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Cum contribuiți
la atingerea

parametrilor proiectați ? A
REÎNCEPUT

COMITETULUI CENTRAL
GH. GHIDRIGAN

PETROCHIMIC DIN PITEȘTI

ȘCOALA

Scriitorul Constantin Chiriță 
saluta inițiativa ziarului „Scîn- 
teia tineretului4* privind înfiin
țarea Clubului suporterilor echi
pei naționale de fotbal.
Printre „tricolori** în momentul 
tragerii la sorți.

CONSTITUIREA CONSILIULUI PENTRU
MUNCA IN RlNDUL elevilor

Combinatul petrochimic din Pi
tești a început noul an de pro
ducție aflîndu-se în „Foc 
continuu". Schimburile s-au suc
cedat cu aceeași regularitate ne- 
permițînd instalațiilor date în 
funcțiune să se oprească nici 
o clipă. La capătul primelor 6 
zile de activitate rapoartele de 
producție consemnează primele 
succese din 1970. Concretizarea 
lor ? Depășirea planului la prin
cipalele sortimente. în cadrul 
propilenei, de pildă, s-au obținut 
peste prevederi o cantitate de 
15 tone, la butadienă 60 de to
ne, la toluen plusul însumează 
25 de tone. Așadar, un debut 
promițător, care ne permite să 
credem că încă din ianuarie se 
va realiza ritmul de lucru care 
să faciliteze integrarea în para
metrii proiectați înainte de ter
menul stabilit inițial — trimes
trul I 1971.

La atingerea acestui obiectiv 
fundamental al întregului colec
tiv, tinerilor le revin sarcini 
importante, sarcini ce decurg 
tocmai din ponderea lor însem
nată în totalul salariaților, din 
faptul că practic nu există loc 
de muncă unde prezența lor să 
nu fie simțită. Investigarea mo
dului în care s-a pregătit și

răspunde acestor comandamente 
majore ale producției organiza
ția U.T.C., comitetul ei co
ordonator prezintă interes deose
bit, oferă posibilitatea reliefării 
preocupărilor proprii specifice a- 
cestui sens. O începem în ca
drul secției polietilenă, secție 
care constituie punctul nevralgic 
al combinatului și ale cărei re
zultate în anul precedent sînt 
mult sub nivelul posibilităților. 
Problema numărul unu în acest 
sector o constituie, fără doar și 
poate, în afara punerii la punct 
a instalațiilor, creșterea nivelu
lui de pregătire a cadrelor- Știm 
că la 1 februarie aici vor începe 
să funcționeze cursuri pe schim
buri pentru ridicarea calificării

profesionale a tinerilor operatori. 
Ce și-a propus deci organizația 
U.T.C. din secția pentru impul
sionarea lor, pentru a face ca 
ele să abandoneze din start for- 
malismul. să vină efectiv în spri
jinul producției ?

— Anul trecut — ne răspunde 
tovarășul Sandu Ionescu, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
polietilenă — fără să fim prea 
inspirați, ne-am mărginit să ur
mărim doar frecvența cursanților. 
De data asta vrem să facem mai 
mult, să participăm direct la pre
gătirea acestor cursuri. Specificul
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Trimestrul doi al anului de în- 
vățămînt, care începe astăzi, de
butează cu un eveniment însem
nat în lumea școlărească. Sîmbă- 
tă, la sediul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
a avut loc ședința de constituire 
a Consiliului pentru munca în 
rîndul elevilor de pe lîngă C.C. 
al U.T.C. Numeroase personali
tăți au onorat cu participarea lor 
acest moment din viața organi
zațiilor U.T.C. ale elevilor : tova
rășii Ion Iliescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Miron 
Constantinescu, ministrul învăță- 
mîntului, precum și alți re
prezentanți ai forurilor de în- 
vățămînt, ai Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, cerce
tători științifici, activiști U.T.C.,. 
elevi și cadre didactice.

Crearea Consiliului pentru 
munca în rîndul elevilor, așa cum 
spunea tovarășul Ion Iliescu la 
ședința de constituire, — este 
urmarea hotărîrilor Plenarei C.C. 
al U.T.C. din octombrie 1969 
care a analizat munca U.T.C. în 
școli. Acest organism de studiu 
și consultare al C.C. al U.T.C. 
precum și consiliile care se vor 
constitui la nivel comunal, orășe
nesc, municipal și județean — 
direct subordonate comitetelor 
U.T.C. respective — au menirea 
să ajute la stimularea și valorifi- 
:area inițiativei elevilor. El va 
ijuta organizațiile elevilor să ini
țieze o activitate de organizație 
rie, antrenantă, plină de conțihut, 
In scopul formării multilaterale a 
inerilor pentru muncă și viață.

Consiliul pentru munca în rîn- 
dul elevilor, în a cărui compo
nență intră 97 de persoane, este 
format din activiști ai C.C. al 
U.T.C., elevi, membri ai active
lor U.T.C. din numeroase și di
ferite tipuri de școli din întreaga 
țară, cadre didactice cu experien
ță, cercetători științifici. I s-a 
încredințat acestui consiliu meni
rea unui organism de lucru, care 
să fie prezent activ în viața orga- 
nizațiil&JJ.T.C. din școli. _

Tovarășa Floarea Ispas, secre-
(Continuare în pag. a ll-a)

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
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întrebarea dacă e necesar 

sau nu să avem amintiri 
sună Ia fel de nepotrivit ca 
și aceea dacă oamenii au 
nevoie sau nu să urce Eve- 
restul. Firește că n-au nevo
ie in primul și in primul 
rînd, dar au nevoie pentru 
a stimula acest „în primul și 
în primul rind". E nevoie 
(mai precis, avem nevoie) de 
amintiri pentru metabolismul 
nostru romantic.

Am cunoscut oameni ca- 
re-și trăiau prezentul numai 
și numai pentru prezent. Vii
torul nu-i interesa decît tot 
prin prisma prezentului con
ținut. Trecutul, fostul lor 
prezent, li se părea și mai 
demn de nepăsare. Viața lor, 
fără o temelie afectivă, era 
una de science-fiction : gră
bită, abstractă, „tehnicistă", 
îmbătrineau in sine, în vir
tutea propriei mașinării in
terne, fără să aibă nicio le
gătură cu timpul. Vîrsta lor, 
ridurile lor veneau dinăun
tru și nu dinafară, și astfel, 
nescăldată de nici o briză, de 
nici un viscol, fizionomia lor 
evoca tragismul grotesc al 
unor manechine.

Am cunoscut, de asemenea, 
exact Ia polul celălalt al 
credinței despre viață, oa
meni care trăiau doar pen
tru a-și produce amintiri. 
Prezentul lor nu conta de
cît ca generator de memorie, 
aprecierea lui depindea ex
clusiv 
privit 
Clipa 
urmă, 
tă de ______
sau nu o amintire durabilă. 
Viețuitori fără prezent, visă
tori care foloseau viitorul 
doar ca zid de reflecție, ei 
își chinuiau Întreaga exis
tență cu întrebări presante 
și in același timp intirziate.

Ce să cerem, totuși, de la 
amintiri ?

Să ne marcheze viața și, 
dacă se poate, s-o înfrumu
sețeze puțin. Să facă din via
ță nu un scop in sine, ci o 
discretă asistare la propriile 
noastre atitudini. Să ne spu
nă uneori dacă am făcut 
bine și întotdeauna dacă am 
greșit. Să fie oglinda retro
vizoare pe luciul căreia pei
sajele vieții noastre anteri
oare să ne apară, dacă nu la 
fel de mari, atunci la fel 
de limpezi ca și cele din vii
tor.

de felul cum putea fi 
din viitor ca trecut, 
răminea mereu in 

nesatisfăcută, crispa- 
judecata dacă va fi

ROMULUS RUS AN

De azi, patinele, schiurile, 
săniuțele, intră în... vacanță. 
Nu totală, dar, oricum, misi
unea lor se reduce substanți
al. Pentru că de azi, elevii de 
toate vîrstele își reiau activi
tățile „serioase".

A reînceput școala I Cele 
trei săptămîni de vacanță 
rămîn în urmă, printre amin
tirile frumoase ale vieții șco
lărești. Dar transferă trimes
trului doi forțele fizice și in
telectuale refăcute după efor
turile primei etape de învăță
tură, bogăție de impresii și 
cunoștințe prilejuite de ex
cursii, lecturi și spectacole.

A reînceput școala. Vn în
treg trimestru de muncă se 
așterne în fața elevilor. O eta-

(Continuare în pag. a IlI-a)
Moment de muncă din Salina Cacica, Suceava

al celei mai mari 
sportive din lu-

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

SPORT «SPORT
După tragerea la sorți, președintele F.R.F. 

tov. MIRCEA ANGELESCU, declară:

„OARE
SE PUTEA
ALTFEL ?"

Tragerea la sorți a grupe
lor Turneului final al Cam
pionatului Mondial a fost în 
mare măsură dirijată, împo
triva afirmațiilor făcute cu 
cîteva zile înainte, chiar în 
Mexic, de președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous. A- 
cum, cînd cunoaștem compo
nența grupelor și clasifica
rea valorică preliminară din 
care sorții au decis compo
nența acestor grupe, mă în-

treb dacă se putea face alt
fel. După opinia mea nu se 
putea, datorită faptului că in 
fotbalul mondial există o 
ierarhie, există echipe mari 
și echipe cu un palmares 
mai puțin prestigios. A con
testa o dirijare preliminară 
a selecției valorilor la Tur
neul final 
competiții

ADEVĂRATA VICTORIE

APARȚINE „IDEALIȘTILOR”
Nu de mult, într-o emisiune 

televizată, academicianul Moisil 
și-a pus în bătaie tirul binecu
noscutului său ton caustic ; fiind 
oaspete al „Realității ilustrate”, a 
comentat un excelent film cu a- 
nimale, în felul următor (repro
duc din memorie) : „Nu mi-a 
plăcut : copii pot trage unele 
concluzii primejdioase văzînd 
cum iepuroaica se bucură de re
cunoștința cîinelui pe care l-a 
salvat. Nu așa se întîmplă în 
viață 1 Filmul ar fi fost realist 
dacă ar fi arătat că, după ce a 
fost salvat, cîinele a mîncat-o pe 
iepuroaică !...”.

