.C.R. a militat 
consecvent pentru organiza
rea și apărarea intereselor 
maselor muncitoare. Con
secvent luptător pentru 
doborîrea dominației bur
gheze, cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare, înfăp
tuirea comunismului, P.C.R. 
a supus criticii permanente 
și sistematice regimul poli
tic și economic din România

burghezo-moșierească, int«- 
grind astfel critica actelor 
și orientărilor politicului do
minant într-o critică a valo
rilor, a structurilor politice, 
sociale și economice ale vre
murilor respective. . Receptiv 
la situațiile concrete P.C.R. 
— fără a pierde din vedere 
scopul final al luptei sale — 
a militat pentru atragerea și 
participarea maselor la re
zolvarea celor mai vitale in
terese ale națiunii, găsind 
formele cele mai adecvate 
de organizare — începînd de 
la frontul unic muncitoresc 
de jos, la frontul popular 
antifascist, pînă la F.N.D. In 
împrejurări grele pentru în
treaga națiune, partidul 8-a 
dovedit a fi cel mai con

P.C.R
PROMOTOR

CONSEC
VENT AL

DEMO
CRAȚIEI

secvent luptător pentru an
trenarea maselor la viața 
socială pentru drepturi și 
libertăți cetățenești, pentru 
un regim democratic.

Intre marile deziderate 
care aveau să se înfăptuias
că o dată cu cucerirea pu
terii de către clasa munci
toare, cu făurirea noii orîn- 
duiri, în rîndul prefacerilor 
economice și social-politice 
se află și instaurarea demo
crației, dobîndirea de către 
mase a accesului la întreaga 
viață politică a țării.

Realizările epocale în toa
te domeniile vieții noastre 
sociale poartă pecetea con
ducerii științifice de către 
partidul comunist care, ba- 
zîndu-se pe cunoașterea le
gităților dezvoltării sociale, 
exprimînd cerințele societă
ții, interesele oamenilor 
muncii, îndrumă totalitatea 
organismelor de conducere a 
societății socialiste, activita • 
tea creatoare a întregului 
popor. Democrația socialistă 
— devenită caracteristică so
cietății noastre rgpi^^nț^^o 
Încununare a unor tradiții

de luptă care se relevă preg
nant ca o permanență a în
tregii existente a P.C.R. 
Pornind de la faptul că dez
voltarea forțelor de produc
ție impune cu necesitate o- 
biectivă perfecționarea re
lațiilor de producție pentm 
a asigura conoordanța intre 
ele, partidul nostru acordă 
astăzi o atenție deosebită 
dezvoltării în continuare a 
democrației socialiste și 
creării oondițiilor pentru 
participarea tot mai largă a 
maselor la conducerea în
tregii activități a societății 
noastre socialiste.

Sînt semnificative în a- 
cest sens preocupările con
stante ale partidului nostru 
pentru a crea condiții pen
tru exprimarea și garanta
rea înfăptuirii principiului 
de bază al democrației so
cialiste — participarea între
gului popor la luarea deci
ziilor care privesc prezentul 
și viitorul țării. Pilduitoare 
sînt în acest sens măsurile 
luate în vederea îmbunătă
țirii conducerii și planifi
cării celui mai important 
sector al vieții sociale — 
economia națională — a ri
dicării eficienței economice, 
a creșterii producției și pro
ductivității muncii. în acest 
cadru se înscriu crearea cen
tralelor industriale, înfiin
țarea consiliilor de adminis
trație și a comitetelor de di
recție, instituționalizarea a- 
dunărilor generale ale sala- 
riațUdr precum și o serie de 
alte masuri care creează 
condiții pentru manifestarea 
tot mai intensă a inițiativei 
maselor, pentru participarea 
nemijlocită la luarea deci
ziilor a tuturor oamenilor 
muncii.

Referindu-se la preocupa
rea și în viitor pentru asi
gurarea mobilizării și stimu
lării potențelor creatoare ale 
poporului cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. a subli
niat ca una din ideile direc-

■ toare ale vastului program 
adoptat de partid, „Perfec
ționarea continuă a relațiilor 
de producție, a organizării 
societății, crearea cadrului 
organizatoric care să per
mită manifestarea în sfera 
vieții sociale a fiecărui ce
tățean, participarea cit mai 
activă a celor ce muncesc 
la conducerea treburilor 
țării, lărgirea libertăților, 
dezvoltarea democrației so
cialiste, considerînd că, pro
blema dezvoltării democra
ției socialiste este problema 
participării active a poporu
lui la conducerea treburilor 
țării".

Militînd pentru ca demo
crația socialistă să funcțio
neze ca un sistem al iniția
tivei sociale de masă, ca un 
proces al afirmării politice 
a omului socialist, Partidul 
Comunist Român se dove
dește a continua astfel in 
condiții noi, la nivelul cuce
ririlor de astăzi, o tradiție 
care traversează ca un fir 
roșu întreaga sa existență 
aceea a legăturii perma
nente cu masele, a luptei 
consecvente și hotărîte pen
tru democrație.

| AGENDĂ,
Delegația militară a Repu

blicii Populare Democrate Co
reene, condusă de general de 
armată O Gin U, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Co
reene, a făcut duminică dimi
neață o vizită protocolară la 
Ministerul Forțelor Armate, 
unde a fost primit de general
colonel Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate.

Au fost de față general-co
lonel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat 
Major, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului 
și secretar al Consiliului Poli
tic Superior, 
Sterian Țîrcă 
tenent Vasile 
ai ministrului

general-colonel 
și general-loco- 
Ionel, adjuncți 

forțelor armate.

La amiază, delegația milita
ră a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de 
general de armată O Gin U, 
șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Coreene, a 
depus coroane de flori la Mo
numentul Eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, pre
cum și la Monumentul Eroilor 
Patriei.

La solemnități au participat 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate șl șef al Ma
relui Stat Major, generali și 
ofițeri superiori.
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DRAPELUL DE FRUNTAȘ
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de
jur

TUDOR STANESCU

Simulescu, 
Anca Ser-

Premiul special al juriului î Codruța Reping. 
Premiul pentru pantomimă : Emilia Ghișu.
Premiul jubileului : brigada artistică a Institutului 

regia Dorel Vișan.
Premiul pentru mesaj umanist : formația artistică Studio III, 

regia Radu Tuculescu.
EMISIUNI RADIOFONICE î Emisiunea Gaudeamus realizată 

de studioul de radio studențesc al Casei de cultură. Premiul 
celui mai tînăr studio de radio : Emisiunea studioului Ehinox al 
Universității. Concursul de creație : Proză : Premiul III Adrian 
Grăunescu. Mențiuni : Aurel Codoban, Titel Zărnescu. Teatru, 
Mențiune : Radu Tuculescu, Premiul pentru estetică : Ion Cris- 
toiu. Muzică cultă : Mențiuni speciale : Corul bărbătesc al Insti
tutului agronomic Dr. Petru Groza. Formația Madrigal a Con
servatorului „Gh. Dima“. Muzică ușoară : Premiul I Formația 
Monochord — Inst. Politehnic Premiul II : Formația Perpetuum 
mobile — Institutul agronomic Mențiune specială : Formația 
Havaiana — Institutul Politehnic. Premiul pentru cei mai buni 
instrumentiști. Ovidiu Romanu (Universitate), Dan Igrețiu (Ins
titutul agronomic). Soliști de muzică ușoară : 1. Mihai Lupu,
2. Ionel Bud., 3. Eugen Mera. Mențiune : Mihai Cheleș. Premiul 
special al juriului : George Nicolescu. Mențiune specială : Maria 
Szekely. Premii pentru compoziții de muzică ușoară : 1. Horvath 
Athilla, Alexandru Silvester. 2. Marieta Madd. Interpreți de mu
zică folclorică : 1. Marcela Saftiuc 2. Tudor Baras, Traian Cosma,
3. Horvath Athilla, Alexandru Silvester. Premii pentru instru
mentiști : Premiul I Valentin Arcu (violoncel), Gyorbira Albert 
(pian). Premiul II — Aurel Marc (oboi), Balogh Francisc (vioară) 
Premiul III — Lucia Crăiță (pian), Valerica Etan (flaut). Men
țiune Mircea Hodrea (clarinet). Premiu pentru cea mai bună in
terpretare a unei piese românești : Maja Zoltan (flaut) Mircea 
Hodrea (clarinet). Premiul special „Orfeu" ai conducerii Conser
vatorului Gh. Dima — Gh. Roșu — canto.
Premiul I Rodica Toma — canto, Premiul II Oros Ana, Elena 
Dumitru, canto. Premiul III — Marilena Ciucă, Vasile Raba 
canto.

Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româ
nești : Dinei Gheorghe (canto). Premiul pentru evocarea unui 
poet: ansamblul în limba maghiară al Facultății de filologie. 
Folclor : Interpreți băieți : Premiul I Ioan Feder, Premiul II 
Ioan Simionca, Petru Măran premiul III Gh. Marcu, Nicolae 
Mețeș, Virgil Iacob. Mențiuni : Nicolae Cioran. Marele premiu 
al Festivalului : Ansamblul Universității Babeș Bolyai. Premiul 
I Ansamblul folcloric al Agronomiei. Premiul III Ansamblul 
I.M.F. Premiul special al juriului : Orchestra de muzică populară 
a Universității. Interprete fete : Premiul II Aurica Domocoș, 
Premiul III Maria Borza, Marcela Coluban, Maria Suciu. Men
țiuni : Aurelia Varvara. Ionela Vlastiu.

