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februarie

Fotoreporterii noștri O. 
PLECAN și C. CON
STANTIN au surprins 
în. Capitală în’ ultima 
duminică a luî februarie

DAN DEȘLIU încleștare...

Foto: VIOREL BABA

DINCOLO DE STADION

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CEL
MAI PREȚIOS TROFEU

Priniăvara.

Performanța sportivă este unul din
tre fenomenele aparent elementare, 
care declanșează, în mod automat, ad- 

C Q mirația unanimă. Privit din tribună, 
sau pe ecranul televizorului, semenul V nostru care infringe legile gravității, 
ale mecanicii sau echilibrului ne dă 

• senzația că noi înșine înfăptuim aceste 
miracole, cu o ușurință inspăimîntă- 
toare, cam cum ar erupe Vezuviul sau 
ar înflori trandafirii...

Omagiem, probabil, în persoana per- 
virtuala capacitate a oricui 

a depăși nivelul banal, de a sfida 
înălțimi și distanțe, de a cocheta cu 
imposibilul. Tocmai de aceea, vedetele 

£ disputei sportive se bucură de o formi- 
” dabilă popularitate în mediile cele mai 

diverse ; de aceea. între Einstein și A Pele, trofeul celebrității va reveni, fără 
doar și poate, vrăjitorului mingii de 
fotbal, deși — vă asigur — omenirea A datorează ilustrului savant infinit mai 
mult !

Răsfățați de public, asaltați de zia- 
£ riști și fotoreporteri, răsplătiți cu titluri 

și distincții răsunătoare, acești tineri 
zei ai arenei au de luptat din greu — 

9 Și foarte de timpuriu, în majoritatea 
cazurilor — cu mirajul propriei mă- 

_ reții. Fiind niște personaje de excepție, 
® după spusele celorlalți și după impre- 
• sia personală, ei sînt ispitiți să creadă, 

uneori, că normele valabile pentru „o- 
mul comun" sînt inoperante, în ceea 

a ce-i privește.
™ „Quod licet Jovis, non licet bovis" — 

spune dictonul latin ; cu alte cuvinte, gb ceea ce-și pot îngădui „zeii" nu-și poate 
permite muritorul de rînd.

Incontestabil, sportul de performanță 
A implică renunțări, sacrificii, muncă as- 
w pră, severitate față de sine însuși — 

o serie de privațiuni în comparație cu 
A existența obișnuită ; să nu uităm, însă, 
v că acest efort psihofizic este răsplătit 

cu prisosință. Gloria, popularitatea, o- 
ț vațiile spectatorilor, călătoriile miri- 

fice — iată doar cîteva dintre avan
tajele pretimpurii ale consacrării spor- 

£ tive. Cu propriile sale mîini și cu spri
jinul neprecupețit al opiniei publice, 
campionul își înalță un piedestal bine- Q meritat, care, să nu uităm, îi dă pu
tința să privească lumea de la o alti- 
tudine superioară, dar totodată îl ex- 9 pune privirilor celorlalți. Apreciind cu 
obiectivitate acest raport, vom fi de 

_ acord cu ideea că dictonul amintit mai O sus poate fi înțeles și în sens invers...
Am cunoscut, de-a lungul anilor, 

performeri pentru care demnitatea cl- 
•
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SECRETELE 
MĂIESTRIEI

O urare pentru spor

tivii noștri i

„La revedere, în

Mexic"

SUMIE
OINUMA

Interviu cu antrenorul SHIGEO YAMADA 
și jucătoarea SUMIE OINUMA

Timp de mai multe zile au 
fost oaspete ale țării noastre 
cele mai redutabile voleiba
liste ale lumii — campioane 
olimpice și mondiale — echi
pa niponă Hitachi Tokio. Ele 
au susținut 5 meciuri în or
dine cu: „Elevele" de la 
Școala sportivă — Constanța, 
Penicilina-Iași și Farul, apoi 
la București, două cu Rapid 
și o partidă cu Dinamo. Din 
cele 26 de seturi jucate au cîș- 
tigat 25, pierzînd unul singur, 
la Rapid. Nu puține au fost 
seturile în care ele au 
învins cu 15—1, 15—2, cifrele 
urcînd cel mult, pînă la 5. 
Este o adevărată „mașină de 
volei". „Hitachi" a mai sus
ținut 10 meciuri în Polonia, 
R.D. Germană și Cehoslova
cia. Le-a cîștigat pe toate de 
aceeași manieră. Ele au im
presionat prin jocul lor teh
nic, siguranța în preluări, 
promptitudinea la blocaje și 
în intervenții la dublaj, în 
atac ca și în apărare, prin 
precizia electronică în rapide
le și derutantele combinații 
ofensive. Ceea ce fac ele de
pășește jocul obișnuit de vo-

lei : e artă și acrobație, dans 
și virtuozitate. Dacă mai a- 
dăugăm și faptul că echipa 
Hitachi s-a născut acum 2 
ani și că de un an încoace, 
în sutele de meciuri pe care 
le-a jucat, n-a cunoscut în- 
frîngerea, avem și argumen-

V. CABULEA

(Continuare în pag. a Ii-a)

• CIOCHINĂ PE LOCUL DOI
„Marele Premiu al orașului Madrid", la care participă 

atleți din Italia, B. F. a Germaniei, Portugalia, România, 
și Spania. în proba de triplu salt, Șerban Ciochină s-a 
clasat pe locul doi cu 15.93 m, după italianul Giuseppe 
Gentile care a realizat 16,09 m.

® CAMPIONI BALCANICI
• Pe pîrtiile de pe Vitoșa (Bulgaria) echipa României 

(Vilmoș, Dinu, Cincu), cronometrată în lh46’14”6/10, a cu
cerit titlul balcanic în proba de ștafetă de 3X10 km.

• VOLEI
• Campionatele republicane de volei. MASCULIN : 

Steaua—I.C.F. 3-2, Rapid—Farul Constanța 3-0. FEMININ: 
Dinamo București—Universitatea Craiova 3-0, Farul Con
stanța—Medicina București 3-0.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
E.N. care e funcționară în 

București, și care se află în 
divorț, și care e tînără, capa
bilă, trainică, în aparență, are 
un timp liber foarte... încăr
cat. în fiecare seară, într-un 
grup de prieteni și prietene, 
se amuză dansînd, ascultînd 
muzică ușoară, glumind și rî- 
zînd pînă la ore tîrzii. Prie
tenii îi caută prezența, fiind
că este „pete de culoare", 
ideală. Cine nu-și dorește, în 
orele de distracții un om ve
sel ? Numai că prietenii nu o 
prea cunosc. Am întîlnit pu
țini oameni mai triști ca 
E.N. Veselia ei e o mască : 
asta i se cere, asta oferă. De 
fapt „nici ea nu cere celor
lalți altceva". Dacă prietenia 
înseamnă comunicare pe toate 
planurile afectului și cunoaș
terii, atunci E.N. aproape că. 
nu are prieteni. O masă de 
„cunoștințe" de oameni sim
patici—

Imprudența reporterului 
merge uneori cam departe :

— Dumneata, E, nu trăiești 
bine, și știi asta. Distracțiile 
dumitale sînt un fel de cor-

xistă nenumărate bucurii mai 
pline, mai bogate. Nu 
împotriva distracțiilor, 
unde e pasiunea lecturii (se 
vede cît de colo că ai putea s-o

sînt 
dar

SINGURĂTĂȚI
ÎNTOVĂRĂȘITE

9

voadă, pe care ți-o Impui sin
gură, luptînd cu tristețea. De 
ce, E.N. ?

— Ce-ai vrea să fac ?
— Sînt multe de făcut. E-

ai), a unor discuții mai cu 
miez, a întîlnirilor cu arta, 
sau cu natura, sau cu oamenii 
pur și simplu, dar dincolo de 
dans și pălăvrăgeală ? De ce

eviți asta ? De ce fugi de 
asta ?

Aci, imprudența de care 
vorbeam își face efectul. Ne
dorit dar poate nu inutil. In 
ochii ei apar lacrimi, pe care 
mă îndoiesc că prietenii din 
„serile vesele" le-au văzut 
vreodată :

— Pentru asemenea bucu
rii, îmi răspunde, trebuie să 
ai curajul de-a fi singur cu 
tine.

De fapt răspunsul ei era 
exact numai în parte. în a- 
cele seri, E.N., e tot singură. 
Se știe asta. Numai că își di
zolvă senzația într-un fel de 
falsă exuberanță. Momentul 
greu pe care-1 trece, o face 
să fugă de ea însăși. Se simte

IONEL HBISTEA

(Continuare în pag. a Ul-a)



• Peste 40 de boxeri au încrucișat mânușile... • Componenți ai lotului națio' 
nai de tineret învinși • Provincia promite noi talente..

ALL
JAPAN

GH, ENE —• un îndreptățit pretendent la titlul de „cel

AMICALE
mai teh nic boxer"...

Foto : VIOREL BABA

„Criteriul tineretului", putem 
spune de pe acum, și-a atins 
scopul. Din cei peste 40 de bo
xeri care au urcat treptele rin
gului, cîțiva s-au remarcat în 
mod deosebit. Amintim printre 
ei pe P. Juga, V. Lehăduș, V. 
Potolea, P. Dobrescu, Gh. Dru
gă, C. Gutui, Al Matyus, P. 
Pîrvu. Antrenorilor lotului națio
nal li se mai demonstrează încă o 
dată (de fapt pînă cînd va mai 
fi nevoie ?) că există mulți ti
neri talentăți — mai ales în pro
vincie 1 — dar ei trebuie desco- 
periți, trebuie ajutați să promo
veze în lotul național în locul 
unor „senatori de drept!“ ieșiți

din formă (ex. ; Pometcu aban
donat de arbitru). Revenind 
la cele două gale, vom spune că 
toți cei peste 40 de boxeri care 
au evoluat au calități fizice re
marcabile, beneficiază de o bună 
rezistență și manifestă suficientă 
combativitate, dar... Am ajuns și 
la acest... „dar" ! Ceea ce um
brește evoluția tinerilor boxeri 
pe care i-am văzut, și ceea ce, 
totodată, ne pune pe gînduri, 
este slaba lor pregătire tehnică, 
bagajul insuficient și precar al 
procedeelor de luptă pe care ei 
îl posedă (există și excepții, dar 
puține...) Cum s-a tradus aceasta 
în ring ? A abundat boxul dur,

executat în forță, — departe de 
ceea ce numim, în mod obișnuit, 
„scrimă pugilistică" ! — comba
tanții au primit prea multe lo
vituri, nepermis de multe lovi
turi f, unele soldate cu acciden
tări... Slab au evoluat boxerii lo
tului național de tineret (care 
urmează de altfel să se întîlneas- 
că, în curînd, cu echipele simi
lare din Iugoslavia, Franța și 
Italia). Ieșiți din formă, blazați, 
evoluția lor a fost penibilă! 
(Excepție face Gh. Ene, în evi
dent progres !). Sînt acestea,

*

după părerea noastră, urmările 
lipsei de meciuri de verificare.

Provincia a constituit în 
schimb și de această dată o... 
surpriză plăcută ! Școala gălă- 
țeană și brăileană a mai prezen
tat cîteva talente ; o mențiune 
pentru antrenorii boxerilor din 
Tg. Mureș și Brașov, ai căror 
elevi, în parte necunoscuți, au 
evoluat cu multă ambiție...

Cam atît despre primele două 
gale ! Marți are loc finala. Vom 
reveni cu amănunte.