Comentariul (de fapt, mai lung 
și mai cu haz decît am citat) a 
stîrnit deliciul unor telespecta
tori (printre care se numără au
torul acestor rînduri). dar și în
cruntarea altora. Aceștia din ur
mă (pe unii i-am auzit, pe alții îi 
... ghicesc) s-au gîndit de bună 
seamă la riscul propagării cinis
mului în rîndurile tinerei gene-

rații. Din clipa în care afirmi — 
nu-i așa ? — că „viața e o jun
glă”, nu mai ai decît un pas pen
tru a practica tu însuți legile 
junglei... Cîntecul e vechi și re
frenul ar suna astfel : „Zugrăviți 
tineretului viața în culori roz. și

totdeauna basme. Pericolul înce
pe însă dacă împingi idilismul 
prea departe. Tînărul te poate a- 
cuza oricînd de mistificare, da- 
că-i înșiri șabloane despre dispa
riția nedreptăților în lumea noas
tră. Recurgînd la propria sa ex-

O ANCHETĂ A

CONFESIUNILOR (im
el va păstra, vezi bine, purita
tea”...

A ȘTI, DAR A NU ACCEPTA...

N-am intenția să jignesc inte
ligența telespectatorilor explicîn- 
du-le că, de fapt, academicianul 
exagerase cu bună știință ; fiți li
niștiți, copiilor (și copiilor... din 
noi înșine) li se vor spune în-

periență de viață (mai precoce ca 
a altor generații) te va contrazice 
cu fapte care dovedesc în cutare 
sau cutare caz că ceea ce con
tează nu este „bila” ci „pila”, că 
„vorbele mari sînt fleacuri”... A 
devenit o regulă ca cel lipsit de 
idealuri să invoce, ca argument, 
„lecția vieții”, contrazicerea din
tre „teorie” și „realitatea practi
că”... Iți va spune, „înțelept”, că

„s-a lămurit” și din această decla
rație nu va îipsi reproșul către 
cei care au vrut „să-l îmbete cu 
apă rece”.

Ce e adevărat în toate acestea? 
Dacă există o urmă de adevăr 
n-ar fi exclus ca o vină să poarte 
tocmai idilismul de care vorbeam. 
„Meritul învinge totdeauna”. îi a- 
sigurăm noi... Și dacă nu totdea
una ? „Cinstea, buna credința, 
sînt imediat răsplătite”... Și dacă 
nu imediat ?

Poale că e mai moral și în ori
ce caz mai eficient să-l previi de 
la început pe tînăr că unele 
practici nu seamănă cu teoria, 
dar rolul nostru, al fiecăruia, este 
tocmai acela de a le face să se
mene...

Cele de mai sus par simple 
speculații. Să urmărim însă cîte
va cazuri. Un excelent chirurs 
tînăr, nutrind convingerea abso-

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Noi, reprezentanți ai elevilor din licee, școli generale, școli 
Grofesionale și postliceale, cadre didactice și activiști ai 

.T.C. folosim prilejul constituirii Consiliului pentru munca în 
rîndul elevilor de pe lîngă C.C. al U.T.C. și adresăm Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, . dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, gîndurile noastre cele 
mai fierbinți de dragoste și profund atașament față de partid, 
adeziunea totală a școlărimii țării față de politica sa înțe
leaptă, o dată cu legămîntul nostru de a fi țșărtași, cu mun
ca și fapta, la traducerea în viață a hotărîrilor Congresului 
al X-lea al P.C.R.

Partidul a conferit Uniunii Tineretului Comunist înalta răs
pundere socială de a fi unul din factorii de bază în proce
sul muncii de educație a tinerei generații,_ pentru a o Jorma 
în spiritul nobilelor idei comuniste, ca militantă activă pen
tru idealurile socialiste. Consiliul care s-a constituit astăzi, ca

(Continuare In pag. a ll-a)

pă de învățătură promițătoare, 
dacă avem în vedere startul 
bun din primul trimestru. Și 
captivantă prin noile porți pe 
care le deschide pentru cuce
rirea cetății numită cunoaște
re.

Calendarul activităților spe
cifice trimestrului doi este 
bogat și deosebit de atractiv. 
Prima invitație este adresată 
iubitorilor limbii și literaturii 
române: în 18 ianuarie începe 
etapa locală a tradiționalului 
concurs anual al elevilor. La cî
teva zile se vor alinia mate
maticienii (25 I), iar fizicienii 
și chimiștii vor încheia aceas
tă primă etapă la 1 februarie. 
Tot trimestrul doi va găzdui 
și faza județeană a olimpia
delor școlare. Alte întreceri — 
sportive, artistice — vor da 
culoare și conținut orelor de 
după clasă din acest trimes
tru. Firește însă că hotărî- 
toare și marcante pentru con
figurația celui de al doilea 
trimestru rămîn rezultatele la 
învățătură.

De aceea le dorim tuturor 
elevilor noi și însemnate suc
cese în trimestrul care a în
ceput/

BRAȘOV : La intîlnirea dintre uteciștii de ieri - 
voluntari pe frontul antifascist — și uteciștii de azi

CLIPE DE FIERBINTE
EMOȚIE PATRIOTICA!
Brașov, 10 ianuarie 1970. In 

impunătoarea sală de festivități 
a Casei armatei, peste 200 de 
tineri reprezentanți ai tuturor 
organizațiilor U.T.C. din muni
cipiul de sub poalele Tîmpei, 
purtînd cu mîndrie uniformele 
albastre ale celor ce se instru
iesc în timpul lor liber pentru 
apărarea patriei, așteaptă mo
mentul inaugural al unei întîl- 
niri pe care și-au dorit-o fier
binte și au știut s-o pregătească 
cu entuziasmul și dăruirea spe
cifice tinereții : întîlnirea cu 
„veteranii" companiei a treia 
(Brașov, Cluj și Turda) a „Ba
talionului de cadre", format din 
uteciști, care a luptat pe fron
tul antihitlerist.

...Ora 11 a.m. In două șiruri 
drepte pătrund în sală, învălu- 
ind-o, zeci de bărbați în puterea 
vîrstei. unii cu tîmplele sure, 
avînd în priviri flacăra acele
iași tensiuni emoționale care-i 
stăpînește pe tinerii în unifor
me albastre. Pe piepturile lor, 
în cîte trei și patru rînduri, 
strălucesc viu decorațiile și me
daliile cîștigate cb jertfa sînge- 
lui, acum un sfert de veac, pe 
fronturile de luptă din Transil
vania, Ungaria și Cehoslovacia 
și, de asemenea, distincțiile do- 
bîndite în cei 25 de ani de luptă 
pașnică, dar nu mai puțin în- 
dîrjită, pentru construirea so
cialismului în patria noastră... 
Pentru cîteva clipe. vîrstnici și

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a ll-a)
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PUBLICUL
DESPRE:

CONSTITUIREA CONSILIULUI PENTRU 
MUNCA IN RlNDUL ELEVILOR

Zilele acestea a avut Ioc la cinematograful „Luceafărul" din Ca
pitală premiera unui nou film românesc : „Reconstituirea", film rea
lizat de Lucian Pintilie după o nuvelă a scriitorului floria Pătrașcu. 
Primit cu mare interes de public, filmul a suscitat deja discuții și 
controverse, în rîndul cronicarilor și în rîndul spectatorilor. Presa 
literară care s-a ocupat pe larg de film i-a făcut acestuia o primire 
extrem de elogioasă, tonul fiind aproape în exclusivitate superlativ. 
Ce spune însă, publicul despre acest film ? Aceasta am încercat să 
aflăm printr-un scurt sondaj efectuat chiar în sala de spectacol.

Stomatologul Marius Gorjan, 
de pildă, a făcut cîteva remarci 
asupra calităților filmului „Mi se 
pare — a spus dînsul — că în 
ceea ce privește meșteșugul, arta 
de a realiza un film, Lucian Pin
tilie este neîntrecut de nici un alt 
regizor al nostru. Filmul mi s-a 
părut a fi lucrat cu p tehnică 
impecabilă; fiecare detaliu este 
minuțios studiat, fiecărui perso
naj i se dezvăluie treptat alte și 
alte laturi ale caracterului. Toată 
povestirea cinematografică se 
încheagă perfect din diferite e- 
pisoade care fiecare luate sepa
rat, sînt de mare frumusețe". O 
opinie oarecum similară ne-a îm
părtășit și Nicolae Stancu — in
giner la „Acumulatorul". „Filmul 
— ne-a spus dînsul — este foarte 
reușit atît din punct de vedere 
regizoral cît și în ceea ce priveș
te jocul actorilor. Am admirat cu
rajul regizorului de a introduce 
în roluri cheie actori necunoscuți 
care și-au jucat rolul desăvîrșit, 
într-un fel pentru care ar putea 
fi invidiați chiar de consacrații 
ecranului. Candoarea, puritatea, 
tragicul — pot coexista cîteodată 
în aceeași ființă sau în aceeași 
întîmplare — iată, ce cred eu că 
a vrut să demonstreze Pintilie. 
Și cred că a reușit".