PICTURA 1. Valeriu Gonciaruc, 2. Ana Maria Băltaru, 3. Va
sile Crișan. Sculptură : 1. Mihai Studor, 2. Barbu Bocu, 3. Gri- 
gore Bradea. Grafică 1. Keri Eugen, 2. Gh. Sabău, 3. Flavian 
Creangă. Textile : 1. Marilena Teodorescu, 2. Forgâcs Edit, 3. 
Adriana Cavic,. Ceramică : 1. Maria Aldea. 2. Kispăl Lajos, 3. 
Andrei Antal. Sticlă : 1. Valeriu Semenescu, 2. Kiss Miklos, 3. 
Dorina Patrone.

politehnic

A APĂRUT : „PROBLEME ECONOMICE" 
Numărul 4/1971 

Consacrat aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român

numai pentru că media 
vîrstă a colectivului este în 
de 23 de ani, contribuția și par- 
teni-tatea noastră fiind netăgă
duită la toate succesele colecti
vului, ci mai ales pentm fap
tul că o bună parte din propu
nerile privind gospodărirea mai 
judicioasă și reducerea consu
murilor specifice de materiale, 
aparțin tinerilor din organizația 
noastră. Dar să mă refer la cele 
mai interesante, mai ingenioase. 
Introducerea în concepția pro
duselor a soluțiilor constructive 
de protejare a canturilor pa
nourilor cu benzi de furnir a- 
plicat cu adeziv termoplastic, în 
locul bordurii cu lemn masiv, 
ne-a adus o economie anuală de 
160 mc material lemnos. Fabri
carea benzilor din material 
plastic la bordurarea panourilor 
din P.A.L. melaminat la cuierul 
„Nufărul", ne permite să adău
găm economiei de mai sus alți 
500 mo. Ar mai fi apoi de amin
tit înlocuirea ambalajului lem
nos cu’cutii din carton ondulat.

fabricarea sertarelor de la bu
cătării din material plastic, re
cuperarea deșeurilor de P.A.L. 
și cherestea cu ajutorul unei 
instalații concepută și executa
tă în uzină — soluții care îm
preună vor cumula o economie 
anuală estimată la peste 2 500 
mc material lemnos. Iată, așa
dar, angajamentul nostru pen
tru acest an, apare cît se poa
te de realjst și fără îndoială el 
va fi depășit.

Am reținut în această discu
ție ca o modalitate economicoa
să de reducere a consumului de 
lemn — repunerea în circuitul 
producției — cu ajutorul insta
lației amintite a întregii canti
tăți de deșeuri. Tehnicienii com
binatului au descoperit astfel in 
acțiunea de autoutilare. în care 
se încadrează și originala insta
lație. încă o rezervă importantă 
de ridicare a eficientei econo
mice a activității lor, de moder
nizarea și perfecționarea pro
ducției.

— Să răsfoim împreună „ca
talogul" utilajelor, mașinilor șl 
instalațiilor gîndite, proiectate$•••••••*••••••••

(Urmare din pag. I)

de surcele, covoarele sfî- 
cu cioburi. Cineva s-a 
la mînă, dar nu are im-

mezi 
șiate 
tăiat ............
portanță : masacrul continuă. 
Nimic nu scapă neatins... în
tr-un tîrziu :

— Gata, m-am plictisit. Roiu’!
Și. cu aceeași discreție cu 

care au intrat, cei 6 escaladea
ză fereastra. Totul a durat 
două ceasuri...

îmi amintesc momentul 
care, însoțind organele de mi
liție, am asistat la prinderea 
făptașilor. Era duminica dimi
neața ; pe stradă, în jurul noi
lor blocuri, perechi ieșite la 
plimbare, puzderie de copii la 
joacă. Și iată că acestui spec
tacol obișnuit, reconfortant, i se 
suprapune un altul, total insolit: 
printr-o gură de canal, sînt 
scoși, cu ajutorul cîinilor poli
țiști, după o urmărire de aproa
pe o jumătate de ceas prin ga
leriile subterane, 5 copii. Cinci 
din cei șase. Cel mai mare are 
13 ani. Cel care nu a fost prins 
nici pînă astăzi (la peste două 
săptămîni după devastarea gră
diniței) este dat în urmărire 
generală, la 12 ani ! Deci, 
rezumind lucrurile, infracțiunea 
atit de puțin obișnuită de la 
crădinița nr. 13 a fost comisă 
de către un grup de copii* între 
10 si T3 ani. Cine sînt. cum au 
ajuns să comită o asemenea 
faptă ?

E vorba de elevi aflați în cla
sele I—IV. Emil Mureșan (13 
ani, clasa a IV-a, „șeful ban
dei"), Tudorel Chițan (13 ani,

cam

în

clasa IV), Petru Dumitrache 
(12 ani, clasa III-a), Gh. Cîrlig 
(10 ani, clasa I !), Remus Ba- 
cri(ă (12 ani, repetent în 
clasa I) și Dumitru Sima 
(12 ani. clasa III-a, aflat 
in urmărire). Cu toții lip
sesc de la școală și de acasă cu 
săptămînile, dorm prin poduri, 
guri de canale și, cînd sînt în- 
trei ei, discută în limbajul in
sinuant, eliptic, al spărgători
lor de profesie. Dar cu toții sînt 
perfect normali, iar uniforma 
de școlar și ghiozdanul le-ar 
sta, fără discuție, mult mai bine 
decît straiele pestrițe cu care

în mod special de acest caz — 
in toată activitatea mea de pînă 
acum nu am întîlnit o infrac
țiune mai ciudată. Cred totuși 
că această manifestare implică, 
dincolo de aspectul său concret, 
intrinsec, și o discuție despre 
răspundere socială. Mă refer la 
factorii răspunzători de educa
ția acestor copii (părinți, școa
lă), la acei care — știind în 
ce climat evoluau cei 6 minori 
—• nu au întreprins nimic pen
tru a schimba lucrurile".

Intr-adevăr, Cercetînd situa
ția familiilor celor 6 minori, 
ne-am convins de un adevăr

tinental — s-a căsătorit a doua 
oară, și-a cumpărat apartament, 
insă pensia alimentară (200 lei 
lunar) destinată întreținerii co
pilului din prima căsătorie o 
achită sporadic. „Din cînd în 
cind — ne spune micul Emil — 
atunci cînd treceam pe la ser
viciu primeam 5 sau 10 lei...“.

Faptul că Bacriță lipsea me
reu de acasă nu-l deranja pe 
tatăl său, muncitor la coopera
tiva „Automecanica" Din cînd 
în cînd, flămînd și murdar, co
pilul dădea o fugă pe la mai- 
că-sa, care locuiește în comuna 
Frunzănești, unde evident nu

6 VANDALI MITITEI...
sînt îmbrăcați. Chițan avea 
prinse de reverul hainei cîteva 
insigne sportive. Dumitrache 
colecționează timbre. Ca oricăror 
copii tuturor le plac dulciurile, 
mingile de cauciuc, iocurile. De 
ce au dereglat atunci tocmai un 
univers cu care au atltea afini
tăți ? Ce i-a determinat să dis
trugă bunuri în valoare de zeci 
de mii de lei ? Mobilurile in
vocate, infantile, au fost ace
leași ca să se distreze, ca să 
facă ceva ..serios", fiindcă așa au 
văzut în filme, fiindcă n-aveau 
altceva de făcut în seara aceea. 
..Drept să vă spun — opina 
căpitanul Ion Toana, de la sec
ția 18 de miliție, care se ocupă

destul de trist, pe care însă — 
sinceri să fim — îl bănuiam. 
Părinții, pur și simplu, doresc 
să scape de copii ! Fie că e 
vorba de familii unite (Dumi
trache, Sima) sau dezorganizate, 
părinții nu știu ce mijloace să 
găsească pentru a fugi de răs
punderea de a-și educa copiii. 
Mureșan, Cîrlig și Sima au fost 
internați în școli ajutătoare, în 
așa fel Incit, în cel mai fericit 
caz, își „deranjează" părinții o 
singură zi pe săptămînă, du
minica. In rest, soarta lor nu-i 
interesează. Și totuși mijloace 
materiale pentru a-i întreține, 
există. Tatăl lui Mureșan — 
bucătar șef la hotelul Intercon-

era întrebat „dacă la școală are 
numai note bune". Preocuparea 
principală a mamei lui Cîrlig a 
fost să-1 interneze într-o școală- 
internat. Copilul (în vîrstă de 
numai zece ani !) spunea dînsa 
nu mai putea fi supravegheat.

Am asistat la clipa penibilă 
în câre Dumitrache — aflîndu- 
se la miliție — a primit vizita 
părinților : tatăl (muncitor la 
Uzina „Laromet") și mama au 
rostit într-un glas : „Nu-l mai 
luăm de aici !“ Și au urmat o 
serie de imprecații la adresa or
ganelor de miliție (!?!).

Cum a acționat școala, insti
tuție care are obligații precise 
nu numai în ceea ce privește

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 19,SO 
— Gala filmului),

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Favorit (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

HAIDUCn LUI ȘAPTE 
rulează la Central (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
13,30; 16; 18,15 20,30).

TRIMIS EXTRAORDINAR
rulează la Victoria (orele B; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45)

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la ....................... —
14; 16,30;

MIHAI 
Lumina 
frățirea 
Sării

9;

CAI :
9.15; 

Fero- 
16;

11.15;

Capitol (orele 9,30; 11,45; 
18,45; îl)
VITEAZUL: rulează la 
(orele 9,45; 15; 19), In-
(orele 15; 19), Drumul 

(orele 15; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15). Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20.45).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Festival (orele 9; 12,30; 16,15;
20.15) .

MEXIC’70 : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; Program de filme docu
mentare (orele 19,15; 20,45).

CEI TREI CARE AU SPE
RIAT VESTUL : rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15, 13,30; 16;
18,30; 20,45). Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Grivița (ore
le 9; 11,45; 15; 17,45; 20.30), Miori
ța (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

DOAR UN telefon : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30)

ELIBERAREA : rulează la Da
cia (orele 8,45—19,30 în conti
nuare)

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,30; 20.30), 
t*”' '—*" 20,15), Giu- 

20,30). 
rulează la 

19,30).

șî realizate în atelierul meca- 
nie al combinatului dv...

— Nu-i nevoie de nici o „răs
foire" — ne atrage atenția to
varășul Ion Bodea, secretarul 
Organizației U.T.C. nr. 1 — mo
bilă. Le cunoaștem bine fără 
catalog, pentru că noi înșine le 
exploatăm. Eu cred că cea mai 
interesantă este mașina de tocat 
fiilme melaminice și recupera
rea acestora, deoarece ne varsă 
anual în bugetul economiilor la 
prețul de cost peste 300 000 lei. 
Instalația de preparat rășina fe- 
nolică, linia de montaj pe bandă 
a corpurilor de mobilă de bu
cătării, ‘banda înclinată pentru 
încărcarea coletelor cu mobilă 
în vagoanele C.F.R. — ca să 
enumăr în continuare pe cele 
mai recente — aduc unității 
noastre o eficiență totală de cir
ca 1 000 000 lei anual. Autorii 
lor sînt la fel de cunoscutl : in- | Elră’’(oreTe’'Î5,36; Î8; 
Kiner Cezar PROTASE. maistrul I iești (orele 15,30; 18; 
Gh. JERCAN, maistrul Ancu ■ vagabondul : 
DOBRE etc. In cursul acestui I Unirea (orele 10; 18; ____

planul de autoutilare este și I , clanul sicilienilor ; ru- 
mai încărcat. Se vor executa I •>naiK\,er^tari 15,15;utilaje în valoare de circa ju- I Munca (orele 15’30;
mătate de milion. | trandafiri roșii pentru

ANGELICA : rulează la Pacea
(orele 15,45; 18; 20).