T. POGOCEANU
*

„CRITERIUL TINERETULUI'1
Astăzi, de la ora 18,30, pe ringul sălii sporturilor de la Giulești 

are loc întîlnirea internațională de box dintre echipele Rapid Bucu
rești și Polonia Varșovia.

DEZLEGÎND 
ȘARADE, 

PRIMĂVARA
Așadar, lunga noastră vacanță 

fără fotbal e pe cale să se sfîr- 
șească, De ieri, sportul rege a 
ieșit la Constanța în arena cu 
gazon —• fie vorba între noi — 
cam moaie, oam greu gazonul a- 
cela, —- gîdilînd vreo 10.000 de 
voci și făandu-le să se unească 
după trebuință în urâturi sau în 
urlaturi. Ferindu-se de declara
ții anterioare belicoase, antreno
rii celor două formații, Farul și 
Rapid, care au de tranșat o dispută 
începută pe Giulești încă în tu
rul campionatului și-au verificat 
unul, potențialul fizio al echipei, 
randamentul de joc cu adversarii 
specializați în execuții tehnice 
rapide, celălalt — tactica apără
rii aglomerate care apelează la 
serviciile unui libero. La sfîrșit, 
cînd scorul era de 1—1, Gil Măr- 
dăiescu s-a declarat mulțumit cu

DAR CÎND 
VOR VENI

CĂLDURILE?...
Să mă fi picat cineva cu ceară 

și nu aș fi crezut că fotbaliștii 
pot fi și umoriști. Și încă de 
clasă. Ne-a dovedit-o însă por
tarul Adamache în meciul Dina
mo Bacău — Steagul Roșu Bra
șov, încheiat cu scorul de 4—0. 
Un șut slab de la distanță al lui 
Panait îi ajunge între picioarele 
arcuite pe vine. Mingea hoață se 
prelinge dincolo de el, în poartă, 
și rîde ținîndu-se cu mina de 
burtă, pe cînd Adamache con
tinuă insistent s-o caute aseme
nea unei babe chioare ce și-a 
scăpat acul pe covor. Tot stadio
nul izbucnește în hohote de rîs.

ceea ce realizase și făcea eviden
țieri, dar în pauză cînd era 1-0 
pentru Rapid l-am văzut mînios 
foc, ca un părinte gata să pună 
mîna pe nuia. Și avea dreptate, 
fiindcă spre marele regret al ce
lor 10.000 din tribune ademeniți 
acolo de fotbal și de primăvară, 
Farul nu a dovedit prin nimic că 
turneul de o lună de zile prin 
țările arabe să-i fi folosit la ceva. 
Iancu a rămas același centru a- 
tacant care mizează pe gabarit 
și pe violența tonajului, fundașii 
sînt la fel de greoi și de... puși 
pe rele.

Valentin Stănescu era și el 
supărat, dar altfel. Rapid suportă 
bine jocul cu libero și contraata
curile sale subtile ar fi putut 
însemna tot atîtea goluri dacă 
Dumitriu n-ar fi fost contracarat 
de fluier, de fanioane, de scriș- 
netul crampoanelor unor adver
sari.

Apropo de brazilieni, Ionescu 
Sasu și Kallo nu s-au văzut. Tre
buie să-și fi spus cîteștrei că 
dacă ne-ar arăta tot ce au învă
țat pe unde au umblat ne-am îm
barca pe primul vapor și ne-am 
duce în Brazilia să devenim ași 
ai balonului.

MIRCEA TACCIU

A învățat-o în Brazilia de unde 
s-a întors de curînd“.

Prima repriză a aparținut în 
întregime spectatorilor. Le dăm 
cuvîntul : „Stau îngrămădiți pe 
centrul terenului parcă sînt e- 
chipe din C. Și acelea joacă mai 
plasat" ; „Eu nu-mi dau seama 
ce se întîmplă aici, e o încurcală 
de moașe"; „D-aia se bate cor
nerul scurt : ca să dai la ad
versar" ; „Au uitat și ce mai 
știau în toamnă" ; „După o 
fugă de 20 m li se îneacă mo
toarele" ; „Dar ,cînd vor veni 
căldurile, ce vor face sărăcuții" ;

Deci, din două reprize în una 
au jucat spectatorii. Cu replici, 
bineînțeles. Iar jucătorii au de
venit spectatori. Totuși, antre
norul echipei din Brașov, tova
rășul Silviu Ploieșteanu, ® îm
părtășește încet confidențial : 
„antrenamentele au fost foarte 
bune, s-a jucat bine".

Mulțumim frumos, dar cu ase
menea bine ce putem face 7
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Concursul atletic

international

Șl PRIMUL, Șl 
FĂRĂ NOUTĂȚI-..!?
Impresia pe care ne-a lăsat-o concursul in

ternațional de atletism — primul de altfel — 
este aceea a regretului că participarea a fost 
extrem de redusă și de valoare modestă,, atît în 
ceea ce-i privește pe atleții străini cît și pe cei 
români.

Deși organizarea a fost bună, spectacolul a 
avut insă de suferit prin lungimea excesivă și 
nejustificată a programului : au existat pauze 
prea mari, au lipsit unele probe.

Dintre rezultate, de astădată, se detașează 
cele ale seniorilor Remarcăm apariția celui de 
al treilea atlet român (după Ciochină și Dumi
trescu) care trece peste granița consacrării in-, 
ternationale de 16 m. la triplu-salt. Valeriu 
Răuț a cîștigat proba sărind la 16,01 m. La pro
ba de înălțime, Ion Șerban cu 2,08 m confirmă 
constanța în forma bună pe care o deține. La 
sprint, deși rezultatul este modest, Coman Aga- 
pie a cîștigat din nou ceea ce dovedește că suc
cesul lui de Ia concursul republican de sală nu 
a fost o simplă întîmplare. A plăcut, de asemeni, 
lupta strînsă de la săritura cu prăjina, unde lo
tul polonez a prezentat nu mai puțin de... cinci 
atleți. Dinu Piștalu a cîștigat cu 4,80 m, printre 
învinșii săi numărîndu-se doi săritori cu per
formanțe de peste 5 m. In lipsa Virginiei Bonei, 
accidentată, înălțimea a fost cîștigată de Doina 
Munteanu, un veritabil talent. La lungime fete 
și băieți, probe disputate pînă la ultima sări
tură, rezultatele de valoare s-au lăsat însă aș
teptate.

• CAMPIONI UNIVERSITARI LA SCHI : BĂIEȚI: 
Slalom special : Nicolae Crețan — Facultatea de silvicul
tură Brașov, slalom uriaș și coborîre : Andrei Gorog — 
aceeași facultate. Fond 15 'km : Ivan DudU — I.C.F. — 
București ; FETE : slalom uriaș și special : Elena Neagoe 
— I.C.F. București; coborîre : Ioana Belu — Institutul de 
Arhitectură București ; fond 5 km : Cornelia Pavel — 
Universitatea din Cluj.

’’ La campionatele de patinaj viteză de la GBteborg, ti
tlul mondial a revenit patinatorului norvegian, în vîrstă 
de 29 de ani, Fred Anton Maier.

• Selecționata de hochei pe gheață a orașului Budapesta 
a fost învinsă pe teren propriu cu 7-3 de formația sovie
tică Metallurg Novokuznețk.’

.........  ....... - ' . ----- i---------- ;------ c------------------------_______________________________________________ _

’• Intr-un meci internațional de fotbal desfășurat la 
Szeged, Universitatea Cluj a fost învinsă de F. C. Szeged 
cu 5—1 (1—1).

„Asta-i noua metodă de a apăra.

SCORUL NU SPUNE 
NIMIC

După un turneu în R.D. Ger
mană, în care a pierdut toate 
partidele susținute, F.C. Arge
șul a ținut să-și îmbuneze su
porterii, surclasînd, într-un 
meci amical, pe Metalul Tîr- 
goviște cu 8—0. Slabă conso
lare totuși, fiindcă adversarii 
pretendenților la titlu n-au 
luat, se pare, partida în serios.

V. RĂVESCU

SOLUȚIE

Sub peluza gran
diosului stadion bra
zilian — Palmei
ros — se găsește un 
veritabil oraș sub
teran, care cuprinde 
vestiare, dușuri, ca
mere de odihnă, bi
rouri, o clinică și 
chiar o... închisoare 
(!) Da, da, nu vă mi
rați, o închisoare. 
Cum aproape la fie
care meci se întîl- 
nesc spectatori care 
depășesc limitele pa-

siunii sportive, tul- i 
bjirînd atmosfera, or
ganizatorii s-au gîn- 
dit să aibă totul la 
îndemînă. Pînă și a- 
cest mijloc... educa
tiv.

OMISIUNE

întrebat de un zia
rist sud-american 
care au fost și sînt 
cei mai buni portari 
europeni, celebrul 
jucător sovietic
LEV IAȘIN a in
dicat în ordine :

am și
Grosics, Beara, Sar- 

-ti. Se impune o pre
cizare pe care Iașin 
n-o putea face. îna
intea celor trei se 
situiază tocmai... cel 
întrebat.
IRONIA SOARTEI...

„Prefer să joc 10 
meciuri cu orice e- 
chipă din lume de- 
cît unul singur con-

FĂI^Ă balon
tra Scoției"... mărtu
risea de curînd Hel
muth Schon, antre
norul reprezentati
vei R.F. a Germa
niei. Motivul ?

In întreaga ei acti
vitate reprezentati
va vest-germană n-a I 
reușit măcar odată | 
să învingă unspre- I 
zecele scoțian. Cele 
două echipe s-au în- 
tîlnit, pînă acum, de

cinci ori, victoria 
fiind de trei ori de 
partea scoțienilor, 
iar celelalte două 
meciuri s-au termi
nat la egalitate. Tra
gerile la sorți pen
tru campionatul 
mondial din 1970 au 
decis ca viitor ad
versar al echipei 
vest-germane... Sco
ția. Să fi presimțit

Helmuth Schon ce- 
I va ?

RIPOSTĂ

„Anii marilor sa
tisfacții au trecut. 
Cît timp va dura 
momentul negru în 
care am intrat ?...' 
Reflecțiile aparțin 
lui Helenio Herrera 
și au fost rostite în 
vestiarele lui San 
Siro, la puține mo
mente după ce Inter- 
nazionale făcuse o 

| partidă mare, în fața 
I lui A.C. Milan, dar

nu obținuse decît un 
gri rezultat egal. In 
fața veritabilului 
batalion de ziariști 
— adunați pentru a- 

l cel eveniment deose- 
j bit — „magul" a 

dezmințit nurngroX- 
sele zvonuri din ul
tima vreme despre o 
posibilă plecare din ! 
Italia spre zările fa- 

; miliare, pentru el, 
' ale Spaniei. „De vre

me ce am înțeles să 
nu plec în momen
tele de glorie, cînd 
aș fi putut obține ’ 
angajamente fabu- 1

loase, nu vreau să 
dau dovadă de lași
tate și mercantilism 
acum, cînd străba
tem o zonă furtu
noasă. Sper, ca prin 
asta — -a încheiat 
Helenio Hecreijă... v... 
să- deu o ripostă nu
meroșilor mei adver
sari care mă consi
deră... interesat..." , ,

Dacă adversarii ar 
preciza interesat de 
fotbal, Don HH ar 
mai avea oare ceva 
de obiectat ?

(Urmare din pag. I) 
pentru care am solicitat 
scurt interviu antrenoru- 
echipei Yamada, și diri- 

fantastice or- 
,____ ____j Oinuma.