CONFUZII AMPLIFICATE 
DE UNELE PERSONAJE

„Cred că filmul a trecut alături 
de o idee generoasă, aceea că tot 
ceea ce este moralmente acci
dental poate fi recuperat de so
cietatea noastră. Datele existente 
în film indică o asemenea posi
bilitate : doi tineri au greșit, pro- 
vocînd scandal într-una din cele 
mai frumoase zile ale vieții lor, 
în ziua cînd și-au luat bacalau
reatul. O dezbatere pe această 
temă, • unei reale vinovății, 
chiar dacă nu foarte gravă, era 
posibilă. Filmul a trecut-o pe un 
plan secundar oferindu-ne doar 
o galerie de personaje cu tare 
morale. Plictisul condamnabil al 
procurorului apare aproape scu
zabil. Cîteva date despre o pre
tinsă dramă sufletească (l-a pă
răsit nevasta) nu pot acoperi 
comportamentele sale. Aparențele 
datoriei împlinite — țelul său 
este declarat cu ostentație pe tot 
parcursul filmului — indică o 
mentalitate alterată. Deci, un al 
doilea „accident", căci filmul a- 
dună cazuri de excepție. Profe
sorul debitează fraze frumoase și, 
pe măsură ce consumă mai 
mult alcool (tocmai Ia „reconsti
tuirea" unui scandal provocat de 
beție), se închide în el, ciudat, 
leneș, sustrăgîndu-se acțiunii. A- 
pare și o fată, ca un leit-motiv 
al plictisului. Nu știm de unde 
vine, cine este, ce vrea. Se în- 
vîrte tot timpul cu un tranzis
tor în mină, face baie, apare și 
dispare, „motivată" doar de o în- 
tîlnire într-un tufiș. Șoferul ma

ADEVĂRATA VICTORIE
(Urmare din pag. I)

Iută că valoarea sa își va spune 
automat cuvîntul, s-a văzut, cu 
prilejul unui concurs, depășit de 
„protejatul profesorului”. Aceas
ta a însemnat pentru el un șoc 
atît de mare încît, chiar de a- 
tunci (în urmă cu vreo zece ani) 
s-a hotărît să fie mai „deștept”, 
a renunțat omul la „visuri” - și 
„ambiții prostești” și a pus ac
centul pe activitatea „productivă". 
Treptat a renunțat și la inves
tigațiile proprii pe care și le pro

CUM CONTRIBUIȚI
(Urmare din pag. I) 

producției petrochimice ridică 
zilnic în fața noastră probleme 
inedite extrem de diferite între 
ele» într-o instalație sau alta. 
Din păcate, de multe ori tocmai 
ele nu sînt explicate în cadrul 
cursurilor» dat fiind planul te
matic întocmit și aprobat îna
intea deschiderii lor. Pentru a nu 
se mai repeta o astfel de stare 
de lucruri» la data stabilită pen
tru ținerea unui curs, toate ne
lămuririle, semnele de întrebare 
cu privire la modul de interven
ție la diverse operații care apar 
vor fi însumate de secretarul 
grupei U.T.C. care le va pre
zenta apoi lectorului. In acest 
fel „lecția" se va transforma în 
„dezbatere". Conținutul ei ade
seori abstract își va găsi concre
tețea și referirile la problemele 
practice, activitatea tinerilor, 
eunoscînd astfel îmbunătățiri 
calitative.

Intenția ni se pare extrem de 

șinii este și el tîmp, pus să facă 
gafă după gafă. Deci nimic nu 
mai este accidental. înaintea mor- 
ții de final, există de la început o 
moarte morală a tuturor perso
najelor. Un film bine făcut, ex
celent interpretat dar în ultimă 
instanță, o demonstrație profesio
nală Ia rece despre un mediu care 
nu-ți comunică nimic..." (Ana Să- 
vulescu — funcționară).

„Tinerii din film au de la pri
ma lor apariție pe ecran ampren
ta unei mizerii morale. Netunși, 
dezordonat îmbrăcați, gata să mi
meze orice numai să scape de o 
obligație pe care nu o înțeleg. 
Ei sînt desigur vinovați, dar și 
— aici cred că este punctul ne
vralgic al filmului — nici unul 
din celelalte personaje nu-i „aju
tă", nu le dă exacta dimensiune 
a faptelor lor, ba dimpotrivă, se 
constituie în mediu ostil, oprimat, 
de natură să mutileze moral..." 
(Ioana Ciontaș, elevă).

„Lucian Pintilie ne propune o 
temă foarte interesantă, ne-o ex
pune într-un film bine gradat, 
în ciuda unei aparente monotonii. 
E vorba de grija față de aproa
pele nostru, de continua noastră 
atenție față de fapte care pot 
avea urmări nedorite. Dar tine
rii nu au nici o determinare so
cială și nici psihologică. Sînt vic
timele unei „fatalități" pe care 
nimic nu o explică". (Dumitru 
Olenciuc, medic).

CINE ÎȘI ASUMA 
RESPONSABILITATEA DRAMEI?

Formulînd opinii asemănătoare 
asupra gradului de responsabili
tate ce revine diferitelor perso
naje pentru drama din „Recon
stituirea", alți spectatori înclină 
să considere această repartizare 
difuză a vinovăției drept o slă
biciune a filmului. Contabilul 
Mircea Radu, bunăoară, este de 
părere că: „Evident, nu putem 
pretinde unui film să ne înfă
țișeze societatea în ansamblul ei, 
sau să ne plaseze întotdeauna, 
deși acesta este idealul spre care 
trebuie să țintim, în zonele ei 
cele măi esențiale, dar o punte 
de legătură cu aceste zone tre
buie să existe. Pentru că nici o 
operă artistică serioasă nu poate 
fi interpretată doar ca relatarea 
unui fapt divers, fără putere de 
generalizare. Întîmplările din 
„Reconstituirea" tind spre sim
bol, și unui simbol îi pretindem 
să depășească aria adevărurilor 
particulare. În acest caz se impu
nea, după părerea mea, o indica
re mult mai pronunțată a vino
văției fiecărui personaj în ra
port cu normele sociale și morale 
ale societății socialiste. M-ar fi 
interesat să aflu cum, de ce și în 
ce moment anume al existenței 
lor, personajele filmului și-au fal
sificat singure destinul, sustrăgîn
du-se cursului normal al vieții".

„Pentru că altfel — comple
tează profesorul Leonida Pascu- 

pusese, ajungînd un simplu prac
tician îngust, standardizat. Evi
dent, cu vremea, a apărut și re- 
mușcarea, dar, vorba lui Heine, 
„oamenii știu întotdeauna să gă
sească o doctrină care să justifi
ce toate resemnările lor”. Fostul 
tînăr, fostul ambițios, dă acum 
vina pe „condiții" : profesorul, 
ministerul, consiliul popular, toți 
sînt vinovați, afară de... el în
suși. Zadarnic i-ai scormoni me
moria, el nu va găsi clipa cînd 
drumul pragmatismului pe care 
se angajase i se păruse a fi o 

oportună și sîntem siguri că dacă 
transpunerea ei în practică nu 
va întîrzia, rezultatele vor fi 
dintre cele mai bune. După cum 
la fel de oportună ni se pare o 
altă inițiativă în curs de reali
zare la organizația U.T.C. de la 
laboratoare. Ne-o împărtășește 
tovarășa Veronica Irodin, secre
tara comitetului U.T.C. de aici.

— La acronitril este obiceiul 
atunci cînd un tînăr operator 
din secție nu-și realizează sarci
nile ce-i sînt încredințate să 
aducă scuza : „Dacă laboranta 
nu mi-a făcut Ia timp proba...". 
La feL cînd laboranta este în 
culpă, aceasta invocă : „Dacă 
nu mi-au adus la timp proba..." 
Pentru a curma un astfel de joc 
dăunător bunului mers al pro
ducției, vrem ca în cadrul unei 
adunări generale la care vor par
ticipa și șeful secției și șeful la
boratorului, să-i pună față în 
față pe cei ce-și „pasează" unul 
altuia propriile lipsuri. Această 

nu — nu mă pot împiedica să 
constat că asupra personajelor 
plutește o anume fatalitate, pe 
care concluzia filmului nu o nea
gă ci o acceptă cu resemnare. 
Strălucitele calități cinematogra
fice ale filmului îl ridică, desigur, 
cu mult peste media valorică a 
producției românești, și însăși a- 
ceastă însușire de a ne face să me
dităm este extrem de prețioasă. 
Dar, stimulat la meditație, ajung 
pînă la urmă la ideea că substra
tul filozofic al „Reconstituirii" 
este, într-o măsură unul de pa
sivitate și renunțare. Nu putem, 
firește, interzice curajul de a dis
cuta problemele dificile, compli
cate, demnitatea de a privi în 
față răul, umbrele din viața noas
tră, cu atît mai întunecate fcu cît 
lumina le pune mai pregnant în 
valoare. Dar nu cred că ne aflăm 
în fața unui asemenea act de cu
raj artistic ; obiectul discuției fil
mului, după părerea mea, se 
exercită pe un caz particular și 
în această privință orice încer
care de a generaliza poate naște 
confuzii".

Economistul Constantin Mata- 
che crede chiar că Lucian Pinti
lie n-a putut evita, în acest film, 
transplantul mecanic al unor 
mode artistice care nu se potri
vesc cu realitățile noastre. Des
tule secvențe amintesc de „fil
mul negru" a cărui existență 
este justificată la locul său de o- 
bîrșie, prin contextul social, dar 
care, la noi nu ne poate con
duce către adevăruri fundamen
tale. Așa că, prin forța împreju
rărilor, problematica din „Re
constituirea" se autocondamnă 
la un caracter socialmente arti
ficial sau în cel mai fericit caz 
periferic și neesențial, deși de
monstrația artistică ambiționează 
la mult mai mult

CAZURI LIMITA

La spectacolele vizionate de 
noi, publicul era format în mare 
parte din elevi aflați în ultimele 
zile ale vacanței cît și din stu- 
denți. Iată ce ne-au declarat u- 
nii dintre ei, ca răspuns la în
trebările noastre privind semni
ficațiile filmului și critica perso
najelor.

„Faptul că filmul este impeca
bil realizat artisticește nu exclu
de o discuție asupra a ceea ce 
vrea el să transmită. Finalul este 
foarte sumbru, eroii parcă sînt 
prinși și striviți de un univers 
care le este ostil. Mecanismul 
social care provoacă drama din 
final funcționează irațional. E- 
roii sînt victimele unui vis unt 
Este acesta mediul social al că
rui produs sîntem noi înșine ? 
Eu cred că nu. Accentul filmului 
cade prea mult pe particular". 
(Sava Petre — student).

„Mie situația în care au ajuns 
personajele — ne-a spus eleva 
Cristian Alexandra — mi se pare, 
pe undeva, ridicolă. Filmul în
cearcă tot timpul să te facă 
să crezi în realitatea în- 
tîmplării. Ideea mediului so
cial care rănește omul am mai 
întîlnit-o și în alte filme. Dar aici 
cazurile sînt limită, și ca atare e 
greu de închegat o viziune cores-

„victorie”. Nu-și va aminti că, în 
prima etapă a erorii, se lăuda cu 
satisfacțiile materiale precoce și-i 
disprețuia pe „fraierii” care per
severau în „himere”. Un aseme
nea „fraier”, venit din urmă, du
pă o perioadă de tenace anoni
mat, a izbutit să realizeze exact 
ce-și dorea el la începutul carie
rei... Uimit, eroul nostru a cău
tat „pila” care determinase răs
turnarea. A căutat să integreze și 
acest fenomen în „legea” pe care 
i se păruse că a descoperit-o. 
Poate mai caută și acum...

formă de control o vom menține 
pînă cînd circuitul secție-labora- 
tor va fi realizat în mod cores
punzător, pînă cînd disciplina de 
muncă va fi complet instaurată.