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Crîngașl (orele 15,30; 18;
20.15) .

adio, GRANADA ! : rulează 
la Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POIENILE ROȘII : rulează Ia 
Viitorul (orele 16; 18; 20)

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Moșilor (orele 16; 18; 
20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .
RENEGATA : rulează la Flacăra 
(orele 15; 17,30; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Arta (orele 10; 11,45; 13,20; 15,15; 
18; 20,15), Rahova (orele 15,30; 
18: 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

TREC ZILELE : rulează la 
Progresul (orele 16; 18; 20).

procesul de învățămînt al co
piilor, cît și educația lor etică 
— in cazul acestor minori ? 
La școlile generale nr. 69 și 80 
mi s-a replicat cu toată bla
zarea că e vorba de copii-pro- 
blemă, a căror educare este im
posibil de făcut, că s-au încer
cat diverse „metode", însă că... 
etc. etc.

Pentru a nu prelungi discu
ția, este cazul să ne întrebăm 
dacă scuza „E vorba de un co- 
pil-problemă, nu am reușit 
sâ-1 educăm" poate fi accep
tată. Nici unul din copiii aflați 
în cauză nu ni s-a părut un 
inadaptabil. (De altfel, vîrstă 
lor însăși, desemnează ca pue
rilă această catalogare). Nu 
mai invocăm o serie de argu
mente specifice pedagogiei mo
derne (care contrazic evident 
această afirmație). Ne permitem 
doar, pe baza investigațiilor 
noastre și a bunului simț, să 
considerăm că răspunderea prin
cipală în cazul celor 6 minori 
revine, în primul rînd familiei 
în al doilea rînd, școlilor din 
care fac parte. Din fericire, so
cietatea noastră beneficiază de 
mijloace eficiente pentru, reedu
carea minorilor ajunși în aseme
nea situații. „Și, în acest caz, 
după cum spunea cpt. Elena 
Lupu, din Comisia pentru edu
carea minorilor, copiii vor fi 
internați în institute speciale 
de reeducare sau li se vor crea 
în familie — pe baza unor răs
punderi concrete stabilite <jp 
instanță — condiții corespunză
toare". Există astfel toate șan
sele ca apucăturile greștie să 
se schimbe, și — încă mai <• 
vreme — dimensiunea umană i» 
copilăriei să fie recucerită.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
PATRU OAMENI FĂRĂ NUME 
— ora 16,30 ; Teatrul Mic : CUM 
SE JEFUIEȘTE O BANCĂ — ora 
20 ; Teatrul ,.C. I Nottara" (Sala 
Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena • 18,30 Laureate... formații 
de dansuri șl soliști • 18,45 Re
vista economică TV. • 19,15 Pu
blicitate e 19,20 1001 de seri •
19,30 Telejurnalul de seară • 20,00 
50 de ani în 50 de evocări • 20.20 
Filmul serial: Cavalerul Furtună 
fiii) • 21,10 Reportaj UNESCO- 
1971 • 21,45 Steaua fără nume.
Muzică ușoară • 22,45 Telejurna
lul de noapte. Sport.

y-



Fotoreporterii noș

tri vfi prezintă dir

minica sportivă în

imagini
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r BASCHET

Dacă s-ar 
juca numai 

30 de minute...
Să sperăm că primăvara și 

nu... baschetul este cea care a 
făcut ca sala Floreasca, gazda 

baschet 
să fie

dublei întâlniri de 
România-Cehoslovacia, 
plină doar pe jumătate. De alt
fel. pentru cei prezenți au fost 
și momente de satisfacție, însă 
cei care au stat acasă sau un
deva, aiurea, n-au awt ce pier
de. Și asta din mai -multe mo
tive.

Primul ar fi că baschetul care 
«-a practicat n-a avut mai ni
mic spectaculos, s-a jucat 
„drept", cum bine zicea un spec
tator. Rareori, cîte o pătrundere 
sub panou sau o pasă surprin
zătoare au mai schimbat stereo
tipul partidelor. Al doilea motiv 
ar fi faptul că nici măcar șatis| 
facția unei duble victorii n-anl 
avut-o, cu toate că a stat la în- 
demîna jucătorilor noștri în am
bele partide, deoarece oaspeții, 
care veneau aureolați de un bun 
prestigiu cîștigat în baschetul 
european, nu ne-au pus pro
bleme deosebite, ceea ce ar con
stitui cel de al treilea motiv.

Victoriile au fost împărțite 
pentru că echipa României a 
învățat, se pare, să joace bas
chet numai 30 de minute, ulti
mele zece făcînd exces de zel 
în.......ospitalitate". Mai exact,
și în prima și în a doua partidă, 
jucătorii noștri au condus, cu 
mici excepții, în permanență — 
sîmbătă uneori cu 9 puncte di
ferență, iar duminică, în min. 
30, cu ... 30 de puncte (!!) — și 
totuși, sîmbătă cei care au cîș
tigat, în prelungiri, au fost ce
hii — cu 85—81 (36—43 ; 73—73) 
— iar duminică n-a lipsit mult 
să repete figura, întrucit în 
ultimele zece minute ale parti
dei șapte le-au aparținut total, 
românii nereușind să înscrie de- 
clt 6 puncte, în timp ce adver
sarii lor au înscris 31 (de la 83— 
53 la 89—84 1)

în rest, merită menționată 
Ideea antrenorului Dan Nicu- 
lescu de a folosi, în partida a 
doua, mai multe „rezerve" sau, 
dacă vreți, jucătorii mai tineri 
din lot.

B. UNGUREANU

• DUPĂ consumarea a 
șase runde, în turneul inter
național de șah de la Za
greb conduce iugoslavul Ma- 
rangunici cu 4 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de 
Marovici 4 puncte, Minici și 
Tukmacov — 3,5 puncte și 
cîte o partidă întreruptă. 
Șahistul ’
Ghițescu, 
șasea l-a învins pe Siape- 
ras, ocupă locul șapte cu trei 
puncte.

român Theodor 
care în runda a

In preliminariile olimpice
Romania-Albania: 2-1 (1-0)

Ne bucură doar victoria în sine. Evoluția 
„olimpicilor" în prima lor confruntare ofi
cială ne-a dezamăgit. Mult mai mult am aș
teptat -de la ei. Oaspeții constituie o echipă 
modestă ca posibilități tehnice și tactice, a- 
tributele lor fiind robustețea și capacitatea 
de efort, dar echipa noastră, chiar în aceste 
circumstanțe, n-a știut să se descurce. Pre
vedeam acest lucru.

In prima repriză, fotbaliștii noștri au ata
cat haotic, au combinat defectuos, 'deși nu 
s-ar putea spune că n-au depus oarecari efor
turi. Acțiunile, atacurile echipei noastre au 
fost prea puțin periculoase, ele purtîndu-se 
cel mai adesea sub semnul întîmplării, ca
racteristică pe care nu o întilnești decît la 
echipele improvizate, neomogene. Cea mai 
mare parte din timp jocul nostru nu s-a le
gat deloc, activitatea din teren nu a fost bine 
orientată tactic în fața apărării albaneze, 
solide și supranumerice : în loc ca jocul să 
fie desfăcut pe extreme, Tătaru,1 Iordănescu, 
ca și mijlocașii Beldeanu și Vigu, îl înghe
suie pe mijlocul porții unde se ridică un zid 
de netrccut, în vreme ce extremele, Dumi
trescu și Sălceanu, șomează. Lasă că nici 
așa nu prea s-au omorît ei cu firea, nu prea 
și-au făcut meseria și datoria pe teren in 
meciul de ieri. Cei doi înaintași steliști se 
caută, joacă prea mult între ei. Doar apă
rarea, în fața unei ofensive adverse ce-și 
risipește eforturile prin pătrunderi singulare 
și nepericuloase, își face datoria. Dacă n-ar 
fi venit golul în min. 45 — Beldeanu șutează 
puternic din afara careului, balonul ricoșea
ză dintr-un apărător în picioarele lui Iordă- 
nescu, care nu-1 iartă pe Dinella — am fi 
spus că a fost o repriză anostă, de un foarte 
slab nivel tehnic și spectacular.

Am crezut că pauza va fi un sfetnic bun. 
Dar n-a fost. Atacăm, dar nu reușim nimic. 
Adversarii se apără cu strășnicie și siguranță. 
Portarul Dinella are reflexe formidabile. Și

iată că tocmai cînd pe oaspeți îl interesa
— se vedea din ceea ce fac pe teren — să 
mențină doar diferența de un gol, extrema 
stingă, Jega, dintr-o fază fără istoric, înscrie 
țin gol stupid, balonul trccînd peste Coman, 
ieșit in față. Băieții nu și-au pierdut calmul
— deși o stare de nervozitate i-a cuprins, 
explicabil — și au atacai susținut, dînd jo
cului un singur sens, acela spre poarta oas
peților. In min. 73 luăm avantaj, printr-un 
gol marcat de Sălceanu dintr-un ofseid clar, 
reluările repetate pe micul ecran fiind în 
măsură să sublinieze infracțiunea. Lipsa de 
combativitate, randamentul scăzut al lui FI. 
Dumitrescu ii determină pe antrenori să-1 
înlocuiască cu Năstase. Atacul rămîne însă la 
fel de inexpresiv. Părăsește terenul și Săl
ceanu — se pare ușor accidentat — și intră 
Dincută. Dar rezultatul — deși mai apar din 
cînd în cind niște sclipiri palide la băieții 
noștri — nu poate fi modificat.

Această primă partidă din preliminarii se 
încheie cu un avantaj minim pentru „olim
picii" noștri și, după noi, șansele de promo
vare cu această echipă sînt puține. Sințem 
așadar nevoiți să subliniem din nou faptul 
că echipa olimpică a țării nu a cunoscut un 
curs firesc, normal de alcătuire, de creștere 
și omogenizare datorită marii peregrinări de 
jucători prin acest lot, poate și lipsei de în
țelegere a Federației, a cluburilor de a spri
jini selecția — în sensul cooptării cîtorva 
„mexicani" de calibru in ,,ll"-le de bază — 
și pregătirea jucătorilor.

Și e păcat, calificarea în turneul olimpic 
reprezentând un obiectiv deloc minor pen
tru un fotbal ca al nostru, aflat în plină 
tentativă de afirmare internațională, un o- 
biectiv pentru care merita să facem mult 
mai mult. Dar1 pînă la 26 mai mai e timp 
pentru a întoarce șansa în favoarea noas
tră. Bineînțeles, nu implorînd zeii, ci con- 
solidînd echipa cu valori.