™ Deci, în ospitalierul hol al 
hotelului Ambasador, un dia- 

A log despre „mașina de volei" 
w niponă :

— Am dori să ne împăr- 
A tășiți ceea din secretele mă

iestriei. Cît se datorează 
zestrării native, talentului 

Q cît muncii de pregătire, 
trenamentului, calităților 
inței ?9 Yamada : Nu este nici 
secret deosebit în a ajunge la 

_ măiestrie, la perfecțiune. Pe 
9 primul plan : munca, pe al 

doilea — talentul. Cu efortul 
_ de zi cu zi, lună cu lună, an 
9 cu an, am ajuns la ceea ce 

dv. numiți măiestrie.

•
 —• Care este programul de

pregătire ?
"Yamada :■ Toate fetele sînt 

• muncitoare la firma Hitachi, 
cu cele 28 de sucursale ale ei. 
Colegele lui Oinuma lucrează 

A la tranzistori. De la 8 la 5 d.a. 
” sînt la lucru. Apoi se odih

nesc două ore. Intre orele 7 A și 10 seara, deci 3 ore, se an
trenează după un program 
disciplinat și riguros. Insă 

9 fiecare pînă la 11 sau 12 
noaptea rămîne ți repetă aco 
Io unde simte puncte nevral» 

9 8f°e-
— Cum se face selecția ’ 
Yamada: In general în pri

mele 6 clase de școală la noi 
ie practică gimnastica. în ur
mătorii trei ani, tinerii se îm- 
aart, în sport, după pasiuni. 
Alți 3 ani mai tîrziu practică 
iproape în exclusivitate nu
mai disciplina pe care au îm
brățișat-o Cînd au vîrsta de 
15 ani diferite firme selecțio
nează elementele cele mai 
dotate pentru cluburile lor. 
Dar nu înainte de a da un 
sever examen pentru... ocupa
rea postului în profesiunea 
pentru care s-a pregătit. Din 
30 trec acest prag poate 10. 
Apoi din 10 rămîn pentru 
sport, să zicem volei, 5, 3,
cei care într-adevăr sînt va
lori autentice.

— Cum apreciați adversa
rele pe care le-ați avut, jocul 
echipelor noastre ?

Oinuma: Voleiul feminin 
românesc, în general, este la 
un nivel bun. Mai avansat de
cît în țările vecine : Polonia, 
Cehoslovacia, R.D. Germ?:*. 
Româncele, oricum, ne a 
pus mai multe probleme. Este 
însă adevărat că în Europa 
se joacă un volei rigid, plat, 
lipsit de fantezie și, deci, de 
ceea ce e frumos, de specta
col.

Româncele sînt mai omo
gene la toate capitolele, de 
aceea și valoarea lor e ceva 
mai bună.

— Cum priviți 
din Mexic ?

— Oinuma: Cu 
Nu credem să ne 
vinge cineva, 
prezumțiile... 
medalia de aur la Tokio eram 
junioare. Acum...

— Cum privește poporul și 
tineretul japonez viitoarea 
„olimpiadă albă" care va avea 
loc în țara dv. la Sapporojr 

Oinuma : Cu dorința de a 
© face să strălucească totul mai 

puternic decît la Olimpiada 
de vară de la Tokio.

La despărțire, celebra ju- 
a cătoare, a ținut să adreseze 
™ sportivilor români această 

urare: „Pe curînd, în Mexic!** 
H V. CĂBULEA

tul 
un 
lui 
joarei acestei 
chestre, jucătoarea

in
și 

an- 
CO

un

1

©

Olimpiada

încredere, 
poată în- 

Dar în sport 
Cînd am luat

NE VOR VIZITA ÎN 1968
i1 \ ' 1 'T. • ■

In iulie, pista de zgură 
a stadionului Republicii, 
— găzduind Internaționa
lele de atletism ale Româ
nie,1 — ne va prilejui în
tîlnirea cu unul dintre cei
mai mari atleți ai lumii: 
belgianul Gaston Roelants. 
In cursa de 3000 m obsta
cole, unde deține supre
mația mondială — a co
rectat recordul în cîteva 
rînduri.

Un moment va rămîne

BELGIANUL...
ZBURĂTOR

sa carieră, sportivă: el a 
dat curs unei invitații de 
participare la un mare 
concurs internațional deși, 
cu puțin timp înainte su

ferise un accident, ceea 
ce l-a obligat să alerge cu 
mîna în ghips, lucru greu 
dar care nu l-a împiedicat 
să cîștige.

veșnic viu în prestigioasa

VICEREGELE 
FOTBALULUI

Aeroportul Băneasa. Seară rece, ploioasă, de 
toamnă tîrzie. Primim echipa Portugaliei. Nici- 
unul dintre ziariști nu vrea să-1 scape pe mo- 
zambicanul care face fericirea Benficăi și un- 
sprezeceiui național. Eusebio se supune fără să 
clipească. Fiecare dorește un autograf. Eusebio 
nu refuză pe nimeni. Un puști îi oferă o insig
nă a Progresului. Nr. 8 al Portugaliei își scoate 
imediat insigna de pe rever și i-o înmînează 
omulețului fericit din fața lui. Se ivesc imediat 
alți amatori. Ajungem la autobuz. Purtătorul 
de bagaje îi așează, grijuliu, valizele în plasa 
mașinei. Eusebio are un moment de ezitare, 
dar, cu un gest spontan, își scoate cravata și l-o 
înmînează. „Ți-o dăruiesc. Insigne nu mai am". 
L-am privit. Avea o buc,urie de copil în ochi.

Wembley. Campionatul mondial. Tribune în
țesate. Record de spectatori. Englezii au venit 
să vadă cum ai lor îl vor învinge pe Eusebio, 
omul care răsturnase singur soarta meciului cu 
atît de inimoasa echipă a R.P.D. Coreene, cei
lalți cu speranța că Eusebio le va veni de hac 
și gazdelor. Partidă de kinogramă. Englezii au 
jucat metodic, aplicat, insistent, cum le e felul : 
factura jocului le-a convenit. Portughezii, abdi- 
cînd de la iureșul ce le plăcea, au acceptat în- 
frîngerea parcă cu prea pronunțată resemnare, 
între ei, doar mozambicanul s-a bătut cît și 
cum a putut. Și suferea parcă dublu pentru ne
reușita alor lui. Finalul a respectat sportivita
tea precedentelor 90 de minute. Coluna și-a în

UN TRIPLU 
CAMPION

După Bronștein și Botrinik, 
rival tenace al lui Tall și Petro
sian, Victor Korcinoi se înscrie 
prin performanțele sale, printre 
cei mai redutabili și iscusiți 
maeștri ai sportului inteligenței 
și memoriei. Deși are o compa
nie de înaltă clasă, Korcinoi a 
cîștigat pînă acum de trei ori 
campionatul de șah al Uniunii 
Sovietice.

în luna iunie îl vom putea ve
dea și urmări jucînd împotriva 
reprezentanților noștri cu prile
jul meciului dintre echipele de 
șah ale Leningradului și Bucu- 
reștiului.

(Urmare din pag. a I-a) r

vică avea o importanță cel puțin egală-- - 
cu strălucirea laurilor acumulați în 
competiții. • îmi amintesc, de pildă, de 
Virgil Ludu, remarcabilul atlet de a- 
cum douzeci și ceva de ani, omul fer
mecător — atît pe pista de zgură- cît și 
dincolo de porțile stădionului.'Thcapa- 
bil, în egală , măsură, să jeneze un ad
versar sau să cernită o impolitețe în 
cursul unei conversații, „Gil" a rămas 
pentru cei care l-au admirat cîndva ca 
sportiv, un model de fair-play, de so
brietate și eleganță. Rugbiul —• disci
plină dură,, prin excelență — ne-a ofe-

unor sportivi mai mult sau mai puțin 
consacrați, ale căror nume le-ați în- 

... tîlnit adesea în comentariile de specia
litate.

Ce părere aveți (întrebarea e pur for
mală, pentru că unicul răspuns posi
bil se înțelege de la sine) despre un in
ternațional care își permite să ultra- 
gieze pe arbitrul întîlnirii, despre un 
altul care se încaieră cu spectatorii, 
despre un alt treilea care este elimi
nat de pe teren pentru brutalități co
mise într-un meci decisiv, despre un al 
patrulea care „îl imită", într-o partidă 
amicală, dincolo de hotare ? Ce va gîndi 
spectatorul lucid despre „idolul" pe care

mai

demnat partenerii să felicite pe învingători. 
Toată lumea i-a urmat' gestul. S-au schimbat și 
tricourile. Eusebio a participat la acest ceremo
nial cu gesturi mecanice. Apoi a plecat spre 
vestiare, copleșit de durere. îți făcea impresia 
că poartă pe umeri stadionul tot, cu spectatorii 
toți. Ajuns la cîțiva metri de porțile de beton 
ale cabinelor, n-a mai rezistat. Hohote de plîns 
i-au scuturat umerii masivi, puternici. L-am 
privit. Avea în ochi o mare tristețe de copil...

Tragerea la sorți pentru preliminariile viito
rului campionat mondial ne-a oferit șansa de-a 
revedea echipa Portugaliei. Implicit, o nouă 
întîlnire cu „Perla din Mozambic".

EF, IONESCU

prețios
rit exemple similare, în persoana lui 
Viorel Moraru sau Alexandru Penciu. 
Despre Șerbu Neacșu, Eustațiu Mărgă
rit, Mircea Dobrescu, Gheorghe Fiat — 
boxeri care au contribuit din plin la 
dezvoltarea pugilismului nostru, în ul
timele două decenii — atît antrenorii 
cît și colegii sau adversarii de ring 
n-au putut spune niciodată decît lu
cruri bune.

Printre sportivii noștri de perfor
manță aflați în plină activitate vom 
întîlni, de asemenea, destule nume so
nore care ilustrează ideea unității din
tre prestigiul performanței și comporta
mentul general al autorului. Evident, 
n-ar fi exclus să se ivească obiecții 
mărunte într-unul sau altul din cazuri 
— dar nimeni nu va protesta împotriva 
principiului că nu „accidentele" defi
nesc un caracter, o linie de conduită — 
în sport, ca și în toate celelalte do
menii de activitate. Ar fi însă nerea- 
listă și dăunătoare senzația de „bună
stare" în această direcție, devreme ce, 
tot mai frecvent, ne parvin vești în
tristătoare în legătură cu atitudinea

trofeu
I-a ovaționat ieri pe gazon sau pe 
ring — văzîndu-1 cum se reazemă de 
ziduri sau de umerii convivilor noc
tambuli — scene frecvente, din păcate, 
în mai toate săptămînile anului ? Ce ne 
facem noi, cei ce sîntem chemați să 
evidențiem calitățile tehnice, curajul, 
măiestria unui sportiv fruntaș, cînd 
știm — întîmplător sau nu — că „eroul 
zilei" este, în particular, un eventual 
candidat la oprobiul public ?

După părerea mea — performanța 
nesusținută de o atitudine generală co
rectă, își pierde orice semnificație spor
tivă — pentru că noțiunea de sport im
plică, obligatoriu, cinste, demnitate, ca
valerism. Un meci de fotbal are 90 de 
minute, o cursă ciclistă durează cîteva 
ore, zile sau săptămîni, luciul laurilor 
sau al medaliilor va păli odată și odată, 
într-o vitrină cu amintiri... Trofeul cel 
mai de preț pe care îl poate dobîndi 
un om, în luptă dreaptă cu adversarii, 
cu elementele naturii, cu propriile slă
biciuni, este — și va rămîne întotdea
una — un nume nepătat.



Gib Mihăescu

• CARTEA • SCENA • ECRANUL • PARTITURA

Semnal

va- 
fă- 
ja- Voinea (județul 

— membru su- 
C.C. al U.T.C.