Pe tovarășul Mircea Gheorghe. 
secretarul comitetului U.T.C. co
ordonator l-am găsit citind ra
portul zilnic de producție și si
tuația absențelor nemotivate din 
primele 6 ziîe ale anului. Lucru 
care explică îndeajuns de bine 
de ce interlocutorul nostru cu
noaște în orice moment situația 
din combinat, de ce în planul de 
măsuri întocmit în acest trimes
tru sînt înserate o seamă de ac
țiuni privind tineretul, mărirea 
contribuției tinerilor la atingerea 
parametrilor proiectați. La cele 
enumerate deja privind stilul de 
muncă, pot fi adăugate : informa
rea lunară la nivelul grupei 
U.T.C. a fiecărui membru al 
său asupra sarcinilor de producție 
ce-i revin în mod direct cît și 
asupra celor ce revin secției din

punzătoare a societății de azi prin 
prisma a ceea ce ne arată filmul, a 
Realizarea lui beneficiază însă de ™ 
o stăpînire atît de sigură a mij
loacelor de expresie cinematogra- m 
fica, de o știință atît de precisă ™ 
a conturării din amănunte apa
rent nesemnificative, a unei at- A 
mosfere și istorii verosimile încît ” 
întîmplarea devine credibilă! 
Distanța enormă dintre valoarea A 
ideii filozofice a filmului și va- 
loarea limbajului cinematografic 
consider că este marea carență A 
a filmului. Dar măiestria profe- W 
sională demonstrată de această 
peliculă mâ face să urmăresc A 
cu mult interes evoluția ulterioa
ră a regizorului Lucian Pintilie, 
căruia-i doresc un film în care 
să se întîlnească talentul său 
remarcabil cu acel filon auten- 
tic umanist care străbate toate 
marile creații cinematografice. 
Un asemenea film va justifica, — 
atunci cînd va fi turnat, laudele 0 
fără rezerve (și fără un minimum 
de spirit analitic) ale presei li- 
terare". W

„De multe ori un film aduce 
în atenția spectatorilor răul, pu- 
nîndu-1 sub o puternică lupă, W 
pentru a fi evitat în perspectivă. 
E „analizat" în acest sens me- a 
canismul său, dintr-o aceeași do- W 
rință legitimă de a-1 face irepe- 
tabil. Se întîmplă așa și cu eroii a 
din „Reconstituirea" ? Din păca- ™ 
te, nu. Celor doi tineri li se 
refuză autenticitatea unui impas a ... , „
omenesc pentru a fi aureolați cu “ complex pe care îl au organiza

țiile U.T.C. din școli. El își pro-trista glorie a unor nenorociți I v . •---- . •
care să trezească doar o imensă a pune să fie un organism de 
milă. Unul moare stupid, altul “ studiu ți acțiune în sensul cu- 
e hăituit — tot stupid — de noașterii și valorificării la noi a 
o mulțime inconștientă... Eu nu a celor moi bune experiențe din 
pot crede în poezia ferocității, • viața organizațiilor din școli, 
mai ales cînd ferocitatea se vrea a inițiativelor, celor mai intere- 
obținută din premise sociale, psi- a sate, încît activitatea uteciștilor 
hice și etice care — ca esență — " elevi să fie cît mai substanțială 

în conținut plină de dinamism 
• tineresc, cît mai apropiată de 

vîrsta și nevoile spirituale ale 
acestei categorii de uteciști, să 
fie eficientă, cu multiple deter
minante educative.

Vom considera eficientă mun
ca consiliului în măsura în 
care el va contribui la îmbună-

nu o conțin" (Ileana Tomescu în conținut plină de dinamism 
studentă Ia A.S.E.). . J*

„Țin minte că a trebuit să 
văd de două ori la cinematograf 
și o dată la televiziune „Duminică A 
la ora 6", să văd și alte filme ase
mănătoare în care acțiunea e me
reu întretăiată ca să-mi dau sea- O 
ma de valoarea deosebită a fil
mului acela fascinant cu care a 
debutat Lucian Pintilie. în „Re
constituirea" deși totul pare clar, 
adică nu există nici o barieră 
formală între spectatori și ecran, 
nu am putut înțelege cum tot 0 
ceea ce pare și tot ce este real 
se transformă și devine de neîn- £ 
țeles. Nimeni nu știe nimic, toți 
sînt apatici și intrigați doar la 
suprafață de zgomotele unui apa
rat de radio, ori de gălăgia unor 
gîște din rîndul cărora, la fel de 
absurd, vor muri cîteva călcate 
de o mașină.

Credem că filmul discută vehe
ment despre un fel greșit de a £ 
înțelege omul, dar nu rămîne vi
zibilă decît o vehemență în sine, 
perfect susținută ca manieră ci
nematografică, dar fără obiect" 
(Mateeann Valentin, elev).

M. COSTEA

P.S. Evident opiniile formulate 
de spectatorii citați au un pro
nunțat caraoter personal. Ziarul 
nostru își rezervă dreptul de a 
reveni în zilele următoare cu o
cronică detaliată asupra filmului. V

O tînără funcționară ■ vrut să 
fie „înțeleaptă” pe planul vieții 
personale : omul pe care-1 iubea 
era un frămîntat — unul dintre 
cei obligați de propria lor natură 
să tatoneze mult, să încerce și să 
eșueze adesea, înainte de a se a- 
firma cu plenitudine. Alături de 
un asemenea om e nevoie de răb
dare și de privațiuni, dar tînăra 
nu avea răbdare și nu-i plăceau 
privațiunile. A optat, deci, pen
tru un altul, care să-i ofere o 
viață mai „sigură”. Nu »-a înșe
lat : trăiește într-adevăr o viață 
sigură și... nespus de monotonă. 
N-are ce să-și dorească, n-are ce 
să aline, n-are ce stimula și, evi
dent, nici ce iubi... Merită s-o 
vezi astăzi, după doar trei ani de 

care face parte ; inițiativa denu
mită „Cunoașteți toate punctele 
cheie ale instalației la care lu
crați ?" ; realizarea unui concurs 
profesional pe tema normelor de 
securitate a muncii.

Desigur, la ora actuală acțiu
nile la care ne referim sînt încă 
în curs de realizare. Evoluția lor 
este însă de pe acum previzibilă 
cu atît mai mult cu cît demara

Discuțiile purtate cu factorii de răspundere din conducerea 
Combinatului petrochimic ne-au permis includerea în cadrul 
articolului nostru a citorva sugestii privind modul în care orga
nizația U.T.C, comitetul, ei coordonator își pot îmbunătăți mun
ca, pot impulsiona participarea tinerilor Ia atingerea dezidera
tului major al colectivului de aici: încadrarea înainte de ter
men în parametrii proiectați.

• GHEORGHE VIOREL — directorul Combinatului petrochi
mic Pitești: „Constituirea de către comitetul U.T.C. coorodona- 
tor a unor lectorate de specialitate tn cadrul cărora tinerii in
gineri, pe baza principiilor teoretice, pot explica tinerilor noi no
țiuni tehnice ce apar frecvent în practica activității de zi cu zi.
• ION ANGHEL, secretarul comitetului de partid: „In activi

tatea diurnă de producție intensă dificilă și complexă se dis
ting frecvent tineri care prin felul tn care muncesc, prin felul 
în care se achită de îndatoririle profesionale pot fi citați ori
cînd ca exemple, tineri cu care ne mîndrim. Utilizarea forței 
de convingere a exemplului pozitiv poate constitui, consider, un 
instrument eficace al organizației U.T.C. tn educația prin și pen
tru muncă a tinerilor".

(Urmare din pag. 1)

tar al C.C. al U.T.C., președinta 
consiliului, a folosit ședința de 
constituire pentru a prezenta 
componența comisiilor sale, pri
mele probleme pe care consiliul 
le va lua în studiu, viitoarele în- 
tîlniri pe comisii sau în planul 
consiliului, pentru întreg acest an 
școlar. Proiectele consiliului vi
zează sectoare importante ale ac
tivității organizațiilor U.T.C. din 
școli, cum sînt: educarea elevilor 
prin muncă și pentru muncă, 
cercetarea activității cercurilor și 
societăților științifice și literare, 
modalitățile de pregătire a elevi-

• lor cu ajutorul acțiunilor extra-
didactice și altele. Chiar la a- 
ceastă primă ședință, membrii 
consiliului, întruniți în cele cinci 
comisii ale sale au discutat căile 
practice de organizare a muncii 
imediate, încît prezența lor să se 
facă simțită In organizațiile 
U.T.C.

Salutînd crearea Consiliului

(Urmare din pag. I) 

organism specializat al CC. al 
U.T.C. pentru munca în rîn
dul elevilor, este animat de do
rința de a aduce o contribu
ție substanțială la realizarea 
acestei îndatoriri, înscriindu-și 
activitatea sa în programul

al întregului popor pentru 
rirea viitorului luminos 
României.

MEMBRII CONSILIULUI PENTRU MUNCA 
IN RÎNDUL ELEVILOR 

DE PE LINGĂ C.C. AL U.T.C.

Emoția e vizibilă pe chipul acestor tineri

la opțiune: i-a dispărut tinerețea 
nu numai din priviri dar și din 
gînduri : e mai înverșunată ca 
oricînd împotriva „idealiștilor” și 
nu o poți înfuria mai mult decît 
vorbindu-i despre falșii înfrînți 
care, pe drumuri pieptișe, ajung 
Ia adevăratele victorii ale ambi
ției. Mă gîndesc cu groază că, 
peste unu-două decenii, va înce
pe să-și impună „filozofia” ei înă
crită propriei sale fiice... Mă gîn
desc, pentru că alte semene ale 
ei, sau ale fostului tînăr chirurg 
au și făcut-o, acum unu-două de
cenii și rezultatele se văd la vlăs
tarele lor...