C. VASILE

„IPPON" HANDBAL 0
PENTRU

Cea de a treia edi
ție a Campionatelor 
naționale de judo pen
tru seniori, încheiată 
ieri în sala Floreasca, a 
oferit în cele trei reu
niuni un spectacol de 
înaltă ținută și virtuo
zitate. într-o organiza
re perfectă, asigurată 
de federația de specia
litate, peste 100 de ju
doka și-au disputat cu 
ardoare șansele de a 
cuceri cele 5 titluri de 
campioni republicani, 
întîlnirile au fost în 
majoritatea lor pline de 
dinamism și nu rare
ori, sutele de specta
tori au răsplătit cu a- 

. plauze la scenă des
chisă atît pe cîștigători 
cît și pe învinși! Dar 
cum este firesc la com
petițiile de acest nivel, 
au apărut și surprizele. 
Sîmbătă, Vasile Petre, 
un judoka ce s-a im
pus în ultimul timp pe 
plan național, l-a scos 
din luptă pe triplul 
campion al României 

„internaționale-

SPORTUL CURAJULUI I „tunari” să-și cumpere

a juniorilor 
altfel, au și 

un titlu de 
două locuri

lor", Ionel Lazăr, în 
urma unei partide de 
mare spectaculozitate! 
Duminică, cea de a 
doua mare surpriză a 
fost furnizată de rapi- 
distul Florian Sandu 
care, după 10 minute 
de luptă aprigă l-a e- 
liminat pe Gheorghe 
Boșcu — campionul 
absolut al țării de anul 
trecut. Acest campionat 
a fost un bun prilej de 
afirmare 
care, de 
cîștigat 
campion,
II și trei locuri III. Da
că arbitrajul prestat de 
brigada Florin Donciu, 
Lucian Grigoropol și 
Florian Săpuneanu ar 
fi fost mai atent, Vasi
le Petre și Czep Dezi- 
deriu nu ar fi ieșit, cu 
atîta ușurință, din lup
ta pentru titlul de 
campion. O remarcabi
lă comportare a avut 
Ion Herman care cîști- 
gă pentru a treia oară 
consecutiv 
campion și

titlul de
Doru Hîr-

șan singurul junior ca
re a reușit să obțină 
tricoul de campion al 
seniorilor! Iată și cam
pionii țării pe 1971 : 
63 kg: 1. Lucea Sabin, 
locul 2, Mihai Tamaș 
(Dmamo Tunari), locul 
trei, Lazăr Moldovan 
(Voința Sibiu) și Dan 
Georgescu (Rapid) ; 70 
kg: 1. Hârșan Doru 
(Vagonul Arad), 2. Va
sile Ghe. (Rapid), 3. 
Cornel Roman (Rapid) 
și Ștefan Vodă (IEFS); 
80 kg: 1. Negoiță An
drei (IEFS), 2. Czep 
Dezideriu; 3. Vasile 
Petre (Presă și Edi
turi) și M. Ungureanu 
(ASE); 93 kg.: 1. Ion 
Herman (IEFS); 2. Ion 
Buzic (V. Sibiu); 3. Al. 
Dumitru (Rapid) și C. 
Clit (U. Craiova); pes
te 93 kg.: 1. Sorin Ar- 
joca 
Sandu 
Boșcu 
Pîrvu
Gheorghiu-Dej).

(IEFS), 2. FI.
(Rapid), 3. 
(IEFS) și 
(Șc. Sp.

ZBORURILE LOR

relatat : 
valoros 

noastre.
2—3

ÎNDRĂZNEȚE
Multi își închipuie, probabil, 

că micromodelele sînt un sim
plu divertisment, un joc al co
piilor pe care adulții îl privesc 
cu îngăduință. Nimic mai gre
șit ! Spectatorii Concursului re
publican al pionierilor și școla
rilor au înțeles mai bine aceasta 
admirînd, sîmbătă și duminică, 
în înaltul boitei Pavilionului 
Expoziției naționale, zborurile 
incredibile ale fragilelor modele 
de jumătate de gram. 160 de 
mici constructori, reprezentând 
31 de județe ale țării, și-au 
disputat titlurile de campioni 
puse în joc. Ce sînt de fapt a- 
ceste micromodele ? Minuscu
lele aparate de zburat au, în 
mare, silueta avionului : pe o 
osatură din lemn de balsa (o 
specie de lemn rar, din delta 
Amazonului, care conține 98 la 
sută... aer) sînt fixate pelicule 
speciale pe care concurenții în
șiși le obțin combinând cîteva 
substanțe chimice ; o elice 
transparentă și, în sfîrșit, Un 
fir de elastic — de fapt „moto
rul". Micul aparat, acționat de 
elice și folosind curenți de aer 
uneori insesizabili, reușește să 
evolueze în aer, cîștigînri înăl
țime, 10—15 și chiar 17 minute ! 
(Record republican de seniori : 
38 min. 10 sec.). în concursul 
republican încheiat ieri, aflat la 
cea de-a V-a ediție, s-au efec
tuat lansări în patru manșe, 
contând în clasament cele mai 
bune două. Secundele de menți
nere, transformate in puncte,

au constituit elementul de triaj. 
Printre modelele prezentate cu 
succes, a$n putut admira micro- 
modelul elevului Ioszef Kicsi, 
din clasa a VII-a a Școlii ge
nerale din comuna Micfalău, 
județul Covama (număr de con
curs 112). Antrenorul său, însuși 
directorul școlii, profesorul 
Lăszlo Forră, ne-a 
„Kicsi este cel mai 
component al echipei 
El lucrează chiar și cîte 
sâptămîni la elaborarea unui 
model". Printre arbitri, nume
roși sportivi de performanță la 
micromodelism — seniori, intre 
aceștia, studentul Aurel Popa, 
din anul I Politehnică, laureat 
a trei titluri naționale consecu
tive și medaliat cu bronz la ul
tima ediție a C.M. „Activitatea 
mea a debutat nu cu prea mulți 
ani in urmă, pe timpul pionie- 
riei, la Tirgu-Mureș. Este o pa
siune la care nu pot renunța 
niciodată. La acest concurs, re
trăiesc emoțiile debutului meu 
competițional. Foarte multi
dintre competitorii de azi, con- 
tinuînd activitatea in cadrul
cercurilor tehnice, au mari șan
se de creștere valorică, trecînd 
la aparate de dimensiuni mai 
mari (450 mm anvergură maxi
mă, pentru juniori și 650 mm 
pentru seniori — n. n.)“

Ieri la prînz, după centraliza
rea numeroaselor fișe de con
curs, oficialii au stabilit clasa
mentul fiaial al Concursului re
publican. Vă prezentăm laurea-

ții : 1. Ladislau Szabo — Casa 
pionierilor Tirgu-Mureș. județul 
Mureș — 2 027 puncte ; 2. Mir
cea Laza —- Casa pionierilor Ro
șiorii de Vede, județul Teleor
man — 2 010 puncte ; 3. Mugu
rel Ionescu — Palatul pionierilor 
București — 1 957 puncte.

(Urmare din pag. I)

VIOREL RABA

ÎNAINTEA MECIULUI
CU IUGOSLAVIA

DUPĂ

Gh.
V.

Gh.

ILIE GHEORGHE

SCRIMA

...A început ultima repriză 
a campionatului masculin de 
handbal, divizia A. încă . din 
prima etapă, tensiunea și-a 
pus amprenta pe jocuri, con- / 
firmîndu-ne prezumția făcuta 
acum cîteva zile și prilejuin- 
du-ne vizionarea unor partide 
extrem de dîrze și interesante. 
Iată prezentarea, pe scurt, a 
celor două jocuri disputate în 
Capitală :

tori : Cosma (4) șl Voinea (3)
— Universitatea, respectiv Ni- 
țescu (3).

BUCU-UțîIVERSITATEA 
REȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 14—8 (7—3). ’ ’
debutat cu o puternică ofensi
vă a studenților care, după 
primele 16 minute, conduceau 
deja cu 5—1, pînă la pauză 
ambele echipe mai marcînd 
cîte două goluri. în repriza se
cundă, mobilizați și mai mult 
de forma excelentă a portaru
lui Orban, elevii antrenorului 
Trofin încep un adevărat „dans 
al golurilor", dar numai de pe 
semicerc, căci Chlcid era de
parte de a fi tunarul de temut 
pe care-1 știam. Voinea, subtil 
și penetrant, Cosma, insistent 
și incisiv, au reușit însă să a- 
ducă echipei lor o victorie co
modă în fața unui adversar 
lipsit și el de „linia de 9 m“ 
— unde singurul „periculos", 
Mureșan’ a fost sever marcat 
de Roșu. Principalii realiza-

Jocul a

„DUEL"

PROVINCIE-CAPITALĂ
Timp de trei zile, aproape 200 de copii, între 10 și 16 ani, au 

căutat să demonstreze specialiștilor și spectatorilor prezenți în 
sala Floreasca II că peste cîtva tâmp ei se vor număra printre 
urmașii vrednici și merituoși ai actualilor maeștri din scrima 
românească. Și dacă totuși nivelul acestei finale pe 1971 pentru 
juniori-mici a fost mai scăzut față de anul trecut, aceasta se 
datorește faptului că o mare parte dintre competitori n-au 
împlinit încă vîrsta de 16 ani (vîrstă limită la această ca
tegorie) dar e probabil că la anul ei vor reuși să se ri
dice Ia nivelul exigențelor. Caracteristica întrecerilor a fost, 
ca de fiecare dată, duelul dintre secțiile tinere ale Ca
pitalei și centrele cu tradiție din provincie, ca Satu-Mare, Cluj, 
Oradea etc. Rezultatul, pînă în prezent, e favorabil primilor. 
Floretă băieți, armă unde sătmărenii își puneau mari speranțe, 
a fost cîștigată și chiar dominată de P. Buricea de la Șc. Sp. nr. 
1 București, favoritul probei (Kuki — Șc. Sp. Satu-Mare) nereu
șind să se claseze decît pe locul IV. Mai pot fi remarcați vice- 
campionul A. Apati, revelația finalei și I. Alexe de la Șc. Sp. 
nr. 1 București.

La floretă fete pronosticurile au fost confirmate, favorita 
A. Crișu de la „Viitorul" București, reușind să cîștige primul ei 
titlu, terminînd neînvinsă întregul concurs ! Superioară din punct 
de vedere tehnic celorlalte adversare, această sportivă se pare 
că este cea mai aproape de porțile lotului de tineret.

Am putea spune că sabia nu ne-a mulțumit. Caracterul de 
„bătaie" al multor asalturi a făcut să regretăm că I. Pop, C. Ma
rin, E. Oancea au terminat junioratul. A cîștigat G. Duția de la 
Steagul roșu Brașov, în baraj cu I. Pantelimonescu.