Una din protagonistele ce
lor trei spectacole: Ilinca 
Tomoroveanu. Veți bănui 
desigur despre ce spectacol 

e vorba !

Prima scenă bucureșteană 
se adresează prin ultima sa 
premieră, HEIDELBERGUL 
DE ALTA DATĂ bunu
lui și blîndului public de a-

Za- 
Arad, 

reprezen- 
din
sec-

Gheorghe, 
Botoșani,

ai tinerilor 
mai variate 

de muncă au reliefat,

De cite ori autorii dețin înainte de apariția pe piață un 
exemplar din tirajul viitoarei lor cărți, ei îl numesc, con
form uzanțelor tipografice, exemplarul de semnal sau mai 
simplu semnal. Inaugurăm o rubrică cu acest titlu SEMNAL, 
care va fi prefața intrării în circuitul public nu numai a căr
ților, ci și a spectacolelor sau a expozițiilor.

începem cu volumul de debut al unui prozator cunoscut 
din reviste. Vă prezentăm deci pe Gheorghe Suciu, autorul 
volumului de povestiri ,,Oul“.

Pentru că ne aflăm în fata unui debut, îi adresăm inco
moda întrebare : DE CE DEBUTEZI ? DE CE SCRII ?

Unul din cei mai 
cunoscuți cineaști a- 
mericani, Stanley Kra
mer, din filmele căru
ia publicul nostru a 
putut să vadă : LAN
ȚUL, PROCESUL 
MAIMUȚELOR și 
PROCESUL DE LA 
NURENBERG, în care 
denunța pe rînd rasis
mul, obscurantismul și 
fascismul, ne apare a- 
cum într-o nesperată 
postură : autor de co
medii. Prima comedie 
realizată de el, O LU
ME NEBUNĂ, NEBU
NA, NEBUNĂ, este o 
întoarcere la tra
diția marii come
dii din epoca de 
aur a filmului mut. 
„Stanley Kramer a 
regăsit verva marilor

CRONICARII NOȘTRI

O piesă care nu promite a- 
tracții și destindere, un 
teatru care de multe ori 
a provocat nemulțumirile cri
ticii, un regizor care nu e re
gizor ci scenograf. Spectaco
lul HOȚII de SCHILLER 
montat de MIRCEA MA- 
ROSIN la Teatrul BARBU 
DELAVRANCEA și-a făcut 
apariția oarecum handicapat. 
E însă în mod sigur cazul să 
se renunțe la ideile preconce
pute. Spectacolul este demn

de toată stima: o adaptare 
inteligentă a textului, cel pu
țin două realizări actoricești 
remarcabile, o regie ce creează 
și întreține permanent tensi
unea. Un serios pas cîștigat 
de colectivul Teatrului BAR
BU DELAVRANCEA.

cum jumătate de veac, urne- 
zindu-i ochii — lucru nici di
ficil, nici meritoriu — cu re
frene, costume și simplisme 
sentimentale dintr-o Germa
nie de operetă, cu studenți 
petrecăreți, hangițe frumoase 
și virtuoase, prinți eleganți, 
puri și triști. O partitură de
suetă care nu duce decît la o 
interpretare mediocră și nu 
trezește decît dezamăgire și 
suspiciune față de vremea 
care a putut face din aseme
nea producții succese epocale.

comedii ale lui Mak 
Sannett. în filmul său 
burlescul e rege. Ni
mic nu rezistă eroilor 
săi. Poate numai banii 
care i-au lansat într-o 
astfel de urmărire ne
bunească. Ar putea 
părea o glumă să în
cerci o astfel de an
trepriză : timp de trei 
ore să ții respirația 
tăiată de rîs spectato
rului de astăzi, destul 
de blazat. Dar reușita 
este totală : gagurile 
se înlănțuie cu aceeași 
alură cu care se ur
măresc mașinile și po
vestirea este istorisită 
cu o măiestrie uimi
toare", iată tot ce se 
poate spune despre a- 
cest film, reluînd ca
racterizarea pe care a

făcut-o critica fran
ceză.

Spectatorii care au 
descoperit o cinemato
grafie, cea japoneză, 
prin cele două filme 
ale regizorului Akira 
Kurosawa SANJURO 
și BARBĂ ROȘIE, au 
acum ocazia să-i vadă 
unul dintre cele mai 
bune filme : CEI ȘAP
TE SAMURAI. în linii 
mari, publicul cunoș
tea subiectul din 
rianta americană 
cută după filmul 
ponez de John Sturges 
în 1960, sub titlul „CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI*. 
Avînd acuma sursa 
originală a povestirii, 
poate am fi înclinați 
să apreciem, la o su
perficială caracteriza-

re, mai mult filmul a- 
merican. Dar să nu se 
uite că producția lui 
Kurosawa ține seama 
și de anumite conven
ții care fascinează to
tal, convenția drame
lor istorice japoneze 
cunoscute sub titula
tura „jidai gheki". U- 
lultoarea redare a ca
racterelor eroilor, plus 
o tehnică a imaginii 
puțin întîlnită — ace
eași scenă filmată din 
mai multe unghiuri, 
— creează o atmosfe
ră captivantă, de o 
dură poezie. CEI ȘAP
TE SAMURAI este u- 
nul din filmele care 
nu pot lipsi din cul
tura unui cinefil.

DONNA ALBA

De ce debutezi r O între
bare nu știu cum pentru că 
nimeni, sau aproape nimeni, 
nu ar debuta dacă ar putea 
să se consacre dintr-un în
ceput. Debutul îl văd deci 
ca un angajament, o intrare 
in joc. In acest sens el poate 
să fie, și este de multe ori, 
nerevelatoriu pentru mulți, 
important rămîne faptul că 
pentru tine însuți el consti
tuie un cUvînt pe care nu-l 
vei mai putea retracta nicio
dată. Dacă am avea tăria să 
așteptăm pînă la momentul 
cînd opera noastră ne repre
zintă integral nu am mai de
buta. ci ne-am consacra. Ne- 
fiindu-ne suficient doar un 
singur martor, propria noastră 
conștiință, ne mai luăm, prin 
gestul debutului, încă pe eîți- 
va, ca să avem în plus și te
merea dezamăgirii lor.

Mai gravă devine întreba
rea de ce scriem și dacă. în 
cazul primei, putem ocoli un 
răspuns sau inventa unul 
plauzibil, aici nu mai putem 
răspunde — scuze deci! —
decît tranșant. Țintesc la o 
construcție al cărei zid e ori- 
cînd pasibil de surpare dacă 
în piatra lui nu încerc să mă 
încorporez pe mine.

GHEORGHE SUCIU

O convorbire cu Luminița 
Iacobescu se fixează cu greu 
între jaloanele unei singure 
teme. Discuția a pornit de la 
apropiatul Festival de muzică 
ușoară de la Brașov, pentru 
care Luminița Iacobescu a 
fost solicitată ca prezentatoa
re.

— Ca să fiu sinceră treaba 
asta nu mi-a stîrnit entuziasmul 
din cale afară. Televiziunea m-a 
remarcat în filmul turnat pentru 
Revelion. Nici nu prea e nevoie 
de talent ca să faci așa ceva. O 
oarecare îndemînare și o doză de 
sînge rece sînt absolut suficiente. 
Firește, e un lucru agreabil 
divertisment actoricesc, dar 
Deocamdată nici nu cunosc 
tul. Știu doar că-i aparține 
Radu Anagnoste, cu care am 
colaborat la cîteva emisiuni.

— Desigur că rolurile pe care 
le jucați la Naționalul din Craio
va vă oferă cu totul alte satisfac
ții'

— Credeți ? Am jucât acolo 
rolul titular din „E vinovată Co
rina", apoi — printr-o întîmpla- 
re — am intrat în „Castiliana", 
iar de curînd am avut premiera 
cu Oana din „Apus de soa
re". E drept că sînt partituri 
diverse, solicitînd mijloace actori
cești variate, dar dintie ele mimai 
Oana m-a mulțumit într-o i are- 
care măsură. Poat și pentru că 
mă simțeam handicapată de in
terpretarea strălucită a Eugeniei 
Popovici și era necesar să reali-

zez ceva nou, pe datele mele. Am 
pornit de la faptul că Oana, orfa
nă și deci pe o poziție de tolera
tă, aflată într-o stare socială im-

vibrează înregistrînd fiecare a- 
tingere. De aici consecințele plas
tice : personajul se mișcă foarte 
ușor, foarte adolescentin — nici

CU

IACOBESCU

mai

LUM1NIȚA

Un aer exotic trebuie temperat deoarece 
comperajul nu se va face în insulele 

Pacificului ci Ia Brașov

precisă, echivocă, are din această 
cauză o timiditate, o sensibilitate 
acută, ca o floare de frezia care

14

DESPRE

poate fi oferit, să zicem, cu o 
comedie muzicală americană, cu 
un spectacol de pantomimă sau 
cu o montare amplă, strălucitoare. 
Și apoi, am convingerea că nu 
e vorba de nereceptivitatea pu
blicului. De curînd, o conferință 
experimentală Blaga, însoțită de 
recitări, a fost ascultată de publi
cul craiovean cu religiozitate...

— Ce satisfacții veți avea a- 
nul acesta în film ?

— Satisfacții ? E greu de ști
ut... în orice caz voi termina se-

CERBUL DE/WR“

și (mai ales)

DESPRE ALTELE
ani — e gracilă,

Donna Alba. O carte de 
spirație spaniolă ? O carte 
conți și contese iberice ? O bă
tălie pentru onoare ? Nu. Donna 
Alba e un roman de Gib Mihă- A 
eseu, prozator român încă neva- ” 
lorificat suficient. EI s-a făcut 
cunoscut înainte de război, prin A 
intermediul revistei clujene Gîn- w 
direa, unde și-a publicat o mare 
parte a operei. Gib Mihăescu e 
cunoscut mai ales datorită ro
manului Rusoaica, foarte citit la 
apariție și după aceea, roman în 
care autorul e preocupat de ob
sesia misterului feminin. Anul 
trecut din opera acestui prozator 
au apărut două volume de nu
vele în colecția Bibliotecii pen
tru toți, La Grandiflora și Vede
nia.

Donna Alba are, din nou, în 
centrul atenției un personaj fe
minin. Donna Alba este obsesia 
unui tînăr intelectual într-un 
oraș de provincie. O carte vie 
prin acuitatea cu care Gib Mi
hăescu urmărește procesul inte
rior al personajului masculin. 
Colecția Romane de ieri și de 
azi, a făcut o alegere mai feri
cită, decît face de obicei, tipărind 
Donna Alba deoarece el aparți
ne acelei tradiții a literaturii ro
mâne care se cere cunoscută pe 
larg.

Baudelaire

I
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O tematică nouă, neînso
țită de un limbaj nou, iată 
caracteristica neorealismului 
in viziunea aproape exactă 
a unei părți a criticii fran
ceze care, acum zece ani și 
ceva, își pregătea 
din publicistică pe

trecerea 
platourile

Au luat sfîrșit adunările 
activelor U.T.C. pentru 
constituirea organizațiilor 
județene ale U.T.C. și a co
mitetelor lor provizo
rii. In cadrul adunărilor 
ce s-au desfășurat în ultime
le zile la Slatina, Brăila, Foc
șani, Miercurea Ciuc, 
lău, Sf. 
Și 
tanți 
cele 
toare _
în cuvîntul lor, o hotărîre 
comună : aceea de a trece 
cît mai curînd la transpu
nerea în viață a măsurilor 
stabilite la recenta Consfă
tuire pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist, care a 
jalonat un adevărat pro
gram de lucru concret me
nit să contribuie la îmbu
nătățirea și perfecționarea 
continuă a muncii educati
ve în rîndul tineretului. 
S-a subliniat, cu acest pri
lej, că noul cadru organi
zatoric oferit de împărțirea 
administrativ-teritorială a 
țării este de natură să cree
ze condițiile optime pentru 
desfășurarea unei activități 
de mai mare profunzime, 
prin situarea la temelia sti
lului de muncă al comite
telor U.T.C. a unei legături 
nemijlocite cu organizațiile, 
cu masa de tineri și prin 
stimularea unui climat de 
continuă efervescență crea
toare, a unui larg spirit de 
inițiativă, în rîndul orga
nizațiilor U.T.C.