Dar despre asemenea rezultate, 
și asemenea vlăstare, in articolul 
următor.

rea s-a produs pomlnd de la cu
noașterea detaliată a situației de 
fapt de ia locurile de muncă, 
neomițîndu-se nici o clipă ca
racterul lor specific, urmărind ca 
ele să fie catalizatori ai efortu
lui întregii mase de uteciști din 
combinat la realizarea exemplară 
In acest an a sarcinilor ce le 
stau în față. 

pentru munca în rîndul elevilor, 
tovarășul Miron Constantinescu, 
ministrul învățămîntului a urat 
succes în îndeplinirea scopurilor 
pentru care a fost conceput 
Consiliul, l-a asigurat de spriji
nul ministerului și al celorlalte 
organe de învățămînt.

Ocupîndu-se nemijlocit de cer
cetarea problemelor ce se ridică 
în diferite tipuri de școli, de gă
sirea unor soluții diferențiate 
după categoria de tineri cărora 
se adresează, Consiliul pentru 
munca în rîndul elevilor își va 
aduce o contribuție însemnată în 
îndrumarea organizațiilor U.T.C. 
din școli, în generalizarea expe
rienței pozitive, în inițierea unor 
activități cu o mare valoare edu
cativă.

Participanții la ședința de 
constituire a consiliului pentru 
muncă în rîndul elevilor, au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare 
angajament, al cărui text îl re
producem.

tătirea activității organizațiilor 
U.T.C., pentru ca acestea, ală
turi de școală și corpul, profe
soral să creeze în rîndurile șco- 
lărimii noastre un înalt spirit 
de responsabilitate față de în
deplinirea îndatoririi lor pri
mordiale — aceea de a învăța, 
de a se forma pe băncile școlii 
ca oameni întregi, pregătiți 
multilateral pentru muncă ți 
viață, cu un larg orizont politic 
și ideologic.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră, scumpe to
varășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
că aceste proiecte și angaja
mente vor fi însoțite de fapte» 
că elevii din școlile patriei, 
membri ai organizației revolu
ționare de tineret doresc să în
scrie, de la această vîrstă, 
munca și rezultatele lor în e- 
fortul entuziast al comuniștilor, 
al întregului popor pentru fău- 

al

Obișnuința de e privi spre înălțimi

Membrii Biroului Consiliului pentru 

munca in rîndul elevilor al C. C. al U. T. C.

Președinte — Ispas Floarea, secretar al C.C. al U.T.C.
Vicepreședinte — Marinide Dan, elev, clasa a X-a — Liceul „Ion 

Neculce" București.
Vicepreședinte — Gheorghe Lucian, elev anul II — Liceul In

dustrial construcții de mașini Brașov.
Secretar al consiliului — Văcar Vasile, activist al C.C. al U.T.C.
Bărbulescu Mircea — elev clasa a Xl-a, Liceul nr. 1 „I. L. Cara- 

giale" Ploiești.
Caraivan Georgeta — elevă anul III, Liceul economic din Bucu

rești.
Costache Valentin — elev anul I, Grupul școlar construcții din 

București — școală profesională.
Halâsz Imre — elev clasa a X-a, Liceul nr. 1 din Sf. Gheorghe.
Ionescu Daniel — elev clasa a Xl-a, Liceul „N. Bălcescu" din 

București.
Marinescu Ion — elev clasa a Xl-a, Liceul „Aurel Vlaicu" din 

București.
Teleanu Mihal — elev anul L Grupul școlar „Iosif Rangheț" — 

școală postliceală.
Ionescu Comei — inginer-profesor, îndrumător al organizației 

U.T.C. — Grupul școlar auto din București.
Maria Popescu — director al Liceului pedagogic din București.
Docan Silvia — activist al C.Ci al U.T.C., responsabil al comisiei 

pentru problemele profesionale și sociale ale elevilor din licee și 
școli generale.

Oprea Traian — activist al C.C. al U.T.C., responsabil al comisiei 
pentru problemele profesionale și sociale ale elevilor din șco
lile profesionale, de specializare postliceală și liceele de spe
cialitate.

CLIPE
(Urmare din pag. I)

tineri se confruntă în tăcere, 
deschizînd un dialog al privirilor 
din care nu lipsește cristalul 
fierbinte al lacrimii. Apoi, în 
ritmul tineresc al unui imn în
chinat partidului se desfășoară 
momentul solemn al aducerii 
drapelului Organizației locale 
de tineret... Aplauze puternice 
11 Intîmpină și sînt continuate 
puternic la sosirea prezidiului 
adunării. în frunte cu tovară
șul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

— Bună ziua, tovarăși 1
— Să trăiți, tovarășe coman

dant I
întocmai ca în anii eroicei 

lor adolescente, „veteranii" re
constituie momentul Apelului. 
Raportează fostul comandant de 
batalion, slt. Pătrașcu Alexan
dru. astăzi jurist i „Tovarășe co
mandant, Compania a treia a 
Batalionului de cadre este gata 
pentru apel" Apoi :

— Soldat Vlas Vasile I
— Prezent !
— Soldat Coker Constantin I
— Prezent!
— Soldat Șerb Ioan I
— Prezent I
— Soldat Grădinara Ioan I
— Căzut în lupta împotriva 

fascismului, pentru libertatea 
patriei și fericirea poporului ro
mân !

Este un „apel a! amintirii". 
De peste decenii, se recompun 
în memoria vechilor luptători 
chipuri de adolescenți lumi
nate de îndemnul partidului co
munist, de dragostea de pa
trie și, multe dintre ele, nim- 
bate de aura eroic-tragică a 
răspunsului ■ „Căzut tn lupta..."

Stăpînindu-șl bărbătește emoția, 
acest răspuns îl dă răspicat, din 
flancul sting, soldatul Șerb loan 
— un „soldat" pe umerii căru
ia strălucesc astăzi galoanele 
de general, ca un simbol ce 
mărturisește, In cadrul acestei 
înttlniri între vîrste, devenirea 
unei generații care a făcut pri
mii pași spre o nouă viață o- 
dată cu Intrarea țării în noua 
ei Istorie și care s-a maturizat 
odată cu ea.

...După momentul de recule
gere dominat de acordurile gra
ve ale Imnului eroilor („Presă- 
rați pe-a lor morminte ale lau
rilor foi..."), rînd pe rînd urcă 
la tribună „veteranii" Mitrea 
Ioan (inginer la „Steagu roșu"), 
Nagy loan (instructor sportiv 
la „Tractorul"), Btrzâ Vasile 
(cercetător istoric și scriitor de
dicat tematicii militare), Șerb 
loan (general) j apoi : Șandru 
Cornel (prim secretar al comite
tului județean U.T.C.), lt. maj. 
PIrcălăbescu Cornel (secretar de 
U.T.C. în unitatea care duce azi 
mai departe glorioasele tradiții 
ale vechiului „Batalion de ca
dre"), un grup de uteciști re
citind vibrant versuri dedicate 
patriei și partidului — și din 
cuvîntul fiecăruia — Împletind 
aducerea aminte cu sentimentul 
de respect, investigația în te
zaurul de fapte al trecutului cu 
explorarea în viitorul luminos 
al patriei — se degajă puternic, 
în această sală densă de emoție, 
mărturia solidarității între ge
nerații, a indisolubilei unități 
de gînd și simțire dintre vîrst- 
nici și tineri, toți luptători con- 
știenți sub flamura partidului 
comunist, pentru înflorirea pa
triei, pentru perspectivele ei lu
minoase.

Primit eu vii aplauze, ia cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe 
Stoica, evocînd drumul de
luptă al voluntarilor, chipuri șl 
fapte ale unității, conturînd 
semnificațiile social-politice și 
Istorice ale faptelor generației 
ajunse astăzi la vîrsta maturi
tății șl fixînd locul luptei vo
luntarilor uteciști, în contextul 
luptei armatei române, cot la 
cot cu armata sovietică, pentru 
zdrobirea fascismului.

în încheiere, asistența, în pi
cioare, primește cu îndelungi o- 
vații înaltul salut adresat adu
nării de către secretarul gene
ral al partidului nostru, preșe
dintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu. A- 
poi, ca un răspuns plin de dra
goste fierbinte la însuflețitorul 
mesaj, toți cei prezenți aplau
dă îndelung textul unei Tele
grame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretarului său gene
ral.

★
Intîlnirea de Ia Brașov a fost 

o exemplară acțiune a organi
zațiilor județeană și municipală 
U.T.C. de aici, o emoționantă 
dovadă a dragostei cu care 
vîrsțnicii știu să răspundă che
mării tinerilor. „în timpul în
tâlnirii am simțit cum flutură 
în sală aripa istoriei, ne-a spus 
ing. loan Constantinescu, secre
tar de U.T.C. la „Tractorul" 
(fostul I.A.R., întreprindere al 
cărei secretar de celulă utecistă, 
AI. Rusu, voluntar, a căzut a- 
cum un sfert de veac la dato
rie cu fața spre inamic) ; ase
menea acțiuni — și în general 
tot ce evocă direct, expresiv, în
flăcărat, faptele de luptă ale 
înaintașilor — reprezintă pentru 
tinerii noștri nu numai elemen
te de instruire în datele isto
riei, dar și de tensionare e- 
moțională, de însuflețire în do
rința lor de a obține realizări 
pe măsura celor ale tinerelor 
generații „de mai înainte".

împărtășind întru totul acest 
punct de vedere, ziarul nostru 
își propune să consemneze pe 
larg orice acțiune similară în
treprinsă de organizațiile U.T.C. 
și să ofere cititorilor, în curînd, 
în cadrul unui serial publicistic, 
o amplă evocare a faptelor de 
arme ale voluntarilor uteciști, 
eșalon de cinste al tineretului 
nostru condus de partid și in
vestit cu drepturi depline să 
figureze la loc de cinste în fila 
de aur a istoriei contemporana 
• României.
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Fotbal Mexico’70 ALEA JACTA EST
...SI MONICA MARIA NU L-A MAI 

ASCULTAT PE RĂDUCANU!
/ Alaltăieri seară, ne-am depla

sat la centrul sportiv „23 Au
gust" pentru a urmări împreună 
cu fotbaliștii din lotul national 
tragerea la sorți a grupelor 
C.M. Ne interesau nu numai a- 
rabescurile pe care avea să le 
facă pe micul ecran... mînuța 
hazardului, dar și succesiunea 
stărilor sufletești ale băieților 
noștri, înainte, în timpul și 
după definitivarea seriilor.