P. LASCU

DINAMO BUCUREȘTI—DI
NAMO BRAȘOV 11—10 (5—3). 
Meciul a fost presărat cu ra
tări, cu faulturi și, mai ales (și 
grav), cu erori de arbitraj. 
Bucureștenii, lipsiți de vigoa
rea obișnuită, s-ay bazat și ei, 
ca și Universitatea București, 
pe jucătorii de semicerc (Mol
dovan, Samungi, Dinea și 
Preotu), „tunarii" Nica, Papp 
și Licu fiind apariții mai mult 
figurative pe teren ! Am ră
mas chiar uimiți că, în aceste 
condiții, experimentatul antre
nor Oprea Vlase ezita să a- 
runce în luptă, „noua pleiadă", 
încăpățînîndu-se să se bazeze 
pe titularii care nu erau în zi 
bună ! De fapt, oboseala i-a 
cuprins repede pe jucătorii ți
nuți în teren aproape tot me
ciul, iar randamentul echipei 
a scăzut pe măsura scurgerii 
timpului, astfel că după ce au 
condus (cu 7—4, 8—5 șl 10—6), 
bucureștenii s-au văzut la un 
pas de meci nul, partida în- 
cheindu-se la numai un gol di
ferență ! Cei doi arbitri din 
Craiova — N. Andreea și C. 
Tănăsescu — au acordat 7 lo
vituri de la 7 m dintre care cel 
mult două ni s-au părut jus
tificate. De altfel, maniera în 
care au condus acest meci este 
incalificabilă ! Principalii rea
lizatori : Dan Marin (5) — pen
tru gazde, și Mesmmer (4) — 
pentru oaspeți.

Iată și rezultatele înregistra
te în celelalte meciuri ale 
etapei :

Șttilnța-Lovrin — Steaua 12 
—20 (5—9); Unîv. Cluj — Pol. 
Timișoara 
Galați — 
(4-3).

H.

11—11 (8—4); Pol.
S. C. Bacău 12—9

ALEXANDRESCU

Palermo :

NÂSTASE—ȚIRIAC 
în finala de dublu

• ELIMINAȚI în probele 
de simplu, tenismanii români 
Tiriac și Năstase s-au cali
ficat în schimb în finala pro
bei de dublu, întrecînd în 
semifinale perechea Marza- 
no (Italia) — Dron (Româ
nia). Adversarii jucătorilor 
noștri în finală vor fi cu- 
noscuții campioni francezi 
Barthes și Goven.

Echipa reprezentativă și-a încheiat sîmbătă, la Brașov, pregă
tirile dinaintea meciului eu Iugoslavia susținînd o ultimă par
tidă de verificare cu divizionara A Steagul Roșu. Meciul a fost 
urît, încîlcit și, pe alocuri, dur. Mocanu, cel mai slab om al lo
tului ,a recurs Ia obișnuitele sale „intrări" pentru a-1 aduce sub 
ascultare pe Necula, care în cîteva rîndurî l-a ridiculizat pur și 
simplu. Stegarii n-au vrut să rămînă datori și Rusu a pus de cîteva 
ori niște contre de au ieșit seîntei. Noroc că nu s-a accidentat 
nimeni.

Tricolorii au marcat în prima repriză două goluri, cel al Iui 
Anca fiind rodul unei excelente combinații cu Neagu. Anca, au
tor și al celui de al treilea gol, se află într-o formă maximă, titu
larizarea lui în formație impunîndu-se în detrimentul lui Radu 
Nunweiler — apatic, dezordonat și parcă dezinteresat.

Dan Coe, revenit în lotul național după o lungă absență, a ju
cat bine, sobru, sigur pe el, cu intervenții simple, precise. El va 
îmbrăca miercuri la Novi Sad pentru a 41-a oară tricoul într-d 
partidă inter țări.

La Novi Sad, Neagu și Dumitru vor sărbători un mic jubileu. 
Cel de al zecelea meci în reprezentativă, ceea ce înseamnă că își 
vor îndeplini norma de maestru al sportului. De altfel, trebuie să 
vă informez că sîmbătă dimineață, la Hotelul Brad din Poiana 
Brașov, a avut loc o festivitate : tovarășul Ion Balaș, vicepreședinte 
al F.R.F., a înmînat jucătorilor Răducanu, Lupescu și Dem- 
brovschi, diplomele și insignele de maeștri ai sportului.

DUMITRU VIȘAN

VICTORIE, ACALMIE
Victoria repurtată de națio

nala noastră împotriva „XV“-lui 
italian a creat, se pare, un op
timism exagerat, un fel de a- 
calmie la unii din jucătorii e- 
chipelor noastre divizionare, as- 
fel nu se explică cum de „ve
detele" remarcate duminica 
trecută, s-au comportat așa de 
slab în cuplajul din Parcul Co
pilului. N-am mai văzut acele 
transformări precise ale lui 
Durbac, impetuozitatea lui Te- 
leașă sau siguranța lui Demian. 
Totuși, în limitele unor jocuri 
de campionat și a scopului pro
pus — punctele necesare victo
riei — meciurile vizionate au 
corespuns într-o oarecare mă
sură.

Steaua a intîlnit pe ultima 
clasată, Constructorul, o echipă 
care se zbate în actualul retur 
să evite retrogradarea. Așa se 
și explică jocul ei „tare" din 
primele minute cînd surprin- 
zindu-și adversarul reușește cî
teva încercări. Dar pină la urmă

militarii n-au avut probleme. 
Scorul final, 17—11, ni se pare 
exagerat, deoarece ocaziile ce
lor de la Constructorul și finalul 
reușit al meciului ii îndreptă
țeau la un meci egal.

Grivița Roșie — Universitatea 
Timișoara a fost cel de al doi
lea meci al cuplajului, liderul 
întîlnind pe propriul teren, e- 
chipa care in toamnă reușea 
performanța, la vremea aceea, 
de a învinge XV-le grivițean, 
după o partidă disputată, fru
moasă. De data aceasta a fost 
un joc închis, în care erau vi
zibile eforturile ca scorul să nu 
ia proporții și o Grivița Roșie 
care nu a reușit să se desprindă 
de adversar. întâlnirea s-a sol
dat cu un 9—6 pentru bucureș- 
teni.

Alte rezultate din țară :
Politehnica Iași — Dinamo : 

3—6 ; Știinta Petroșeni — Agro
nomia Cluj : 12—3 : Rulmentul 
Birlad — Rapid : 12—9 ; C.S.M. 
Sibiu — Farul Constanta : 0—0.

GABRIEL FLOREA

ca o amplă acțiune de interes 
național, gimnastica zilnică, cu 
o durată de 8—10 minute, este 
îndreptată spre reducerea efec
telor negative ale poziției stati
ce din timpul orelor de curs, 
activizarea funcțiilor biologice 
de bază — respirația și circula
ția — prevenirea instalării unor 
vicii de atitudine, cum ar fi de
vierile coloanei vertebrale, pre
cum • - 
deri 
sării 
puse

în . _
teriale ale școlilor, de suprafe
țele curților sau ale spațiilor și 
terenurilor disponibile aflate în 
apropiere, de mărimea efective
lor de elevi, gimnastica zilnică 
se poate efectua fie înaintea în
ceperii primei ore de curs, fie 
la sfîrșitul celei de-a doua (sau 
a treia) oră, în prezența și sub 
conducerea profesorului care 
urmează să desfășoare sau a 
desfășurat ora respectivă. La 
clasele I—IV gimnastica se 
va programa numai la sfîrșitul 
celei de-a doua ore de activități 
înaintea pauzei mari, în aer 
liber, sub conducerea învățăto
rului. Timpul de 10 minute, a- 
fectat exercițiilor de gimnastică, 
va fi asigurat fie prin începe
rea programului școlar mai de
vreme cu 10 minute, fie prin 
prelungirea lui. Se va respecta 
integral durata recreațiilor.

în legătură cu programele, cu 
complexele de exerciții, Reco
mandările prevăd ca acestea să 
fie alcătuite ’ * " '
educație fizică, 
elaborat ’ * * 
mîntului, _____ _________
grupe de clase : clasele I—IV ; 
clasele V—VIII (X). Pentru al
cătuirea programelor de gim-

și realizarea unei destin- 
active in folosul compen- 
eforturilor intelectuale de- 
de elevi.
funcție de condițiile ma-

de profesorii de 
după modelul 

de Ministerul învăță- 
pentru următoarele

nastică se vor alege exerciții 
simple sub raport tehnic, care 
să se adreseze principalelor 
grupe musculare. Se va acorda 
atenție deosebită exercițiilor 
preventive și corective, de întin
dere și mobilitate a coloanei, 
exercițiilor de respirație, de ac
tivizare a circulației generale și 
a celor periferice. în vederea 
sporirii gradului de atractivita- 
te, exercițiile vor putea fi exe
cutate cu acompaniament mu
zical sau însoțite de cîntece 
ritmate și antrenante. Conținu
tul programului de gimnastică

dă sub nici un motiv, sub nici 
o formă, „scutiri" așa cum se 
întâmplă, in mod exagerat, la 
orele de educație fizică. La 
programul de gimnastică zilni
că participă toți elevii. Numai 
în cazuri excepționale, se pot 
face derogări : li se va permi
te să nu participe doar acelor 
elevi pentru care orice efort 
fizic, fie el cît de mic. este to
tal contraindicat și se motivea
ză aceasta printr-un certificat 
medical cu descrierea amănun
țită a situației.

Față de amploarea acestei

GIMNASTICA
ZILNICĂ

se va schimba din 6 în 6 săp
tămîni. învățarea exercițiilor, 
de către întreg efectivul clasei, 
se va realiza în lecțiile de edu
cație fizică, afectîndu-se timpul 
necesar, *în ultimele două lecții 
premergătoare schimbării 
gramelor.

în cadrul fiecărei clase 
rîndul celor mai buni elevi, vor 
fi selecționați 2—3 instructori 
care vor primi sarcina să ur
mărească și să coordoneze, prin 
intermediul comenzilor specifi
ce, executarea de către întrea
ga clasă a programului de gim
nastică. Profesorii de educație 
fizică vor asigura pregătirea 
corespunzătoare a acestor elevi 
instructori.

Un lucru demn de subliniat 
este și faptul că de la progra
mul de gimnastică nu se acor-

pro-
din

inițiative, de însemnătatea ei, 
se impun o serie de măsuri 
vizind formarea unei opinii fa
vorabile în jurul acestei ac
țiuni : astfel, e necesar, să se 
desfășoare o muncă sistematică 
de propagandă, să se organizeze 
discuții cu cadrele didactice, 
cu diriginții, cu elevii și pă
rinții acestora.