Dezbaterile au evidențiat,

de asemenea, gama inepui
zabilă de posibilități pe 
care le au organizațiile de 
a concepe și desfășura o 
activitate neîntreruptă, ca
pabilă să-i antreneze pe 
toți tinerii la realizarea 
propriilor lor cerințe și pre
ferințe, astfel îneît munca 
educativă să se constituie 
într-un proces constant as
cendent.

La adunările activelor 
U.T.C. au participat prim- 
secretari și secretari ai co
mitetelor județene ale 
P.C.R., activiști de partid 
și de stat invitați din par
tea unor organizații de ma
să și obștești.

Din partea Biroului C.C. 
al U.T.C. au participat to
varășii : Floarea Ispas (ju
dețul Olt), Ion Popescu (ju
dețele Brăila și Vrancea), 
Iosif Walter (județul Har
ghita) — secretari ai C.C. 
al U.T.C., Liviu Derban 
(județul Sălaj), Gheorghe 
Miron (județul Covasna), 
Constantin Luca (județul 
Arad) — adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al U.T.C., 
Coriolan 
Botoșani) 
pleant al

Ca prim-secretari ai co
mitetelor județene provizo
rii ale U.T.C. au fost aleși: 
Ion Boștinaru — Olt, Milea 
Baicu-Brăila, Costică Stoi
ca — Vrancea. Hadnagy 
loan — Harghita, Ion Mo- 
raru — Sălaj, Fiistos Eme- 
ric — Covasna, Sofronie 
Florea — Arad, Ion Drago- 
mir — Botoșani.
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în localul Muzeului me
morial Iosif Vulcan din Ora
dea a avut loc duminică o 
sesiune de referate și comu
nicări, organizată de filiala 
Societății de Științe istorice și 
filologice. Au fost prezentate 
referatul „Contribuția istori
ei la educarea elevilor în spi
ritul umanismului socialist", 
de profesorul Vasile Șuta, și 
Studiul „Graiul din comuna 
Borod", de prof. Nicolae Mă- 
rușca, în care autorul a abor
dat o seamă de probleme in
teresante de lexic, fonetică și 
gramatică pe care le prezin
tă vorbirea din această veche 
și cunoscută așezare din Bi
hor.

*
Colectivul Teatrului de 

păpuși din Oradea a prezen-

tat duminică în premieră pie
sa : „O fetiță caută un cîn- 
tec“ de Alecu Popovici. A- 
ceasta este a patra premieră 
cu care păpușarii orădeni se 
prezintă în actuala stagiune 
în fața micilor spectatori. Re
gia a aparținut lui Petre Dia- 
conu, iar scenografia lui 
Szabo Barnabaș.

Piesa, care se adresează în 
special preșcolarilor, inițiin- 
du-i în spirtul nobil al într
ajutorării, va face obiectul 
altor. 70 de spectacole pe care 
actorii orădeni le vor da în 
fața copiilor din localitățile 
din județele Bihor, Arad și 
Sălaj.

(Agerpres)

©

siitcubatătirialul de la televiziune „Cosmin, 
fiul zimbrului", iar pentru vară 
sînt solicitată de regizorul fran
cez Georges Glass pentru un rol 
într-un film despre tineri. Am 
citit scenariul (regizorii francezi 
au ciudatul obicei de a da acto
rilor să citească scenariile din 
vreme) și cred că este, într-o 
măsură, ceea ce-mi doresc.

— Poate că din acest punct de 
vedere cîntăreții de muzică ușoa
ră (ca să revenim la „Cerbul de 
aur“) sint mai fericiți. Ei își fac 
singuri repertoriul, nu-i distribuie 
nimeni...

— Da, dar și moartea lor ar
tistică este mult mai timpurie. 
Cine poate rezista succesiunii de 
mode ? Numai cei foarte mari, 
șansonetiștii francezi și încă vreo 
cîțiva, cei care izbutesc, „să nu 
se fixeze". De altfel nici actorii 
nu rezistă, și mulți dintre ei „îm- 
bătrînesc" repede, dacă nu știu 
să devină mereu alții. Regizorii 
și directorii de teatre uită adesea, 
din păcate, acest adevăr ; din 
comoditate, te plafonează într-un 
singur gen de roluri. Acum, după 
Oana, mi-ar plăcea grozav un 
rol cu totul opus, ca Holly din 
„Sandvișuri cu diamante". Ce pă
cat că Truman Capote a scris un 
roman și nu o piesă !...

n-are decît 
eterică...

— Probabil că perspectivele...
— Perspectivele sînt cam ne- 

limpezi. Generația mea și-a luat 
foarte în serios profesia. Cînd 
am venit la Craiova, am început 
să fac ore de mișcare plastică, 
de dans, de călărie. M-am pre
gătit să joc roluri bogate dintr-o 
dramaturgie bună. Asemenea ro
luri există, asemenea dramatur
gie s-a scris și se scrie ; 
există clasici, există autori tineri 
de talent. îmi place Sorescu, îmi 
place Chitic, am citit o piesă 
excelentă de Mihai Caranfil... 
Dar am fost distribuită în „Nota 
zero la purtare". Pe cine mai 
slujește azi o asemenea piesă ? 
Adevărul e că m-am decis să fac 
teatru în primul rînd pentru mi
ne — poate din slăbiciune, cum 
spune Valery, dar e singurul 
mod în care mă pot exprima. 
Asta se poate face cu o drama
turgie contemporană de calitate, 
se poate și cu Shakespeare, dar 
nu se poate limitîndu-te la „Nota 
zero la purtare" și „E vinovată 
Corina". Nu poți să devii mare 
actriță — vis obligatoriu — a- 
casă, între patru pereți, într-un 
cerc de intimi — chiar dacă aș 
recita de dimineață pînă seara 
Prevert sau Garcia Lorca. Sînt la 
mijloc și necesități financiare, este 
necesar și divertismentul,
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creț ? Ca și Lelouch, ca și 
Forman — pentru a ne re
feri numai la cineaști ale că
ror filme au rulat la noi — 
Petroviă se slujește de cine
matograf nu pentru a re
descoperi, ci pentru a trăi 
viața.

AM INTILNIT

acesta este secretul cinema
tografului autentic, senzația 
că între ecran și tine 
există „intermediar", 
film care nu se poate 
vesti — în ciuda oricăror 
pretexte narative — iată 
punctul de la care se poate 
discuta despre cinematogra
fie ca artă.

Distribuirea unor neprofe- 
sioniști în rolurile principale, 
Bekim Fehmiu (Bora) și Gor- 
dana Jovanovic (Tissa), nu-i 
o încercare de a descoperi 
și lansa actori, ci o restituire,

MLES3
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(Urmare din pag. I)

val“, cum 
acelor ci-

regizori de 
unească cele 
ale sferei : 

limbajul.
Forman din

T R E

de filmare. „Noul 
s-a numit grupul 
neaști, repede ajunși Ia cele
britate, și-a revendicat onoa
rea reîntoarcerii la un cine
matograf pur vizual. „Cîști- 
gîil" era însă pe jumătate : 
s-a pierdut acel inedit al u- 
nui cotidian pe care neorea
lismul îl transfigura artistic 
făcind din ecran cea mai 
înaltă formă a publicisticii. 
Știu, acest ultim termen a 
ajuns azi pejorativ. maculat 
de amestecul nepriceputilor, 
dar sensul, autenticitatea 
termenului țin de marea ar
tă. A trebuit să vină o nouă 
generație de 
film, care să 
două jumătăți 
problematica și

După Miloș
noua școală cehă, cu „Iubi
rile unei blonde" (titlul exact 
și în spiritul filmului și nu 
cum a fost tradus), iată și un 
reprezentant de frunte, dacă 
nu chiar un pionier, al „nou
lui val" (ah ! penuria meta
forică a criticii de film eu
ropene) iugoslav : Aleksan
dar Petrovic Cu producția 
sa : „Am intîlnit țigani feri
ciți", un film cu care a ob
ținut pe lingă sufragiile pu
blicului și Marele premiu al 
cinematografiei iugoslave, 
premiul special și premiul 
criticii la Cannes, candidînd 
acum la „înnobilarea" cu un 
Oscar, culmea ambițiilor 
mărturisite ori nu de profe
sioniștii ecranului.

„In filmul meu, granița 
dintre bine și rău. real și 
ireal, dragoste și ură, aproa
pe nu există", declară deru
tant regizorul, lăsind apa
rențele unui neutralism de 
buletin de știri necomentat. 
Dar această adevărată, și în 
același timp falsă, istorie a 
unor evenimente e o polemi
că deghizată într-un mic și te
ribil secret pe care ni-1 pro
pune autorul filmului pre- 
zentîndu-ne un cuplu tragic. 
De ce adevărat, de ce falș și 
mai ales de ce teribil și se-

„Granița" de care nu vrea 
să țină seama regizorul nu
mește de fapt o trufie as
cunsă pentru că, oricum, bi
nele, răul, realul, irealul, 
dragostea, ura sînt doar niște 
teme pe care autorul le tra
tează. Adevărul lor este 
existența lor, „falsul" — în
cadrarea in temă. De aici, și

ecranul întoreîndu-i Ia 
gendele lumii lor, Ia ceea ce 
se refuză cuvintelor — im
palpabilul existenței.

In afara regizorului, de 
reținut și alt nume : Tomis
lav Pinter, operatorul fii 
mului.

Opera Română : Seară de balet 
Gershwin, ora 19,30 ; Teatrul 
de Operetă : Secretul lui Marco 
Polo, ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : Opinia publică, ora 20 ; 
Teatrul de Stat Bacău în sala 
Teatrului Mic : Incendiul, orele 
17 și 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", sala Schitu Măgurea- 
nu : Livada cu vișini, ora 20 ; 
Teatrul Giulești în sala Studio a 
Teatrului Național : Martorii se

suprimă, ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : Goana după fluturi, 
ora 20 ; O.S.T.A. în sala Savoy 
a Teatrului Muzical „C. I. Tă- 
nase“ : Spectacol dat de corul de 
cameră și grupul folcloric al Uni
versității catolice din Valparaiso 
(Chile), ora 19,30; Teatrul de pă
puși din Constanța în sala din 
str. Academiei : Fata babei și 
fata moșului, orele 15 și 17.

De obicei Baudelaire e cunos- 4S 
cut ca poet. Volumul acesta a- ™ 
duce surpriza, celor ce nu știau, 
a unui Baudelaire cu preocupări & 
de critic. Pentru cunoașterea și C 
înțelegerea operei autorului 
Florilor răului, aceste pagini 
sînt indispensabile. Pe lingă opi
niile despre literatură și lumea 
literară a Franței vremii, Bau
delaire se face cunoscut și ca 
popularizator al lui Edgar Al
lan Poe în Franța. Paginile de 
însemnări ne dezvăluie mult 
mai elocvent decît propozițiile 
informative de manual școlar 
de ce Baudelaire era un spirit 
novator, neconformist, un ne
mulțumit de mediul contempo
ran, pe care va încerca mereu 
să-I șocheze. Jurnalul poate fi o 
bună anticameră a lecturii poe
ziilor, dar și un epilog al aces
teia. Poezia baudelairiană are 
de cîștigat în adîncime prin cu
noașterea însemnărilor de na
tură estetică ale poetului bles
temat.

sărăcită sufletește și acționea
ză ca atare.