La ora 22,45 cînd, scăpați de 
interpelările paznicului de la 
poartă, am pătruns la club, Dan, 
Dinu, Dumitrache et comp, se 
aflau de mult instalați în fața 
micului ecran. Minutele se scur
geau încet, chinuitor, de parcă 
cineva le-ar fi ținut în loc. Nu 

■ era nici o greutate să remarci, 
pe un fond de liniște apăsătoa
re, emoția și' nerăbdarea „sălii". 
Doar apariția lui Răducanu — 
cel despre care revista „France 
Footbal" a scris că va face sen
zație în Mexic — a mai scăzut 
întrucîtva tensiunea. Căci Rică, 
pus pe glume, în rîsul tuturor 
s-a așezat cu dezinvoltură di
rect pe parchet și, în timp ce 
colegii săi ar fi vrut să nu se 
audă nici musca, a început să 
se plîngă în gura mare că... și-a 
pierdut cheia de la cameră!

In lumina ecranului căutăm 
să deslușim fețele „mexicanilor" 
noștri. Dan fumează nervos. 
Hălmăgeanu părăsește o clipă 
scaunul și reglează — fără mo
tiv — televizorul. Pe Dumitra
che îl zărim retras într-un colț, 
singur, tăcut, imobil.

Dar iată, avem primele ima- 
eini ale hotelului „Maria Isa- 

“. Emoția crește. Dinu vrea 
.-1 spună ceva lui Radu, dar 

se bîlbîie și renunță...
In sfîrșit, dl. Guillermo Cane- 

do și sir Stanley Rous Iși încheie 
saluturile de deschidere și peste

„OARE SE PUTEA ALTFEL ?"
(Urmare din pag. I)

me, înseamnă a uita faptul că 
la alte sporturi, la care echi
pele sau sportivii României sînt 
bine cotați avem și noi preten
ția de a nu fi așezați oricum 
în seriile unui campionat mon
dial sau european. E bine să ne 
reamintim că la apropiatul Cam
pionat Mondial de handbal din 
Franța beneficiem de o poziție 
privilegiată sau că la viitoarea 
ddiție a Cupei Davis calitatea de 
fiinalistă în 1969, ne va aduce, 
după cum bine se știe, avantaje 
în tabloul întrecerii. Am dat 
aici două exemple din competi
ții de amatori. Și este firesc ca 
acest principiu, într-un fel sau 
altul, să fie aplicabil și să nu 
ne supere cînd e vorba de fot
bal, singurul sport Ia care cam
pionatul mondial este „open".

Acceptînd, deci, modul în ca- 
» s-a desfășurat tragerea la 

? rți, se poate pune în conti
nuare întrebarea dacă a fost 
justă plasarea echipei noastre 
în ultima grupă valorică ? Sin
cer să fiu nu găsesc argumente 
împotriva acestei decizii. în 
grupa imediat superioară din 
care a fost trasă la sorți poziția 
a treia, se află Cehoslovacia și 
Suedia, finaliste ale edițiilor 
trecute ale C. M., Bulgaria pre
zentă la ultimele două turnee 

cîteva minute va începe ceremo
nia tragerii la sorți... Prima re
acție a „tricolorilor": iritare 
la vestea că echipa României a 
fost trecută în ultima grupă va
lorică, alături de Israel, Maroc 
și El Salvador. „Alta e valoarea 
noastră" spune răspicat și fără 
nici o undă de ironie Augustin 
Deleanu, fundaș avansat pînă 
în— primul rînd de scaune, lin
gă televizor.

Și fiica domnului Canedo, mi
cuța Monica Maria, în minu
tele căreia au stat toate satis
facțiile și necazurile decurse din 
alegerea grupelor, își începe ne
vinovatul și inefabilul joc. Adre- 
sîndu-i-se direct, Răducanu o 
imploră pe fetiță să nu ne „scoa
tă" în grupa Mexicului. Și, par
că auzindu-1, Monica nu trage 
bilețelul pe care scrie „Româ
nia". Apoi, cînd în grupa a II-a 
apar Italia și Uruguayul, giuleș- 
teanul o roagă din nou pe feti
ță să fie bună și să ne lase în 
altă grupă. Și Monica nu trage 
nici de data asta bilețelul pe 
care scrie „România". La a treia 
grupă însă, școlărița mexicană, 
îl „trădează" pe Tamango și ne 
aruncă în groapa cu lei: cu Bra
zilia, cu Anglia și cu Cehoslova
cia!

Sala clubului de la „23 Au
gust" este un vulcan în erupției 
toată lumea vorbește, se agită. 
Băieții spun la unison că au a- 
vut mare ghinion. „Grupa noas
tră — zice Radu Nunweiller fă- 
cînd o Incursiune „istorică" — 
este la fel de puternică ca a- 
ceea de la C.M. din Anglia, care 
a reunit reprezentativele Brazi
liei, Portugaliei, Ungariei și 
Bulgariei".

Dar Răducanu nu și-a pierdut 
buna dispoziție. Spre hazul ge
neral, el ne arată cum îi va piti 
mingea pe la spate lui— Pele!

finale, Belgia, de asemenea, pre
zentă la turnee finale ale C. M. 
după război și, oricum, mai bi
ne cotată în fotbalul european.

Iată de ce, în discuție, după 
părerea mea, nu mai rămîn 
decît sorții, care la fel ca în 
preliminarii, ne-au așezat în 
cea mai grea grupă. Se pare 
că-i este dat echipei noastre 
naționale să-și croiască drum în 
arena internațională in condiții 
de mare dificultate, Intilnind 
adversari dintre cei mai redu. 
tabili sau, mai mult, cum va fi 
cazul în iunie în Mexic, să-și 
încerce forțele, șansele, nici mai 
mult nici mai puțin, decît cu 
campioanele mondiale ale ulti
melor trei ediții și cu nu mal 
puțin valoroasa echipă a Ceho
slovaciei.

Acum, cînd știm că vom juca 
în cea mai grea grupă a Tur
neului final, revine pregnant în 
actualitate ideea afirmată de 
Federație și îmbrățișată de opi
nia publică sportivă din țara 
noastră potrivit căreia partici
parea noastră la confruntarea 
din Mexic nu poate fi un sim
plu act de prezență ci o ocazie 
unică cu care nu se știe dacă 
fotbalul nostru se va mai intil- 
ni curînd, de a ne comporta cît 
mai bine și a ne afirma, în con
secință, In arena fotbalistică in
ternațională.

Iar cînd Radu Urziceanu amin
tește la televizor despre o poan
tă asemănătoare făcută de Rică 
la Student-Club, sala izbucneș
te în aplauze, ca în fața unul 
dialog Răducanu-Televizor, de 
data aceasta reușit pînă la ca
păt.

...Și în timp ce băieții pornesc 
spre camerele lor, Răducanu 
(tot Răducanu?) îl întreabă pe 
Dan: „ Spune-mi, cine mai joa
că la brazilieni în afară de Pele ?“

In încheiere, iată declarațiile 
pe care mi le-au făcut tricolorii 
înainte de a merge la culcare: 
„Grupa noastră este, fără dis
cuție, cea mai tare. La pxjma 
vedere, sîntem lipsiți de șanse 
și mulți cred că vom termina 
pe locul 4. Nu știu pe ce loc ne 
vom clasa, dar știu că avem cea 
mai bună șansă de a furniza 
marea surpriză a campionatului. 
Cît despre mine: după ce schimb 
tricoul cu Pele, fără să-mi fie 
rușine, pot să mă las de fotbal" 
(Dan Coe) „Am avut mare ghi
nion. Dar n-avem nimic de 
pierdut, așa că putem juca fără 
emoții, la surpriză". (Radu Nun
weiller). „îmi convenea mai 
mult grupa a IV-a“ (Bujor Hăl
măgeanu). „Trebuie să ne du
blăm eforturile la antrenamente" 
(Ladislau Sătmăreanu). „Cine 
credea, la finala din Anglia, că 
selecționata Republicii Popu
lare Democrate Coreene vg în
vinge puternica echipă a Itali
ei ? înțelegeți, desigur, ce vreau 
să spun" (Cornel Dinu).

Am pus punct aici reportaju
lui nostru pentru a putea prin
de ultimul tramvai. Unde taxa
torul vorbea, cu un călător în- 
tîrziat, tot despre... tragerea la 
sorți...

DUMITRU VIȘAN

Experiența ultimului an ne-a 
arătat că putem face progrese 
nu căutînd adversari la perife
ria valorilor fotbalului, ci în- 
fruntînd, deschis, echipele mari 
ale continentului și ale lumii. 
Aș vrea să arăt, de altfel, că 
Federația noastră rămîne fidelă 
acestui principiu chiar în peri
oada de pregătire pentru ma
rea finală din Mexic în care se 
va tntîlni în turneul ce-1 în
treprinde în America de sud cu 
echipe puternice, va juca, du
pă toate probabilitățile, cu O- 
landa în deplasare și cu Iugosla
via la București. Prestigiul se 
ciștigă și se apără numai în fa
ța unor adversari puternici, a 
unor echipe de elită.

Sînt convins că și membrii Io
tului național încearcă aceleași 
sentimente și doresc să ofere 
iubitorilor noștri de fotbal sa
tisfacții cît mai mari în urma 
unei evoluții onorabile în Me
xic.

Consecința acestui fapt trebu
ie să fie o pregătire temeinică, 
respectarea riguroasă a progra
mului întocmit pentru perioada 
premergătoare începerii marii 
întreceri de pe platourile mexi
cane, lucru de care conducerea 
Federației se va îngriji cu cea 
mai mare atenție.