Consiliile profesorale și con
ducerile de școli vor stabili 
măsurile concrete ce se impun 
pentru organizarea in școală, în 
condiții corespunzătoare, a gim
nasticii zilnice. în perioada 
20—31 IV. diriginții vor orga
niza discuții în legătură cu im
portanța și necesitatea partici
pării elevilor la programul de 
gimnastică zilnică, se vor afișa 
programele de exerciții în cele 
mai vizibile locuri. După pe-

rioada pregătitoare, care durea
ză pină la 3 mai 1971, elevii 
școlilor generale vor executa 
zilnic programul de exerciții fi
zice stabilit. Profesorii de edu
cație fizică, împreună cu pro
fesorii de serviciu, vor suprave
ghea modul în care se desfășoa
ră programul de gimnastică, a- 
cordînd sprijinul și îndrumarea 
necesară.

Gimnastica zilnică școlară va 
fi reluată o dată cu începerea 
noului an școlar, afectîndu-se 
de la început, o perioadă de 
2 săptămîni pentru învățarea 
exercițiilor, pregătirea elevilor 
instructori și luarea măsurilor 
organizatorice necesare cuprin
derii tuturor elevilor în această 
acțiune.

Răspunderea față de sănăta
tea și capacitatea de muncă șl 
învățătură a tinerei generații 
— se subliniază în Recoman
dări — revine întregului corp 
didactic, profesorilor de educa
ție fizică, care sînt chemați să 
nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea acestei im
portant^, sarcini încredințate d« 
partid.

Considerăm că la reușita a- 
cestei ample acțiuni organiza
țiile U.T.C., asociațiile sportive 
ale elevilor, pot contribui într-o 
măsură însemnată, prin instau
rarea ordinci și disciplinei, mo
bilizarea tuturor elevilor Ia 
practicarea gimnasticii, pregă
tirea spațiului necesar, crearea 
unui cadru atractiv și adecvat, 
asigurarea acompaniamentului, 
învățarea de cîntece și ritmuri 
precum și în propunerea și se
lecționarea din fiecare clasă a 
celor mai buni elevi pentru 
a deveni instructori care, după 
ce vor fi instruiți de profesorii 
de educație fizică, ei înșiși să 
coordoneze și să execute cu în
treaga clasă programul de gim
nastică.

Ii



SECVENȚE DE PE GLOB

Legătura dintre lucrurile mari 
fi cele mărunte nu împiedică, în 
realitate, explicarea unora prin 
celelalte, stabilirea relației de la 
cauză la efect. De cîte ori eveni
mentele mari, capitale, nu se ma
nifestă — măcar în faza inițială 
— prlntr.o serie de fapte aparent 
minore T De fapt, factorul deci
siv al seriei de elemente separate 
și mărunte este semnificația. Cînd 
semnificația este majoră, putem 
ft siguri că dinamica vieții va in
tra în acțiune șl, ca azima pusă 
la dospit, din știrea aproape im
perceptibilă la început va crește, 
în timp, mal devreme sau mai 
tîrziu. Evenimentul. Cu E mare.

MINGEA DE CELULOID care a- 
leargă peste fileul întins de-a 
curmezișul mesei verzi are un dia
metru de numai 3—4 cm. Atît. 
Chiar match-urile cele mai dis
putate dintre maeștrii tenisului de 
masă ocupă cu modestie doar un 
loc în rubrica special rezervată 
a paginilor de sport. Dar lumea 
de astăzi a trăit destul în umbra 
marilor el griji ca să „prindă" 
numaldecît tîlcul informației cu 
privire la prezența echipei jucă
torilor de tenis de masă ameri
cani în Republica Populară Chi
neză. După cele două decenii de 
orbire șl încăpățînare politică,

traduse printr-un embargou to
tal și nereușita încercare de a 
menține într-o izolare internațio
nală poporul cel mai numeros 
din lume, cîrmuitor-ii Statelor U- 
nite au luat, în raporturile cu 
China populară, anumite măsuri 
sub semnul lucidității. Ele afec
tează, deocamdată, domeniile co
merciale, culturale și turistice. 
Dar în această ultimă propoziție 
_ sperăm — cel mal important 
este cuvîntul deocamdată. Deo
camdată o mică, foarte mică șl 
ușoară minge de celuloid, dar în
cărcată de semnificații, trece pla- 
sa ritmic și viu, de o parte și de 
alta. (Foto 1).
• CE SE PETRECE ÎN IRLAN

DA DE NORD ? Incidentele con
tinuă, strada nu se mai liniștește, 
încăierările se țin lanț. Moșteni
rea unor veacuri de discriminări 
pentru comunitatea catolică apasă 
ca o lespede. Undeva, totuși, tre
buie să se arate semnele unei 
reevaluări a condițiilor necesare 
calmului adevărat. Poate că sînt 
încă atît de mici încît nu sînt 
vizibile cu ochiul liber. Poate că 
e necesar un microscop. Dar pe 
lamela acestui microscop trebuie 
să se afle sporii unei vegetații 
care, odată și odată, cît mal cu- 
rînd, să acopere pașnic Ulster-ul. 
(Foto 2).

• LA SEDIUL ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE, ambasado
rii celor 4 mari puteri proce
dează la schimbul de opinii menit 
să găsească o cale de pacificare în 
Orientul Apropiat. Dar din acea 
parte a lumii știrile continuă să 
vină tensionate de neliniște. Fie
care moment pare că se smulge 
dintr-o încleștare care costă ner
vii popoarelor din lumea întrea
gă. Totuși, trebuie stinse la vre
me scînteile, trebuie prevenite ex
ploziile. Oamenii angajați pe li
nia menținerii păcii nu au voie 
să piardă răbdarea... (Foto 3).
• PESTE O VREME, <Mntr-un 

vehicul lunar intitulat Grover, 
vor coborî pe solul lui Selene 
membrii echipajului lui Apollo 15 
format din James B. Irvin și Da
vid R. Scott. Atunci, acolo, ei vor 
repeta aidoma o lecție învățată 
pînă la detaliu pe pămînt, bu
năoară în peisajul deșertîc de la 
Rio Grande. încă puțin șl-1 vom 
considera pe cosmonaut un pro
fesionist ca oricare altul. Și în 
lumina faptului că gsestul Iul, 
orlcît de epocal, e rezultanta te
restrului, plicticosului său antre
nament — zilnicele noastre exerci
ții de acomodare la Impactul cu 
viitorul ce altceva sînt oare ? — 
vom avea dreptate. (Foto 4).

ȘTEFAN IUREȘ

DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI LA 

SEUL
Le Seul au avut loc din 

nou puternice demonstrații 
ale studenților, carȘ și-au ex
primat protestul față da mă
surile de militarizare a vieții 
universitare adoptate de re
gimul Pak Cijan Hi. Impor
tante forte polițienești au in
tervenit pentru a-i dispersa 
pei cei aproximativ 3 000 de 
manifestanți.

a pest

ZIMBABWE: 
perspectivele eliberării

Interviu cu reprezentanți ai Z.A.P.U. și Z.A.N.U.

SIN0 IA—început 
și simbol
Plin sezon al inundațiilor. Zambezi, Nilul rhodesian, dez

lănțuit, irigă pămînturile grase ale văilor situate la nord de 
Sinoia. E noapte adîncă, o noapte ca smoala. Pe cărări* întor- 
tochiate de junglă o companie de luptători de guerilă, în uni
forme kaki, cu puști automate și mitraliere bine învelite și feri
te de umezeală, înaintează precaut. Ținta : un cantonament al 
militarilor guvernului de la Salisbury, situat în apropiere de 
Wankle, într-o zonă locuită de fermieri albi. Un atac prin 
surprindere și cantonamentul este literalmente distrus. în 
urmă rămîn ruinele clădirilor, tanchete arse,. aproape 30 de 
dușmani uciși. în drumul de înapoiere, băieții în uniformă 
kaki duc cu ei tunuri ușoare, mitraliere și lansatoare de ra
chete capturate de la inamic.

Episodul acesta ni l-a 
povestit, ca o expresivă 
introducere la interviul 
solicitat pe tema luptei 
de eliberare a poporu
lui Zimbabwe, interlocu
torul nostru CHARLES 
GOROMONZI. comisar 
al Forțelor Armate Re
voluționare ale Uniunii 
Poporului African din 
Zimbabwe (Z.A.P.U.).

Introducerea aceasta 
a determinat într-un fel 
și firul convorbirii.

—- Care este stadiul 
actual al luptei armate 
a forțelor patriotice 
Zimbabwe ?

— De la primele acțiuni ar
mate desfășurate în urmă cu 
cinci ani, în aprilie 1966 la Si
noia, la 80 de mile de Salis
bury, lupta armată a crescut 
în amploare și intensitate. Nu 
mai este vorba ca în urmă cu 
doi-trei ani de infiltrarea unor 
grupuri mici de luptători ci de 
atacuri ale unor unități bine 
instruite. Nu numai că Valea 
Zambezi s-a transformat în
tr-o adevărată zonă de front 
continuu dar și în inima țării 
au fost inițiate numai în anul 
1970 peste 100 de atacuri im
portante asupra pozițiilor mili
tare ale guvernului Smith. Aș 
putea aminti distrugerea bazei 
de infanterie mecanizată de la 
Terenk, la 30 de mile de ca
pitală și atacarea în două re
prize, cu mortiere, a celui mai

mare centru de blindate al ar
matei lui Smith, centrul de la 
Helvis, din apropiere de 
Bulawayo.

— Care sînt perspec
tivele mișcării de elibe
rare Zimbabwe ?

— In mod inevitabil trebuie 
să cîștigăm lupta. O vom cîș- 
tiga. In orice caz, pentru po
porul nostru nu există nici o 
perspectivă în afara luptei ac
tive pentru eliberare. Regimul 
lui Smith promovează o tira
nie rasistă, rigidă, de tip sud- 
african, care condamnă po
porul Zimbabwe la un statut 
colonial, la o veritabilă sclavie 
modernă la o viață de pro
miscuitate în rezervații. 227 000 
de coloni europeni au toate 
drepturile ia,r 5 400 000 de 
africani au doar dreptul de a 
fi exploatați în stil colonial.

— Sînteți oare de pă
rere că o reglementare 
politică pe baza celor 
cinci principii propuse 
de fostul guvern labu
rist britanic ar fi accep
tabilă pentru poporul 
african ?