Am cunoscut zeci de ase- 
© menea singurătăți întovărăși

te. Fără a pleda în favoarea 
celor nevariabili, pot spune 
că cel mai adeseori, la cei 
prea sociabili, la „petrecăre- 

_ ții" care abuzează de acest 
@ antidot al plictiselii (în afară, 

firește de cei efectiv săraci 
cu duhul) este vorba de a- 

• ceeași fugă de propria lor 
viață interioară.

Nu caut un „exemplu o- 
pus“, dar poate simțul con
trolului mă face să opresc 
ochii pe un tovarăș de com
partiment care se urcase în 
tren la Sighișoara. Avea, e 
drept, 48 de ani, dar nu vîrs
ta are aci importanță. E me
dic veterinar, se numește Ion 
Darie, locuiește la Dumbră
veni. Nici nu se pusese bine 
trenul în mișcare și Ion Da
rie a și deschis un tratat vo
luminos de imunologie din 
care a început să citească, 
subliniind. Nu asta m-a făcut 
să intru în vorbă cu el : în- 
tr-un articol anterior apăruse 
tocmai dreptul la „clipele 
goale" și combăteam obiceiul 
de a lucra tot timpul „în 
priză". Veterinarul îți atrăgea 
atenția însă prin pasiune, se 
vedea din prima clipă că tot 
ce face îl solicită integral. 
Și exact aceasta mărturisea :

— Plictiseala apare acolo 
unde nu există pasiune.

— Bine, dar nu poți cere 
oricărei profesii să te pasio- 

• neze. Dactilografele, portarii, 
arhivarii...

(

L
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O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ...

rulează la Patria (orele : 13; 
16,30; 20), București (orele : 
9; 12,30; 16,30; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Republica (orele : 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival (orele : 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AM INTILNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Luceafărul (orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20.45) ; Central (orele : 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Victoria (orele :
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

EXISTA INCA SCLAVE
rulează la Capitol (orele ; 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

DIMINEȚI DE IARNĂ
rulează la Lumina (orele: 9,30;
16.30 ; în continuare 18,45 ;
20.45) .

STAPÎN PE SINE — PLEDOA
RIE PENTRU BOX ; STADI
OANELE VA AȘTEAPTĂ; FILE

DIN ISTORIA
GUSTAV FACE 
SLĂBIRE ;

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Union (orele : 15,30;
18 ; 20,30 ; Volga (orele : 9,15; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Aurora (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATE

rulează la Doina (orele i 8 ț

SPORTULUI ; 
CURA DE

10 ; 11 pentru copii. După a- 
miază : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

VALETUL DE PICA 
rulează la Feroviar 
8.30; ,
20) ; Excelsior (orele 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; '
Gloria (orele : 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCATURI PE
rulează la Grivița (orele : _ , 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
18 ; 18,30 ; 20,45); Modern (o-

(orele :
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ;
........................ 9,45 ;

18,45 ; 21) ;
11,15 ; 13,30 ;

PORTATIV
9;

— N-am spus „pasiune pro
fesională". Unde există a- 
ceasta, e foarte bine (de aci 
problema, veșnica problemă, 
ca tinerii să se orienteze pro
fesional cît mai exact. Dar 
poți fi pasionat în orice : cu
nosc oameni care-și umplu 
minunat vixța îngrijindu-și 
grădina cu flori, sau făcînd 
filatelie... Există „distracții" 
care te armonizează interior, 
te ajută să trăiești echilibrat, 
iar altele goale, triste în goli
ciunea lor...).

Poate totuși vîrsta interlo
cutorului îi poate scădea cre
ditul în fața tinerilor. Dar 
iată că la Cluj, la Tehnofrig 
îi găsesc un „semen" de 23 
de ani, montatorul Mihai 
Wellman. îl găsesc, după ce 
alți tineri întrebați despre 
„plictiseală" mă privesc cu , 
surprindere, de parcă-ar fi 
vorba de o boală tropicală, 
și spun : „nu cunosc așa 
ceva"..., n-am eu timp de 
asta".

Wellman însă recunoaște că 
există duminici „goale"
care „e greu să-ți omori tim
pul". Dar el personal a în
vins asemenea clipe descope
rind pasiunea fabricării unor 
bibelouri și miniaturi. Nu e 
nici de cum un singuratec, 
știe ce înseamnă o tovărășie 
plăcută dar a înțeles (din 
timp) sărăcia sufletească ce 
te pîndește atunci cînd folo
sești abuziv acel fals remediu 
— care e distracția continuă, 
în grupuri zgomotoase — 
„singurătatea întovărășită".

în

IONEL HRISTEA
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rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la înfrățirea (orele : 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Buzești (orele s
15.30 ; 18 ; 20,30)

ÎNCERCUIREA
rulează la Dacia (orele : 8,30;
14.30 în continuare 16,30 ; 
18.45 ; 21) ; Miorița (orele :
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) i

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Bucegi (orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Unirea (orele : 16 ;
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
seriile I și II rulează la Lira 
(orele : 15 ; 19,30) ; Viitorul 
(orele : 15 ; 19,30).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Drumul Sării (ore
le 1 15; 17,30; 20).

9;
LOANA

rulează la Ferentari (orele :
15,30 ; 18 ; 20,30)

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Giulești (orele : 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (o- 
rele : 9,30—15,45 în continua
re ; 18; 20,15).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Cotroceni (orele t 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MARTIN SOLDAT
. rulează la Crîngași (orele t

15,30 ; 18 ; 20,30).



• VIETNAM: americanii izolați într-un • 
ocean de împotrivire • PIAȚA COMUNĂ: • 

disputa candidaturii britanice :
Începînd de astăzi, in fiecare din nume

rele noastre de luni vom publica un amplu 
comentariu îmbrățișînd unele din eveni
mentele mai importante ale săptămînii 
precedente.

Astăzi, comentariul nostru e consacrat 
situației din Vietnam și noilor contacte 
legate de disputa candidaturii britanice la 
Piața comună.

Noi puternice acți
uni ale forțelor patrio
tice sud-vietnameze 
au marcat fiecare din 
zilele săptămînii care 
a trecut. Unitățile pa- 
trioților au desfășurat 
operațiuni de măcina
re a bazelor america
ne care apar tot mai 
vizibil ca niște insule 
izolate. In capitala 
țării, Saigon, continuă 
luptele. Statul major 
al generalului West
moreland și cel al ar
matei saigoneze s-au 
aflat sîmbătă sub fo
cul violent al mortie- 
relor patrioților. La 
Baza Khe Sanh, 6 000 
de militari americani 
sînt prinși în cleștele 
încercuirii. Atacurile 
întreprinse în ultimele 
șase zile de forțele 
patriotice asupra a 
peste 30 de centre 
nevralgice și baze mi
litare americano-sai- 
goneze au demonstrat 
odată mai mult, că 
patrioții sud-vietna- 
mezi dețin ferm ini
țiativa. „Ne găsim izo
lați într-un ocean de 
împotrivire — consta
tă James Hough co
respondentul lui WAS
HINGTON POST pe 
frontul vietnamez — 
și constatăm că nu e 
posibil să menținem 
controlul sigur nici 
măcar asupra cîtorva 
orașe". Impasul politi
cii de agresiune ame
ricană in Vietnam n-a 
fost niciodată mai 
pregnant. A devenit, 
totodată, mai vizibil 
ca oricind caracterul 
de veritabil genocid al 
intervenției Statelor 
Unite. Avioanele ame
ricane au bombardat 
cu violență numeroa
se orașe sud-vietna
meze, centre de pro
vincii, dens populate. 
Numai la My Tho au 
f,sst incendiate într-un 
singur atac aerian 
peste 5 000 de case, 
mii de locuitori fiind 
uciși. Patru cincimi 
din Hue, cel mat fru
mos oraș sud-vietna- 
mez a fost transfor
mat in ruine. Potlivit 
unor informații publi
cate sîmbătă de F.N E„ 
peste 600 000 de sud- 
vietnamezi au rămas 
fără adăpost în urma 
distrugerilor provoca
te de trupele america- 
no-saigoneze, în ulti
mele săptămîni. „Opi
nia publică mondială 
— scrie cunoscutul 
ziarist american Wal
ter Lippman — se în
treabă în fața morma
nelor de ruine făcute 
de americani in Viet
namul de sud și de 
nord la cererea cui și 
pentru cine se află 
mașina militară ame
ricană în Vietnam ? 
Nimic nu poate aș- 
cunde că America uci
de un popor numai 
pentru că acesta nu 
dorește guvernanții in
capabili și corupți a- 
greați la Washington".

Ultimele indicii din 
capitala nord-america- 
nă vădesc tendința de 
a continua și chiar de 
a amplifica agresiunea 
pe cit de inumană, pe 
atît de lipsită de pers
pective pentru mașina 
militară a S.U.A. Pen
tagonul a anunțat 
miercurea trecută che
marea sub arme a u- 
nui număr record de 
recruți în luna aprilie. 
După recenta trimite
re a unor noi unități 
în Vietnam se vorbeș
te la Washington des
pre faptul că genera
lul Westmoreland a 
cerut .întăriri" însu- 
mînd între 50 006 și 
100 000 militari și că 
această cerere e stu
diată actualmente. 
Sîmbătă. Hanoiul a 
fost bombardat de pa
tru ori, succesiv, avia
ția americană folosind 
dispozitive radar pen
tru a ataca pe vreme 
nefavorabilă : aceste
atacuri violente asu
pra cartierelor popu
late ale Capitalei R.D. 
Vietnam sînt apreciate 
de observatorii mili
tari ca anunțînd o

nouă escaladare, deo
sebit de dură a războ
iului aerian pirate
resc. Pericolele pe 
care Ie implică pentru 
pacea lumii perseve
rarea Washingtonului 
în politica de escala
dare a agresiunii sînt 
mai mult decît evi
dente și ele determină 
o reacție mereu mai 
fermă a opiniei publi
ce mondiale pentru a 
obține încetarea inter
venției S.U.A. în tre
burile poporului viet
namez.

După întrevederile 
pe care le-a avut în 
diferite capitale, se
cretarul general a! 
O.N.U. sublinia într-o 
declarație făcută sîm
bătă că sondajele în
treprinse i-au întărit 
convingerea că „pro
blema este in mod 
esențial de ordin po
litic și nu poate fi so
luționată prin folosi
rea torței militare". 
U Thant a relevat că 
„prima măsură indis
pensabilă care ar tre
bui să fie luată, con
stă în a pune capăt 
tuturor bombardamen
telor și altor acte de 
război împotriva Re
publicii Democrate 
Vietnam" și că dacă 
se va proceda astfel, 
el este convins <-ă „în
trevederi utile ar avea 
loc mai curînd decît 
se presupune în gene
ral".

Numeroase persona
lități politice ameri
cane își exprimă opo
ziția față de continua
rea escaladării agre
siunii în Vietnam.