Azi se cunosc toți parametrii 
întrecerii din Mexic și sînt con-

0 tripletă de „D“-url — Domide 
— Dan — Dobrln — angajată, 
în liniștea campionatului, în- 
tr-o luptă tactică pe gazonul 
alb-negru La mutare: Dan. 
Dar mîna care avea să dea 
„șah la rege", peste numai 
cîteva ore, întregii noastre 
reprezentative, a fost aceea a 
micuței Monica — Maria. Să 
fie oare „motivul" inevitabil? 
E rîndul nostru la... mutare, 
băieți.

vins că numeroși iubitori ai fot
balului din țara noastră se în
treabă dacă în aceste condiții 
ne putem califica în sferturile 
de finală. Le-aș putea răspunde 
eu cu condiția să mă ajute să 
lămurim un lucru : pe care din 
cele două campioane mondiale 
să le eliminăm : pe Anglia sau 
pe Brazilia, presupunînd că o 
victorie în fața Cehoslovaciei 
ne-ar fi, oricum, mai la înde- 
mînă ? Lăsînd gluma la o parte, 
cred că pe chestiunea aceasta 
întreprinderile de pronosticuri 
vor face mulți bani.

Semnificațiile tabloului sinop- •• 
tic al Turneului final și în spe
cial ale valorii grupei în care 
vom juca, ne impune odată în 
plus să medităm asupra nivelu
lui, asupra condiției și situației 
fotbalului nostru în general. 
Pentru că în Mexic se confrun
tă nu niște echipe ci, în primul 
rînd, se confruntă fotbalul din 
țările respective. Desigur, fot
balul își are surprizele lui. Aș 
zice anomaliile lui. Și fără în
doială că asta îi explică în bună 
măsură popularitatea. Este pro
babil că și în Mexic fotbalul ne 
va oferi mari surprize. Și am fi 
bucuroși dacă una din aceste 
surprize o va provoca echipa 
noastră. Dar prezența și perma
nența în rîndurile elitei fotba
lului european și mondial ne 
cere, obligatoriu, ca în aceas
tă luptă, care este fotbalul, să 
aducem argumente valabile și 
nu efemere, să construim un e- 
dificiu și nu o firmă.

„JAL1SC0 DE

GUADALAJARA !“
Guadalajara, Guadalajara I
Iau ghitara din cui fi vă spun: 

localitatea spre care ne-au trimis 
fotbaliștii Monica-Maria, surioara 
lui Juanito — puștiul cu sombre
ro și minge, devenit simbol — 
este capitala statului mexican Ja
lisco, se află nu departe de mun
ții Sierra Madre Oriental, la o 
înălțime de 1 540 m, și o auzim 
cîntată cu precădere în melodia 
aceea ca un galop de preerie, 
cînd ai impresia că solistul și-a 
făcut din firul microfonului un 
lasso de gaucho pe care și-l ro
tește vîjîind de-asupra capului 
vîrît în pălăria cu franjuri: „Gua
dalajara, Guadalajara, Guadalaja
ra I, Jalisco de Guadalajara !“... 
Alte date ? Le găsiți cu ghiotura 
în Larousse (toate edițiile), în 
anuare și atlasuri geografice, în 
enciclopedia „Marabout" și in 
cartea lui Goga și Valeria despre 
trecuta Olimpiadă. N-aveți decît 
să le căutați.

Eu, aici, mîngîind cu tremur 
ghitara, vă spun : la-mbucătura 
primăverii cu vara, Guadalajara

Programul complet al jocurilor 
pe grupe

GRUPA I (Ciudad de Me
xico) :

31 mai : U.R.S.S. — Mexic ; 
3 Iunie : Belgia — Salvador; 
6 iunie : U.R.S.S. Belgia; 7 iu
nie : Mexic — Salvador; 10 
iunie : U.R.S.S. — Salvador; 
11 iunie: Belgia — Mexic.

GRUPA A II-A (Puebla șl 
Toluca):

2 Junie : Uruguay — Israel 
(la Puebla); 3 iunie: Italia — 
Suedia (La Toluca); Uruguay 
— Italia (la Pueblaj; 7 Iunie: 
Israel — Suedia (la Toluca): 
10 iunie : Uruguay — Suedia 
(la Puebla); 11 iunie: Israel — 
Italia (la Toluca). 

este și un loc al sărbătorii dan
sului popular și, mai cu seamă, 
al luptelor de cocoși. Deci: Gua
dalajara, Guadalajara, Cucuri- 
guuu I Aici am vrut să-ajung. La 
cintatul păsării virile care aduce 
deșteptarea... Treziți-vă, deci, din 
stupefacția în care v-a aruncat, 
pare-se, surpriza nemiloasă a sor
ților, ascuțiți-vă ghearele și lus- 
truiți-vă penele, pregătiți-vă pen
tru o luptă „cu fulgi cu tot" — 
așa cum cere aventura în care 
v-ați bătut ca să intrați — fi nu 
pentru o formală prezentare de 
claponi bicisnici în fața marilor 
„santicleri"... Guadalajara, Gua
dalajara I Chemarea e de luptă, 
de încumetare — și nu de mers 
de-a bușilea; e de sărbătoare —• 
fi nu de tremur... Și nu uitați: 
cită vreme ne-am cîștigat dreptul 
de a asculta cîntecul ciocîrliei 
dansînd peste stîncile Sierrei Ma
dre, totul, dar absolut totul este 
în regulă. Guadalajara, Guadala
jara I...

...Cucurigu, băieți mari!
D. PETRE

GRUPA A III-A (Guadala
jara) :

2 iunie : ROMANIA — AN
GLIA; 3 iunie: Cehoslovacia— 
Brazilia; 6 iunie: ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA; 7 iunie : 
Anglia — Brazilia; 10 iunie: 
ROMANIA — BRAZILIA; 11 
iunie: Anglia — Cehoslovacia.

I 
GRUPA A IV-A (Leon)l

2 iunie: Peru — Bulgaria; 3 
Iunie: Maroc — R. F. a Ger
maniei; 6 iunie: Peru — Ma
roc; 7 junie: Bulgaria — R. F. 
a Germaniei; 10 iunie : Peru— 
R. F. a Germaniei; 11 iunie: 
Bulgaria — Maroc.

Inițiativa ziarului „Scinteia tineretului", 

privind înființarea Clubului suporterilor 

echipei naționale de fotbal

O IDEE 
GENEROASĂ

de C. CHIRIȚĂ
De multă vreme așteptam un act real, foarte popular și con

cret, care să autentifice dragostea tuturor, dragostea activă pen
tru acest sport rege al epocii care se numește Fotbal. Au fost 
multe discursuri, îndemnuri, schimbări, cotituri, unele chiar cu 
rezultate, dar din păcate, aproape toate sufereau de o boală nu 
prea ușor de diagnosticat, pe care aș numi-o: boala limitei, de 
altfel o boală destul de primejdioasă. Ce înțeleg eu prin aceas
tă boală a limitei? Un fenomen simplu, care nu e numai al fot
balului. ci și al altor activități. Măsuri pompierești, luate în 
urma unui incendiu (hai să-i spunem : înfrîngeri catastrofale) 
pentru a se evita un alt incendiu catastrofal; nu pentru a se 
evita toate incendiile. Măsuri ad- hoc, care nu au nimic comun 
cu ceea ce caracterizează sportul. (Sportul trebuie să ignore 
idee incendiului). Deci, o concepție foarte mărginită, care nu 
gîndea și care deci nu putea să asigure o perspectivă pozitivă. 
Aceasta se întîmpla pe plan mare. Pe planul de toate zilele, pe 
plan local asistam, cu sau fără voia noastră, cu sau fără parti
ciparea noastră, la o rivalitate mărginită între cluburi și sus
ținătorii cluburilor, care nu rareori se transformă în isterie co
lectivă, în inconștiență, în subiectivism absolut înfiorător, în 
asportivitate. Traducerea ar suna cam așa: nu ne interesează 
nimic? Sport? Ha ha! trebuie să-i batem și gata! La rupere! 
Consecința cea mai gravă a acestei tiranii de grup era scăderea 
longevității sportive, fie prin distrugerea fizică a jucătorilor pe 
teren, fie prin vicierea lor morală, datorită adulațiilor locale, mai 
npcive decît ciuma și cancerul. Mă gîndesc la „vedetele" de cî
teva zile și de cîteva goluri și mai ales la „maeștrii" în ruperea 
oaselor.

Aceste limite de concepție și practică loveau crunt și tenace 
în fotbal și în viitorul lui. Biruințele cîștigate în aceste limite și 
între aceste limite, erau de fapt înfrîngeri grele și sigure, dacă 
ne gîndim la ceea ce înseamnă sportul și Ia perspectivele lui.

Era deci necesar un act care să dea fotbalul pe seama tuturor, 
în răspunderea tuturor, care să-l scoată din limita tiraniilor lo
cale, care să-i arate perspectiva, care să-1 însănătoșească, un act 
care să demonstreze și să apere ideea că fiecare jucător aparți
ne fotbalului, și că gloria adevărată a acestui sport este cea care 
se răsfringe asupra tuturor iubitorilor lui, adică gloria obținu
tă de reprezentativa tuturor cluburilor de fotbal din țară — e- 
chipa națională — fie prin rezultate victorioase, fie prin jocuri 
de calitate, în care există și învingători și învinși, la fel de 
merituoși.

Era necesar un act care să apere jucătorii de fotbal pe orice 
terenuri ar juca, în care idolul unui club și al unui oraș, să fie 
idolul tuturor cluburilor și orașelor cu fotbal, și să fie pretu
tindeni iubit și apărat de coechipieri, rivali și spectatori, chiar 
și atunci cînd întîmplarea, atît de hotărîtoare uneori în sport, 
îl necăjește, îl sperie, sau îi refuză puterea.

Era necesar acest act: de a strînge în jurul echipei naționale 
și mai ales în jurul ideii de națională inimile și grija tuturor 
iubitorilor de fotbal din țară. Fiecare spectator să-și simtă răs
punderea și datoria, în orice joc, pe orice teren, față, de fotba
liștii pe care i-ar vrea mereu zei și învingători în. întrecerile 
internaționale, fiecare spectator să-și găsească și să-și dea pum
nul său de sprijin echipei tuturor, fiecare să-și dea fnu liber 
fanteziei, inițiativei active, să nu se rezume numai la aplauzele 
și încurajările din timpul jocului.