— Guvernul laburist stipu
lase' cinci principii, din care 
cel mai important era NIB- 
MAR („no independence befo
re maiority African rule' — 
„nici o independență înainte 
de regimul majorității africa-

rte). Venirea la putere a con
servatorilor a schimbat, însă, 
foarte mult datele problemei.

— în ce sens î
— In primul rînd, politica 

declarată a guvernului conser
vator este de a redeschide 
tratativele cu guvernul Smith și 
de a relua relațiile cu acesta. 
Aceasta înseamnă o răsturna
re a politicii guvernului prece
dent. Și ea dă guvernului 
Smith posibilitatea de a se 
consolida și a adopta o orien
tare și mai dură, și mai de 
dreapta. Și, ca să revenim la 
esențial, guvernul conservator 
a respins oficial principiul 
NIBMAR. Așadar, tn aceste 
condiții este evident că o re
glementare politică cu Smith 
ar putea satisface doar intere
sele strategice și economice 
ale Marii Britanii dar nu cele 
ale africanilor. Aceasta va fi 
o trădare de către Londra a 
africanilor. Va fi trădarea fina
lă. Și una din consecințele ei 
va fi intensificarea luptei ar
mate revoluționare împotriva 
regimului Smith.

— Mișcarea de gueri
lă din Rhodesia va fi 
oare suficient de puter
nică în viitorul apropiat 
pentru a răsturna regi
mul rasist ?

— Va fi tn mod cert sufi
cient de puternică pentru a 
crea o stiuație nouă. Gradul 
în core mica comunitate de 
coloni albi (raportul actual ■■ 
un alb la 24 africani) poate 
rezista ■ este, oricum, limitat. 
Principalul constă pentru noi 
africanii — și acesta este o- 
biectul primordial al Z.A.P.U. 
— să ne unim forțele, sfi 
creăm un. front unit anti-colo- 
nialist al întregului popor, să 
antrenăm întregul popor Zim
babwe tn lupta de eliberare 
națională și socială.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului ceylonez a declarat că 
forțele arimate și poliția au re
stabilit ordinea în unele locali
tăți din sudul insulei, care fu
seseră sub controlul insurgenți
lor, precizînd, în același tÎQip, 
că aceștia sînt încă activi în cî- 
teva zone.

Surse oficiale din capitală au 
anunțat că trupele guvernamen
tale și poliția au descoperit mari 
cantități de arme și muniții. Po
trivit agenției REUTER, la Co
lombo starea de asediu continuă 
să fie menținută.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT Ab MARINEI AMERI
CANE a anunțat că purtătorul 
de elicoptere „Guam“ și patru 
nave-amfibil vor pătrunde în 
Marea Mediterană pentru a se 
ralia flotei a șasea americane.

Oficialitățile de la Washing
ton au refuzat, după cum rela
tează agenția U.P.I., să precize
ze semnificația acestei măsuri.

• IN LOCALITATEA WESb 
,-a deschis, tn prezența pre
ședintelui federal al Austriei, 
Franz Jonas, tradiționalul tlrg 
turistic și hotelier. în halele și 
pavilioanele tîrgului expun 700 
de particdpanți austrieci și din 
străinătate. Sînt amenajate, de 
asemenea, 12 expoziții speciale 
șl birouri de informații turistice

Țara noastră participă cu. un 
stand turistic cuprinzînd ima
gini ale peisajului românesc, 
monumentelor de artă, stațiuni
lor de odihnă și agrement. Du
pă deschiderea oficială a Tirgu- 
fui, președintele Franz Jonas a 
vizitat diverse standuri, printre 
care șl cel al României.

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNTREVEDERE RIAD-JARRING
• LUĂRI DE POZIȚIE PRIVIND 

SITUAȚIA DIN IORDANIA
Mahmud Riad, vicepremier și 

ministru al afacerilor externe al 
R.A.U., a conferit la Moscova 
cu Gunnar Jarring, ambasador 
rul Suediei în Uniunea Sovieti
că șl reprezentant special al se
cretarului general al O.N.U. pen
tru problemele Orientului Apro
piat. După cum s-a anunțat, Mah
mud Riad și Gunnar Jarring „au 
trecut în revistă toate aspectele 
crized din Orientul Apropiat și 
actuala situație din zonă".

întâlnirea de la Moscova este 
cea de-a doua în ultimele 14 zile. 
După cum se știe, Jarring și 
Riad au avut recent la Paris o 
întrevedere consacrată discutării 
situației din Orientul Apropiat.

Comentînd pentru prima dată 
impasul misiunii Comitetului Su
perior Arab de control al acor
durilor iordano-palestiniene și 
declarațiile președintelui acestui 
comitet, Bahi Ladgham, care a 
ajuns la concluzia că este impo
sibilă continuarea acestei mi
siuni, cotidianul tunisian „AL A- 
MAL", organ al Partidului So
cialist Desturian, scrie : „Dacă 
Ladgham s-a văzut constrîns să 
anunțe public că comitetul său 
nu mai este în măsură să-și în
deplinească misiunea, el a făcut 
acest lucru pentru a stimula con
știința popoarelor arabe care tre
buie să facă dovada maturității 
și unității lor, nu adoptînd pozi
ții precipitate, oare riscă să nu 
ajute problema actuală, ci cău
tând din nou și în mod serios 
mijloacele de a pune capăt unui 
conflict care s-ar putea transfor-

Lupte violente
Unități ale forțelor patriotice 

khmere au angajat în ultimele 
24 de ore puternice acțiuni îm
potriva trupelor regimului de la 
Pnom Penh, care încearcă să 
preia controlul asupra impor
tantei artere strategice, șoseaua

Adunare festivă
la San Antonio

La baza militară aeriană de la San Antonio, provincia Ha
vana, a avut loc o adunare consacrată celei de-a zecea aniver
sări a victoriei de la Playa Giron asupra forțelor contrarevolu
ționare invadatoare.

în prezidiul adunării se aflau Fidel Castro, Raul Castro și 
alți conducători cubanezi de partid și de stat. Despre însemnă
tatea victoriei poporului cubanez asupra mercenarilor contrare
voluționari, a vorbit comandantul Raul Castro, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, loc
țiitor al primului ministru și ministru al forțelor armate revo
luționare al Republicii Cuba.

ma într-o sciziune cu consecințe 
inimaginabile".

într-un interviu acordat ziaru
lui libanez „AL HAYAT", pre
mierul iordanian, Wasfi Tall, a 
apreciat ca „indispensabilă co
operarea cu Siria". „Sperăm, a 
spus el, că comisia alcătuită din 
șase membri, a cărei crearea a 
fost propusă de Siria pentru co
ordonare și cooperare între ar
matele iordaniană și siriană, pre
cum și forțele de rezistență, va 
fi un mijloc eficace pentru atin
gerea acestui obiectiv și nu doar 
un comitet însărcinat să soluțio
neze divergențe care, sperăm în 
mod sincer, nu vor reapare".

CIOCNIRI LA UNI
VERSITATEA DIN 

BOGOTA
Universitatea națională din 

Bogota a fost ocupată de u- 
nități ale armatei și poliției, 
anunță agențiile internațio
nale de presă. Cursurile la 
Universitatea din Bogota au 
fost suspendate vineri, după 
ce studenții din întreaga 
țară au cerut insistent înfăp
tuirea reformei universitare, 
în urma unor 
te cu poliția, 
denți au fost 
a fost ucis.

ciocniri violen- 
mai mulți stu- 
răniți, iar unul

în Cambodgia
nr. 4, aare asigură legătura în
tre capitală și portul Kompong 
Som. Trupele autorităților Lon 
Noi sînt susținute de unități de 
artilerie, blindate, precum și de 
aviația americană. O susținută 
activitate militară se semnalea
ză și în zonele din sudul și nor
dul localității Pinch Nil, unde o 
garnizoană a regimului de la 
Pnom Penh a fost izolată de că
tre forțele patriotice, fiind a- 
provizionată numai cu ajutorul 
elicopterelor.

Potrivit unui comunicat difu
zat de agenția de presă Elibera
rea, în primele trei luni ale aces
tui an, forțele patriotice care ac
ționează în provincia sud-vietna- 
meză Ben Tre, au scos din luptă 
peste 5 000 de soldați și ofițeri 
din rîndul trupelor americano- 
saigoneze. în aceeași perioadă, 
detașamentele patrioților au dis
trus o importantă cantitate de 
armament aparținînd forțelor ina
mice.

r_. laya Giron n-a fost o surpriză. Nici începutul și nici < 
sfîrșitul. Mercenarii erau siguri de victorie. Credeau < 
că spijinul Washingtonului le este suficient pentru a < 

|| învinge. Ignoraseră, însă, factorul esențial : voința « 
poporului cuban. Or, acest factor a decis finalul bă- « 
tăliei de la Playa Giron. Poporul Cubei s-a ridicat < 

în apărarea revoluției. Fisurile pe care mercenarii scontaseră « 
nu s-au produs. Cuba își alesese calea dezvoltării iar viitorul « 
ei nu mai putea însemna revenirea la un trecut detestat. Pe < 
un front care a cerut destule Jertfe, eroismul mulțimilor a de- < 
venit un emoționant plebiscit în favoarea revoluție'. <

A trecut un <**eeniu de la acel frămîntat aprilie 1861. Tele- < 
gramele agențiilor de presă menționau concentrări de contra- < 
revoluționari cubani nu numai în S.U.A., ci șâ în Nicar.>"ua și C 
Guatemala. C.I.A. adunase pe oamenii Iui Batista, pe profit©- < 
rii unui regim putred înlăturat de voința poporului. Tabere de < 
instrucție fuseseră organizate iar mercenarii primiseră din bel- 
șug armament modern. Ide,ea intervenției militare în Cuba > 
preocupa Washingtonul.’ Tentativele de a răsturna regimul re- S 
voluționar de la Havana eșuaseră. Metodele „clasice» ale C.I.A. J 
fuseseră epuizate în afară de una singură, cea mai riscantă : S 
debarcarea unor unități de mercenari. Adică metoda utilizată S 
în alte împrejurări latino-ameticane, cînd se simțise nevoia de 3 
a face „ordine" în diferite puncte ale continentului devenit » 
„neascultător". La Casa Albă intervenise schimbarea preziden- >

...și „rezervațiile" 
vor dispare

Convorbirea eu un ah oaspete rhodesian, Richard Hove, 
reprezentant al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) ne-a permis abordarea altor itinerarii ale actuali- 
tâtii rhodesiene. De la început, interlocutorul nostru a ținut să 
releve câ aria de activitate care preocupă actualmente cel 
mai mult Z.A.N.U. este satul, mai precis rezervațiile africane 
din Rhodesia. Aceasta ne-a sugerat și direcția în care să ne 
orientăm „curiozitatea" gazetărească.