Intr-un discurs ros
tit sîmbătă la . Bloo
mington, statul India
na, liderul majorității 
democrate din Senatul 
american, Mike Mans
field, a subliniat că 
suspendarea bombar
damentelor americane 
asupra R. D. Vietnam, 
ar oferi posibilitatea 
inițierii unor convor
biri care ar putea du
ce la restabilirea păcii 
în Asia de sud-est. La 
rîndul său, liderul mi
norității republicane 
în Senat. Everett Dirk- 
sen, a declarat că po
porul american este 
„îngrijorat și nemul
țumit" ca urmare a 
războiului fără pers
pectivă dus de Statele 
Unite în Vietnam. 
„Singura posibilitate 
de rezolvare a conflic
tului vietnamez o con
stituie inițierea de 
convorbiri de pace", a 
declarat congresmenul 
Thoman Railsback, re
publican din partea 
statului Illinois.

Senatorul democrat 
din partea statului A- 
laska, Ernest Grue- 
ning, a anunțat că va 
propune un plan Se
natului pentru „scoa
terea Statelor Unite 
din războiul penibil 
din Vietnam". El a 
declarat în cadrul u- 
nui interviu că „tim
pul și circumstanțele 
cer ca Statele Unite să 
înceteze participarea 
lor Ia această situație 
fără speranță". Propu
nerea sa cuprinde o 
proclamație a preșe
dintelui Statelor Unite 
care să anunțe înceta
rea focului, a bombar
damentelor asupra 
Vietnamului de Nord 
și a tuturor activități
lor militare.

Vor fi ascultate a- 
ceste opinii raționale 
la Washington ? Sin
gurul lucru cert este 
că procedînd în sensul 
contrar rațiunii, con- 
tinuind agresiunea, 
Statele Unite nu vor 
culege decît noi în- 
frîngeri și o izolare 
crescindă pe plan in
ternațional.

*
Dacă situația din 

Vietnam, cu implicații
le ei profunde, creînd 
o tensiune puternică 
în atmosfera interna
țională, se află in cen
tru’ atenției observa
torilor. scena politi
că vest-europeană a 
oferit și ea unele des
fășurări care au trezit

interesul comentatori
lor.

Agenda politico-di- 
plomatică vest-euro- 
peană a fost dominată 
în săptămina prece
dentă de disputele 
create în jurul cererii 
britanice de aderare 
la Piața comună. Vi
zita la Londra a pre
mierului și ministru
lui de externe olandez 
urmată de vizita aces
tuia din urmă la 
Bonn, convorbirile pe 
care le au actualmen
te în capitala britani
că doi secretari de 
stat ai R.F.G. (Lahr și 
Duckwitz), luările de 
poziție înregistrate la 
Roma, toată această 
„diplomație febrilă" 
este descrisă de mulți 
observatori ca un in
diciu că faimoasa dis
pută a ancorării Bri- 
taniei la comunitatea 
celor șase, ar ii intrat 
într-o fază nouă. Ime
diat, însă se fac auzi
te și aprecierile că pre
supusa „fază nouă" nu 
aduce nimic nou, adi
că nu modifică esența 
divergențelor din si
nul C.E.E. în legătură 
cu problema aderării 
Londrei. în fapt, mul
tiplicarea contactelor

rilor. Țările Benelux 
și, în parte, Italia sînt • 
interesate într-o ade- • 
rare a Londrei la - 
C.E.E. pentru a slăbi ’ 
dominația „celor doi • 
guliveri" — Parisul și • 
Bonn-ul. Franța do- 
rește să evite o pre- • 
zență engleză în Pia- • 
ța comună care ar pu- a 
tea duce la sporirea 
influenței Britaniei în • 
concertul vest-euro- • 
pean. Bonn-ul care 
înclina spre o poziție 
de „mediator" urmă- • 
rind cîștigarea de a- t 
tuuri atît la Paris cit 
și la Londra pare însă • 
(în lumina sugestiilor • 
despre „aranjamente- _ 
le comerciale") să fi * 
optat pentru o soluție • 
mai apropiată cererilor a 
franceze. Tocmai a- 
cest lucru l-a făcut pe • 
premierul britanic să a 
nu respingă direct 
propunerile de „aran- • 
jamente" sugerate în a 
comunicatul comun 
Kiesinger — de Gaulle • 
propuneri care nu o- • 
feră nici un fel de a- 
sigurări pentru pri
mirea într-un viitor • 
previzibil a Marii Bri- a 
tanii in C.E.E. Pru- 
dența engleză își are • 
izvorul în faptul că •

•

diplomatice vest-euro- 
pene e direct legată de 
apariția, după convor
birile Kiesinger — de 
Gaulle de la Elysee a 
unor sugestii franco- 
vest-germane pentru 
așa-numite „aranja
mente comerciale" in
tre Piața comună și 
Anglia. Or, avansarea 
acestor sugestii, para
lel cu existența cuno
scutului „plan Bene
lux" (care prevede 
crearea unei uniuni cu 
caracter politic cu- 
prinzind Anglia, cei 
cinci parteneri ai 
Franței din C.E.E. și 
țările nordice candi
date la Piața comună) 
nu face decît să am
plifice deosebirile de 
poziții din rîndul ce
lor șase în problema 
viitorului relațiilor 
C.E.E. cu țările candi
date. în vreme ce pla
nul Benelux urmăreș
te, în esență anularea 
de facto a veto-ului 
francez și introduce
rea „prin contraban
dă" a Londrei în Pia
ța comună, formula 
„aranjamentelor co
merciale". exprimă o- 
poziția Parisului față 
de admiterea Angliei 
ca membru în C.E.E. 
Mulți consideră aceas
tă formulă ca o mane
vră destinată anihilă
rii „planului Benelux" 
și tinzînd să amîne 
sine die orice nego
ciere privind primi
rea Angliei în Piața 
Comună. Un memo
randum prezentat vi
neri de Italia, cere e- 
xaminarea paralelă a 
planului Benelux și a 
„aranjamentelor co
merciale" sugerate în 
declarația comună 
franco vest-germană ; 
totodată, Roma propu
ne organizarea unei 
conferințe Ia care să 
participe miniștrii de 
externe ai țărilor Pie
ței comune precum și 
cei ai țărilor care au 
cerut aderarea la 
C.E.E. (Anglia. Irlan
da, Danemarca, Sue
dia și Norvegia). Iată 
deci, pe agendă, un al 
treilea „plan" care, 
după cum e ușor de 
sesizat, sprijină de 
fapt poziția Beneluxu- 
lui, de angajare a u- 
nor contacte depășind 
sfera unor aranjamen
te vamale între cei 
șase și Anglia.

In fond, ne găsim în 
fata acelorași regru
pări în C.E.E. în func
ție de interesele di
vergente ale partene-

șansele de „a ob- * 
ține totul", adică pri- « 
mirea în C.E.E. sînt a 
nule. în același timp, 
Londra nu e sigură • 
dacă respingind „a- a 
ranjamcntele" pe care 
multe ziare britanice 
le denumesc „mai • 
bune decît nimic" ea , 
va face o afacere 
bună. Pentru că strîn- • 
gerea evidentă a le- • 
gâturilor dintre Bonn # 
și Paris face mai mult 
decît ipotetică viabili- • 
tatea unei eventuale • 
„uniuni" a „celor 4" a 
din Piața comună și » 
candidaților la C.E.E. • 
Ne putem aștepta ca • 
diplomația britanică # 
să încerce în viitor 
presiuni asupra vest- • 
germanilor pentru a-i a 
determina să sprijine 
totuși „planul Bene- • 
lux". Foarte probabil • 
este că Londra va a 
căuta să joace pe două 
planuri : va accepta • 
acordul comercial su- a 
gerat de Paris și Bonn 
și, în același timp va • 
încerca să pună pe pi- • 
cioare o cooperare pe a 
plan tehnologic și
în alte domenii cu cei 
cinci parteneri ai ®
Franței din Piața co- * 
mună. a

Este însă greu de 
precizat cînd se vor ’ 
contura cu exactitate > 
perspectivele exacte # 
ale relațiilor dintre 
Piața comună și An- • 
glia. Cu atît mai mult 
cu cit pare puțin pro- • 
babil ca reuniunea de • 
la 29 februarie a Con- 
siiiului ministerial al 
C.E.E. să ducă Ia un • 
acord între cei șase, a 
atît de divizați în pro
blema aderării brita- • 
nice. •

Un element în plus a ’ 
de incertitudine în a- 
bordarea unor proble- • 
me importante de că- • 
tre cei șase, îl consti- # 
tuie și criza politică 
din Belgia unde, după • 
zece zile de încercări • 
infructuoase de solu- 
ționare a crizei guver
namentale, parlamen
tul a fost dizolvat • 
miercurea trecută, ur- 
mind să fie organiza- 
te alegeri legislative • 
anticipate. Este de • 
presupus că actuala a 
echină ministerială 
belgiană, care girea- • 
ză provizoriu treburi- a 
le pînă la alegeri nu 
va fi dornică să se 
angajeze în probleme • 
de mare importanță a 
politică aflate pe a- a 
genda C.E.E. #

EM. RUCAR •
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Alegerile din

Cipru

Ieri, au avut loc în Cipru 
alegeri prezidențiale. Este prima 
consultare electorală de acest 
gen de la cucerirea independen
ței în 1960. Cei 247 000 de ci- 
prioți greci înscriși în listele 
electorale urmează să-l desem
neze pe șeful statului dintre cei 
doi candidați oficiali, actualul 
președinte Makarios și oponen-

• •••••••• •
tul său, Evdokas, care s-a pre
zentat cu un program politic 
conțînînd ca punct esențial reali
zarea unificării Ciprului cu Gre
cia (Enosis).

Rezultatele alegerilor vor fi 
cunoscute astăzi. Observatorii 
consideră că arhiepiscopul Maka
rios va obține fără dificultate 
un nou mandat.

BERLINUL OCCIDENTAL. în timpul unei întruniri a studenților, organizată in sprijinul 
îmbunătățirii sistemului de invățămint

Franța in preajma 
recensămintului

Pentru a patra oară de la 
sfîrșitul celui de-al doilea răz
boi mondial și pentru a 29-a 
oară în istoria sa, în. Franța va

INDIA : Al treilea 
stat cu „regim 

prezidențial0
în statul indian Uttar Pradesh 

a fost proclamat duminică regi
mul prezidențial. Această măsură 
semnifică preluarea puterii în 
acest stat de către guvernul cen
tral al Indiei.

Uttar Pradesh este al treilea 
stat indian în care se proclamă 
regimul prezidențial. Numai cu 
nouă zile în urmă, o asemenea 
măsură a fost luată în statul 
Bengalul de vest.

avea loc, începînd de la 1 
martie, recensământul general 
al populației. Primul recensă- 
mînt a avut loc în anul 1801, 
populația Franței numărînd de 
pe atunci 27 349 000 locuitori 
și 33 000 000 în cele 98 de. de
partamente de peste mări. în
cepînd cu anul 1921, recensă- 
mîntul a devenit periodic, din 
cinci în cinci ani. Astăzi, popu
lația Franței atinge 50 000 000 
locuitori.

Noul recensămînt are două 
obiective principale : determi
narea numărului populației în 
fiecare circumscripție adminis
trativă (comună, canton, aron- 
disment și departament), pre
cum și obținerea unor date 
de detaliu privind structura 
demografică a tării.

BIRMANIA. Locuitori din satul Myank-Kine se informează 
cu privire la campania de control și vaccinare anti-T.B.C. 

care se desfășoară in țară.

Blaiberg 
a privit 

pe fereastră...
Pentru prima oară, sîmbătă, 

după aproape trei luni, paci
entul Philip Blaiberg a putui 
privi, prin fereastră, lumea din 
afara spitalului. Geamurile fe
restrei din camera sterilizată 
pe care o ocupă la spitalul 
„Groote Schuur" sînt opace. 
Medicii spitalului i-au per
mis să privească prin fereastra 
unei camere anexe, de aseme
nea, sterilizată. Tot sîmbătă. 
dr. Blaiberg a putut vedea 
fața soției sale, căci, pentru 
evitarea oricărei posibilități 
de infecție, ea purta pînă a- 
cum o mască în timpul vizi
telor la spital.