FLAYA GiROH

CELE 72 DE ORE

țială : plecase Eisenhower, venise Kennedy. Dar autorii planu
rilor anticubane rămăseseră la posturile lor și nu aveau inten
ția să frîneze mecanismul pe care îl declanșaseră.

Bătălia de la Playa Giron a durat doar 72 de ore. în zorit 
zilei de 17 aprilie 1961 mercenarii au debarcat pe coasta cuba- 
nă. Nave bombardau țărmul iar din văzduh coborau detașamen
te de parașutiști. După parașutiști au sosit bombardierele de 
fabricație americană (toate agențiile notau amănuntul, de alt
fel esențial, deoarece fără sprijinul S.U.A. mercenarii nu ar 
fi putut trece la atac). Cuba n-a fost surprinsă nepregătită. 
Poporul a pus mîna pe arme și cu un spirit de sacrificiu care 
se va înscrie în istoria sbuciumată a insulei din Marea Carai
bilor a zdrobit pe contrarevoluționari. Numai 72 de ore au fost 
necesare pentru a se pune capăt aventurii mercenarilor. „Ar
mata de mercenari, ce timp de 72 de ore a încălcat teritoriul 
cuban, a fost învinsă. Forțele armatei și miliției naționale au 
cucerit ultimele poziții pe care trupele intervenționiste le de
țineau la Playa Giron pe teritoriul național» — anunța comu
nicatul oficial transmis pe calea undelor de la Havana.

Playa Giron a demonstrat forța Cubei noi trăinicia revolu
ției, legăturile el de nezdruncinat cu poporul. S-a verificat 
într-un mod strălucit că un popor stăpîn pe destinele sale, 
hotărît să-și apere cuceririle revoluționare, poate înfrunta Și 
birui o mașină de război perfecționată, acționată de o mare 
putere. Playa Giron a fost, în același timp, un faliment al 
planurilor celor ce mizaseră pe înlăturarea puterii populare 
de la Havana. Finalul bătăliei de la Playa Giron a ilustrat o 
nouă realitate latino-americană pe care Washingtonul nu o 
mai poate controla cu ușurința de odinioară. Evenimentele de 
pe acest frămîntat continent au reflectat schimbări profunde în 
ceea ce privește raportul *** *--♦** *-----
nu numai aspirația către 
conștiința forței de care 
prefaceri.

In momentele dramatice — __----__ ------- ---------- „
siștl de pretutindeni se aflau alături de Cuba revoluționară. 
Cetățenii României socialiste și-au ridicat glasul cu tărie în 
apărarea Cubei, a dreptului ei inalienabil de a-și decide dru
mul dezvoltării, au exprimat deplina lor solidaritate cu po
porul cuban.

După înfrîngerea militară de la Playa Giron s-a încercat izo
larea politică, diplomatică șl economică a Cubei. Unii au cre
zut că vor sugruma republica din Marea Caraibilor prin blo
cadă. O.S A. a adoptat cu docilitate rezoluții anticubane. Ine
ficacitatea* 10r a demonstrat-o timpul. Cuba revoluționară, în 
pofida dificultăților pe care a trebuit șt trebuie să Ie depă
șească, a rezistat presiunilor iar astăzi chiar în cadrul O.S.A. 
se înmulțesc forțele care cer abandonarea orientărilor ce nu 
țin seama de realități. Evoluțiile din Chile, Peru, Bolivia, ca 
și din alte state de pe continent, încurajează tendințele po
zitive, îngustează posibilitățile de acțiune ale exponenților in
tereselor nord-americane.

Playa Giron nu aparține doar amintirilor. Victoria de acum 
zece ani rămîne un simbol cu o certă valoare actuală.

M. RAMURA

de forțe. America latină dovedește 
prefaceri de structură socială, ci și 

dispune pentru a impune aceste

de la Playa Giron oamenii progre-

— Care este situația 
actuală a populației a- 
fricane de la sate ?

— Ca sâ ajung la actualita
te va trebui să-mi permiteți să 
fac puțină istprie. In 1930 bri
tanicii au pus în acțiune legea 
numită Land Apportionement 
(legea împărțirii pămînturilor) 
care a devenit un fel de pilon 
legislativ al apartheidului de 
azi din Rhodesia. Pe baza a- 
cestei legislații — amestec de 
colonialism și rasism — terito
riul național a fost împărțit în 
„pămînturi africane* și „pă- 
mînturi europene". Rezultatul 
este că 250 000 de albi dețin 
58 milioane de acri de pămînt 
din cel mai bun iar 2 800 000 
de. africani au 26 milioane 
acri din pămîntul cel mai pu
țin fertil, în considerabilă par
te hățișuri și junglă. Lesne de 
închipuit consecințele catastro
fale ale acestei legi pentru 
viața tradițională africană, cu 
atît mai mult cu cît cartogra
fia împărțirii n-a ținut seamă 
deloc de repartiție] demogra
fică și etnică a africanilor. 
Populații care de secole tră
iau în regiuni deolarate subit 
„europene", _ au fost obligate 
să plece. Cei core au refuzat 
să emigreze, să-și părăsească 
vatra, au fost nevoiți să înche
ie „contracte tribale de mun
că* cu proaspeții stăpîni albi 
ai pămînturilor, veritabile con
tracte de sclavie modernă. 
Foarte mulți din cei care au 
emigrat în hățișurile aride au 
fost repede împinși de foame 
să plece să lucreze pentru o 
nimica toată la fermierii albi 
(salariile lucrătorilor agricoli 
africani din Rhodesia sînt cele

maî scăzute de pe continentul 
african). Rezultatul : un pro
cent de 70 la sută subnutriți și 
38 la sută tuberculoși, proba
bil tragice recorduri mondiale.

— Regimul Smith a 
adus vreo modificare a. 
cestui sistem, moștenit ca 
să zicem așa ?

— Da. In sensul unei înăs
priri. Amendamentele adoptate 
anul trecut la Land Aportione- 
ment prevăd noi imigrafiuni 
forjate, în vederea unei așa- 
zise regrupări a „pămînturilor 
africane* în teritorii mari după 
modelul bantustanelor din 
Africa de sud. Ceea ce se ur
mărește în realitate este spo
lierea africanilor de ultimele 
loturi de pămînt mai fertil. E- 
vident, această preocupare a 
lui Smith pentru menținerea și 
accentuarea înapoierii econo
mice a satului african are, nu 
în ultimul rînd, obiectivul de a 
împiedica avansul politic, in
trarea în viața politică a mi
lioanelor de africani din me
diul rural. Este, însă, foarte 
probabil că efectul va fi con
trar.

— Prevedeți, deci, o 
dezvoltare a mișcării do 
eliberare la sate ?

— Este sigur că noile amen
damente și noile migrațiuni 
vor încinge și mai mult at
mosfera, și așa explozivă, la 
sate. Prin acordarea de privi
legii . căpeteniilor tradiționale 
de triburi, Smith a încercat să 
mențină controlul și în regi
unile rurale. încercarea s-a 
dovedit, însă, iluzorie. Ince

ptnd din 1967 au avut ioe nu
meroase răscoale ale muncito
rilor africani de pe plantații. 
Acțiunile de acest gen au luat 
asemenea proporții încît auto
ritățile au organizat anul tre
cut în șase departamente o- 
grare „sate strategice* după 
modelul falimentar sud-vietna- 
mez. Prin transformarea unor 
așezări ale africanilor în ve
ritabile lagăre izolate, puse 
sub pază militară se urmăreș
te înăbușirea luptei mereu mai 
intense a populației Zimbabwe. 
Tn fopt, însă, de pe acum, de 
teama revoltei muncitorilor a- 
gricoli africani, în multe dis
tricte, cum ar fi regiunea mare 
producătoare de tutun Ondo. 
autoritățile au dispus o așa-nu- 
mită, „regrupare" a familiilor 
fermierilor olbi la orașe. Tn 
presa de la Salisbury Îșî face 
loc temerea declarată că în
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
s-ar putea ivi pericolul unei 
asedieri de facto a albilor In 
cîteva centre urbane.

— Așadar, tn satul 
rhodesian există conside
rabile valențe ale luptei 
de eliberare.

— Desigur. Valențe șl pre
mise ale unei lupte victorioase.

Nu trebuie uitate, însă, ma
rile dificultăți. Cea mai mare 
parte a țărănimii (57 la sută) 
a rămas la sistemul tradițional 
al economiei de subzistență, 
Intr-o înapoiere totală, greu 
de imaginat. 82 la sută dintre 
africani trăiesc încă In hățișuri, 
In sate mici, foarte dispersate 
tn „rezervații* sau „teritorii 
tribale*. învingerea acestei fă- 
rîmițări de ordin teritorial și tri
bal, organizarea masei țărănești 
este, de aceea, o problemă 
fundamentală tn lupta noastră 
pentru eliberare națională, pen
tru schimbarea structurilor poli
tice și sociale ale țării.

Interviuri realizate de
EMIL RUCAR

POSTUL DE RADIO OFI
CIAL AL GUVERNULUI 
PAKISTANEZ, citat de a- 
genția U.P.I., a anunțat la 
18 aprilie ca armata pakista
neză a preluat sîmbătă con
trolul asupra următoarelor 
orașe din Pakistanul de est 
Chuadanga, Ogeal, Jmlur. 
Saidpur și Akhaura, impor
tant nod feroviar. „Trupele 
guvernamentale, a precizat 
postul de radio, n-au întim- 
pinat nici o rezistență în 
momentul intrărilor în ora
șul Chuadanga, în care așa- 
zisul guvern Bangla Desh 
pretindea că și-a stabilit se
diul".

ARGENTINA

Alegeri prezidențiale in 1973 ?
Guvernul argentinian, prezi

dat de generalul Alejandro La- 
nusse, a însărcinat 12 juriști cu 
redactarea unui „plan politic 
privind desfășurarea alegerilor 
prezidențiale din 1973". Potrivit 
observatorilor, comisia de co
ordonare a planului, ale cărei 
lucrări sînt conduse de către 
ministrul de interne, Arturo 
Mor Roig, are în vedere înfăp
tuirea unei reforme a Constitu
ției, redactarea unui statut al

partidelor politice și modifica
rea legii electorale.

La Buenos Aires a avut loc 
un miting organizat de frontul 
de stingă „Adunarea națională 
a argentinienilor". Vorbitorii, 
membri ai Partidului comunist, 
socialiști, democrat-creștini și 
radicali au cerut formarea unui 
guvern provizoriu de orientare 
democratică, ridicarea stării de 
asediu menținute în unele ora
șe și eliberarea deținuților po
litici.
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