Philip Blaiberg, singurul 
om care a supraviețuit unei 
transplantări de inimă, nu va 
părăsi spitalul decît peste cî
teva săptămîni, a declarat un 
purtător de cuvînt al medici
lor de la Groote Schu
ur. El a respins totodată ide- 
ea că prelungirea șederii în 
spital a pacientului ar fi de
terminată de înrăutățirea sănă
tății sale.

Pe o colină pito
rească, acoperită de o 
frumoasă pădure, la 
Shagasha, lingă Cyan- 
gugu, în apropierea 
frontierei Ruandei cu 
Congo-Kinshasa, într-un 
lagăr ad-hoc, instituit 
în barăcile . destinate 
cazării muncitorilor fi
nei plantații de ceai în 
curs de organizare pe 
valea ce se deschide 
de acolo spre lacul Ki
vu, mercenarii colo
nelului Schramme aș
teaptă o hotărîre care 
întîrzie. După cum 
se știe, cu aproape 
patru luni în urmă, 
după căderea ultimei 
lor fortărețe congo
leze, Bukavu, „oame
nii" lui Schramme, su
pranumiți „îngrozi
torii" ■— după dexteri
tatea cu care știau să 
ucidă tot ce le ieșea în 
cale —* s-au retras pe 
teritoriul Ruandei, în 
speranța că de acolo 
vor reuși să ajungă în 
solda altor amatori de 
mercenari. Inaugurată 
astfel, „afacerea mer
cenarilor" este departe 
de a se fi încheiat. 
Căci, deși a refuzat să 
satisfacă cererea de ex
trădare formulată de 
președintele Mobutu 
(fapt care a dus la ru
perea relațiilor diplo
matice între Kinshasa 
și Kigali), guvernul 
ruandez nu a permis 
„îngrozitorilor" să pă
răsească Ruanda, in-

Noi atacuri ale 
patrioților sud- 
vietnamezi

în împrejurimile capitalei sud- 
vietnameze, forțele patriotice 
continuă acțiunile împotriva tru
pelor americano-saigoneze. în 
noaptea de sîmbătă spre dumi
nică, patrioții au aruncat în aer 
două poduri care fac legătura cu 
cîteva centre importante ale ar
matei S.U.A. din apropierea Sai- 
gonului. Agenția France Presse 
menționează că traficul pe șo
seaua care duce la baza ameri
cană de la Bien Hoa a fost prac
tic întrerupt

în orașul Hue au continuat și 
în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică luptele între forțele 
patriotice șl unități de blindate

%

americane. Agenția France Presse 
relatează că unitățile americane 
trimise ca întăriri și care n-au 
putut face legătura cu cele din 
interiorul citadelei s-au izbit aici 
de o „puternică rezistență" din 
partea patrioților. Pozițiile trupe
lor S.U.A. au fost bombardate 
violent cu obuze de mortiere. în 
sprijinul unităților americane au 
fost trimise elicoptere și avioane. 
Lupta, desfășurată în zorii dimi
neții de duminică, a durat maj 
mult de două ore.

Agenția U.R.I. anunță că la 
Saigon a început evacuarea în 
țările apropiate cu Vietnamul de 
sud a personalului și familiilor 
corpului diplomatic. Această ho-

o amnare
Clopoțelul din holul principal al Camerei canadiene a Co

munelor a sunat insistent mai bine de o oră chemind pe de- 
putați în ședință. Dar ei nu se grăbeau de loc, iar unii chiar 
părăsiseră definitiv clădirea parlamentului, plecind după alte 
treburi : nu li s-a părut că in ședința ce urma să reînceapă 
s-ar mai fi putut intimpla ceva demn de luat în considerație. 
Atunci conservatorii și alți opozanți au prins momentul (pro
babil că și număraseră cu mare exactitate ciți rămăseseră 
din tabăra lor și ciți din cea guvernamentală) și au cerut ca 
proiectul guvernului referitor la sporirea impozitului pe ve
nit să fie pus la vot.

Liberalii n-aveau nici un fel de tragere de inimă să dea 
curs acestei cereri, intrucît se cam vedeau puțini de-ai lor 
prin băncile Camerei, și n-ar fi vrut să provoace o încer
care de forțe în condiții nefavorabile, mai ales că proiectul 
cu pricina era la a treia lectură (in care caz respingerea ar 
fi însemnat aminarea problemei pînă la sesiunea următoare). 
De aceea, ministrul de finanțe, Mitchell Sharp, a încercat să 
evite punerea la vot. Furtuna de proteste și trăsnete de pe 
băncile opoziției l-au determinat pînă la urmă să accepte 
votul.

Dar nici un liberal în momentul acela nu-și închipuia că 
proiectul Va fi respins. Cu atît mai mare a fost, deci, con
sternarea cînd președintele Camerei a anunțat 84 voturi 
contra și 82 pentru (participaseră prin urmare, la vot doar 
166 de deputați din 265).

De prisos să mai descriem entuziasmul opoziției, care s-a 
străduit să prezinte acest vot ca pe un vot de neîncredere. 
Fostul prim-ministru conservator. J. Diefenbaker, și urma
șul său la conducerea partidului conservator, Robert Stan
field, au cerut guvernului să demisioneze.

Alarmat de catastrofa care amenința guvernul în absența 
sa, premierul Lester Pearson și-a întrerupt concediul pe 
care-1 petrecea în Jamaica și s-a întors în Capitală, unde a 
cerut parlamentului ca votul în problema sporirii impozite
lor pe venit să nu fie considerat ca un vot de neîncredere. 
Bineînțeles, noi proteste vehemente ale opoziției, dar în cele 
din urmă situația pare șă se Si calmat.

Observatorii socot că ostenelile actualului premier de a-și 
menține partidul la putere au motivări multiple. Mai întîi 
Pearson, fiind în ajunul retragerii sale de la conducerea 
partidului, nu vrea ca aceasta să se facă după o cădere, fapt 
care ar slăbi mult pozițiile liberalilor. Apoi, demisia și, im
plicit organizarea de noi alegeri, în actualele condiții econo
mice și financiare nefavorabile, ar duce la masive pierderi 
de locuri în parlament. Iată de ce premierul și-a pus toate 
forțele în slujba unui singur țel : păstrarea conducerii țării.

Agențiile de presă transmit că la Ottawa apele încep să se 
potolească și că guvernul are șanse de a supraviețui. Votul 
de încredere, insistent cerut de opoziție, ar putea să fie fa
vorabil liberalilor, mai ales după ce Real Cauette, șeful par
tidului încrederii sociale (8 mandate) a declarat că deputății 
săi vor sprijini guvernul. Se vorbește și de un „ton mai 
moderat" al lui Stanfield, de unde se deduce că acesta ar fi 
renunțat la provocarea unei crize.

Totul rămîne însă în suspensie, și, pînă luni, sau poate 
chiar marți, cînd se va definitiva chestiunea votului de în- 

B credere, nu se poate afirma că furtuna a trecut. In cercurile 
politice se emite părerea că chiar în cazul cînd guvernul va 
supraviețui, criza nu se poate considera ca lichidată, ci doar 
amînată, intrucît, după desemnarea noului lider liberal, gu
vernul va organiza, cel mai tîrziu anul viitor, noi alegeri.
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tărîre a fost luată în urma inten
sificării acțiunilor ofensive ale 
forțelor patriotice împotriva ca
pitalei sud-vietnameze.

Agenția V.N.A. transmite că 
în noaptea de 24 spre 25 februa
rie avioane americane au bom
bardat, timp de 20 de minute, 
cartiere dens populate din cen
trul orașului Hanoi, distrugind 
sau provocînd pagube serioase 
clădirilor de locuit, ucigînd 12 
persoane și rănind alte 16, prin
tre care copii și bătrîni. Unitățile 
apărării antiaeriene ale capitalei 
R. D. Vietnam au doborit un 
avion inamic.

35 la sută 
analfabeți

Potrivit unui raportai 
ministrului învățămîntu- 
lui al Columbiei, Daniel 
Aranga, populația co- 

. lumbiană este în propor
ție de .35 la sută analfa
betă. Raportul arată că 
pentru buna desfășurare 
a învățămintului în țară 
ar mai fi necesari încă 
23 000 de învățători și 
profesori. De asemenea, 
se spune în raport, 
400 000 de copii nu au 
posibilitatea să învețe 
din cauza lipsei de școli.

Guvernul a elaborat 
un „plan excepțional", în 
virtutea căruia în Co
lumbia urmează să se 
construiască, cu capital 
american, un număr de 
19 școli medii. Acest 
plan constituie ținta nu
meroaselor critici ale 
opiniei publice colum
biene. Adalberto Car
vajal, președintele Fe
derației naționale a ca
drelor didactice din Co
lumbia, a arătat într-o 
declarație că „S.U.A. a- 
cordă acest „ajutor" 
condiționîndu-1 de trimi
terea unor „consilieri", 
pentru a controla siste
mul de invățămint din 
țară".

Spleenul mercenarilor
ternîndu-i în lagărul 
amintit. In prezent, 
după cum relatează 
ziarul „LA LIBRE 
BELGIQUE", în timp 
ce guvernele stateloi 
ai căror resortisanți 
sînt membrii coloniei 
bine păzite de la Sha
gasha desfășoară o in
tensă activitate diplo
matică în jurul acestei 
probleme, Schramme și 
compania sînt ame
nințați să se îmbolnă
vească de... plictiseală. 
Existența le este asi
gurată, căci, prin inter
mediul Comitetului In
ternațional al Crucii 
Roșii, guvernele res
pective le asigură a- 
provizionarea cu cele 
necesare. Un anume 
dr. Schyns, omul de 
legătură al C.I.C.R., 
le aduce zilnic alimen< 
tele și corespondența.

In schimb, „îngrozi
torii" nu reușesc să 
se, „distreze" îndeajuns. 
Cadrul natural pito
resc în care este si
tuat lagărul nu este în 
măsură să le satisfacă 
necesitățile „spirituale".

Oamenii „de acți
une" sînt condamnați 
acum la „inactivitate", 
reduși la o insuporta
bilă viață „contempla
tivă". Pistoalele auto
mate, grenadele și ce-

Internați în lagărul dc la Shagasha (Ruanda), foștii mercenari din 
Congo așteaptă hotărirea asupra soartei lor.

lelalte obiecte de „dis
tracție" li s-au luat și 
acum sînt nevoiți să 
joace... bridge !

Pentru înlăturarea 
primejdiilor pe care le 
prezintă pentru moralul 
mercenarilor lipsa de 
„activitate", colonelul 
Schramme, care-ș' 
exercită și în actuala 
situație funcțiile de 
șef necontestat, a al
cătuit un adevărat pro

gram de luptă împotri
va spleenului. împo
triva . „depresiunii psi
hice", el a decretat o- 
bligativitatea folosirii 
zilnice a aparatului de 
ras, iar pentru evitarea 
lîncezelii mușchilor a 
amenajat un teren de 
volei, pe care pei 104 
„îngrozitori" se antre
nează asiduu, în tură.

Intre timp, se pare 
că plictiselii oaspeți

lor nepoftiți ai pre
ședintelui Kaybanda i 
se adaugă simptome 
de spleen ale guver
nelor statelor, ai căror 
cetățeni sînt merce
narii. Demersurile di
plomatice au rămas 
pînă în prezent ste
rile. așteptarea se pre
lungește și... costă.
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