Iată ce înțeles găsesc eu în această inițiativă a ziarului celor 
tineri — „Scînteia tineretului", — o inițiativă generoasă, pentru 
că sparge limite înguste, poate cea mai necesară, în momentul 
de față, pentru destinele fotbalului nostru. E un act concret, 
popular, eficace, pe care îmi voi scrie numele, fără ezitare și 
plin de speranță. ..... ..........

iiiMin
STANLEY ROUS, președintele 

F.I.F.A. : „Din cele 4 grupe, cea 
mai dificilă este a treia. Logic fa
vorite pențru calificare pornesc 
echipele Braziliei și Angliei, însă 
sincer să fiu nu trebuie subesti
mate celelalte două formații: 
Cehoslovacia și România". ION 
BALAȘ, vicepreședintele ederați- 
române : „In grupa a 3-a echi
pa României are o misiune grea 
de a se califica dacă ne gîndim 
că a fost repartizată să joace ală
turi de trei formații redutabile : 
Anglia, Brazilia și Cehoslovacia". 
In comentariul său, trimisul spe
cial al agenției internaționale „A- 
ssoclated Press" remarcă că... „la 
Guadalajara se vor întîlni doi 
titani ai fotbalului, Anglia șl Bra
zilia, care vor juca împreună cu 
alte două echipe în formă, Ceho
slovacia gi România". Joao Sal- 
danha, directorul tehnic al echi
pei Braziliei: „Dacă echipa Bra
ziliei vrea să cîștige campionatul, 
ea trebuie să cîștige toate meciu
rile din grupă pentru a demon
stra că se află în formă. Noi, mal 
devreme sau mal tîrziu, tot tre
buia să ne întîlnim o dată cu 
Anglia. De ce să nu facem acest 
lucru chiar din primele meciuri 
ale turneului".

Reprezentantul federației engle
ze, Dennis Follows: „acum se

REACȚII *
poate vedea dacă echipa englezi 
este sau nu bine pregătită. Noi nu 
ne-am așteptat ca echipa Brazi
liei să joace în această grupă. 
Aceasta fiind situația noi desigur 
«intern gata să începem lupta 
pentru calificare".

întrebat ce părere «re despre 
tragerea la sorți, delegatul fede
rației sovietice. Valentin Granat- 
kin, a spus : „Sîntem satlsfăeuți. 
Vom lua toate jocurile In se
rios.

Delegatul federației italiene, 
Artemio Franchl : „După păre
rea mea, echipa Uruguayuluj va 
ti o adversară dificilă pentru noi.

Sir Alf Ramsey, antrenorul e- 
chipel Angliei, campioană mon
dială: „Tragerea la sorți este ex
celentă. Grupa In care vom juca, 
cea de-a 3-a, este foarte dificilă. 
Pentru a ne califica noi trebuie 
să jucăm foarte bine în fața Bra. 
zillei, de două ori campioană mon
dială, și a puternicelor echipe ale 
României și Cehoslovaciei".

Antrenorul echipei R. F. « 
a Germaniei, Helmut Schfin: 
„Sînt foarte satisfăcut de trage
rea la sorți. Sincer să vă spun 
nu-mi făcusem prea multe iluzii 
în ceea ce privește tragerea la 
sorți. Acum vi pot repeta că «tnt 
satisfăcut".

HANDBAL

Timp de 3 zile — vineri, sîm- 
bătă și duminică — în sala Flo- 
reasca din Capitală, s-au dispu- 

i tat trei etape ce contează pen- 
I tru turneul de iarnă al campi- 
' onatului feminin, categoria A. 
La startul întrecerilor s-mi reu
nit toate cele 10 formații divi
zionare, furnizînd, in general, 
partide viu disputate, intere
sante pe fondul unui echilibru 
de forțe. Se poate aprecia că 
valoarea celor trei etape a fost 
mai ridicată ca în ceilalți ani, 
cînd după o întrerupere a cam
pionatului echipele feminine se 
dovedesc mai puțin pregătite. 
Faptul că qnele dintre ele dispun 
de condiții mai bune de pregă
tire, în speță de săli, cum e 
cazul formației Progresul Bucu
rești — se vede și pe teren. Jo
cul în atac este mult mai 
eficace, dovadă numărul mare 
de goluri înscrise (Confecția — 
Progresul 19-15) — însă evi
dențiază în egală măsură, pene- 
trabilitatea apărărilor. Ar mai 
fi de spus că în ultima vreme 
•chipele de handbal feminine 

își bazează mai mult tactica de 
joc pe atac, neglijînd instruirea 
apărării. Am remarcat, de ase
menea, slaba pregătire tehnică 
individuală la unele jucătoare, 
după cum unele dintre „consa
crate" se vede că nu mai în
cearcă alte elemente și proce
dee tehnice și tactice, mizînd 
prea mult pe ceea ce știu și au 
învățat mai de mult. Ar trebui 
ca la baza pregătirii pentru în
trecerile din campionat să stea 
mai mult in atenția și ambiția 
jucătoarelor evidențierea perso
nală ca valoare — mai alea a 
celor tinere — pentru a ajunge 
acolo unde țintește orice spor
tiv — în loturile reprezentative.

Iată, acum, rezultatele etapei 
de ieri : Universitatea Timișoa
ra — Constructorul Timișoara : 
20-12; Voința Odorhei — CSM 
Sibiu : 14-10 ; IEFS — Rapid : 
12-9 ; Confecția — Progresul : 
19-15; Universitatea București 
— Rulmentul Brașov : 17-12.

IOANA DUMITRU 
arbitru

BOBERII ROMÂNI -

MEDALIE DE BRONZ I
• PE • PÎRTIA de la Cortina 

d’Ampezzo s-au încheiat sîmbătă, 
după miezul nopții, întrecerile 
campionatului european de bob — 
4 persoane. Din cauza vremii ne
favorabile s-au disputat numai 2 
manșe în loc de 4. Titlul de cam
pioană a Europei a revenit R. F. 
a Germaniei (Zimmerer, Stein- 
bauer, Geisereiter, Utzschneider), 
care a realizat timpul de 2’ 42” 
37/100. Pe locul secund s-a clasat 
echipajul Spaniei (Baturone, Sa- 
tore, Berezvega, Rosal), cronome
trat tn 2’ 42” 86/100. Reprezentan
ții României. Ion Panțuru, Ion 
Zangor, Dumitru Pascu șl Nlculae 
Neagoe, au cucerit medalia de 
bronz, obținînd timpul de 2’ 43” 
18/100.

• ATLETISM
Primul concurs atletic al anu

lui a constituit și o primă or
ganizare excelentă. Contrar o- 
biceiulul de pînă acum, cathpio- 
natul de sală al Capitalei rezer
vat juniorilor II s-a desfășurat 
într-o ordine perfectă, după un 
program (de altfel a existat 
chiar un program tipărit) res
pectat „la minut". Performanțele 
obținute sînt cu mult sub stan- 
dardurile fixate pentru partici
parea Ia concursul republican de 
sală al juniorilor II ce va avea 
loc la Cluj la 24—25 ianuarie.

Astfel, finalele la 50 m plat 
băieți, greutate fete și înălțime 
băieți, au fost cîștigate cu per
formanțe inferioare acestor stan- 
darduri de participare. Am re
marcat în schimb și cîțiva ju
niori dotați ca, de exemplu : 
Dorina Cătineanu, cîștigătoarea 
săriturilor în lungime (5,39 m) și 
înălțime (1,45 m), Cornel Nede- 
lea la aruncarea greutății cu 
12,63 m. Carmen Dumitrescu la 
50 m garduri cu 8,1 sec. și A- 
drian Veder cu 6,52 m la lun
gime.

în clasamentul general al 
concursului, pe primul loc s-a 
clasat S.S. Viitorul urmat de 
Constructorul și Metalul.

DUPĂ ÎNCHEIEREA TABERELOR DE INSTRUIRE ȘI ODIHNĂ

ORGANIZATE DE C. C. AL U. T. C.

PERSPECTIVELE
SPORTULUI DE MASĂ ÎN ȘCOLI
în zilele vacanței de iarnă, 

peste 2 500 de elevi — șefi ai 
comisiilor sportive din școlile 
generale, profesionale, liceele 
teoretice, de artă, pedagogice și 
de specialitate din întreaga țară 
— s-au aflat reuniți în tabere
le de instruire sportivă și odih
nă activă organizate de C.C. al 
U.T.C. Este pentru a treia oară 
consecutiv cînd se materializea
ză această inițiativă valoroasă. 
„Scopul principal al taberelor 
l-a constituit instruirea șefilor 
de comisii sportive în scopul 
clarificării unor probleme pri
vind organizarea și desfășurarea 
activității sportive de masă cu 
elevii — ne-a relatat Septimiu 
Todea, directorul taberei cen
trale de la Săcele și Gabriel 
Popescu, comandantul taberei. 
Pe lingă schimbul de experiență 
de o reală utilitate și eficiență, 
rezultat din confruntările și dez
baterile celor mai bune metode 
de lucru, s-a urmărit și îmbo
gățirea cunoștințelor practice, 
teoretice, metodice și organiza
torice ale elevilor chemați _ să 
conducă și să îndrume activi
tatea sportivă din școală. Rezul
tatele practice ale vieții sporti
ve școlare, cu resurse încă ne
bănuite de dezvoltare, au de
monstrat că s-a resimțit impe
rios necesară din nou o astfel 
de instruire menită să definea
scă cu mai multă precizie scopul, 
căile și metodele de dezvoltare, 
la alți parametri, a acestei impor
tante activități a tineretului. Din 
această sarcină de ordin general, 

fiecare participant a izbutit, cre
dem, să desprindă exact ce tre
buie să facă în colectivul său. 
Lesne de înțeles că acum fie
care așteaptă confruntarea cu 
realitățile practice. Două mii 
cinci sute de elevi se întorc în 
tot atitea școli cu cunoștințe Ș> 
ambiții noi".

Activitatea comisiilor sportive 
— axată în multe locuri doar 
pe pregătirea unor echipe în 
vederea participării la compe
tițiile mai importante ale calen
darului sportiv școlar — a evi
dențiat pînă acum serioase la
cune organizatorice. Rezultatul 
lor este că încă foarte mulți 
elevi rămîn în afara sălilor și 
terenurilor de sport. Vorbindu- 
ne despre comisia sportivă din 
liceul lor, șefi de comisie ca 
Adalbert Mincior de la liceu) 
Ditrău — județul Harghita, sau 
Emil Ichim de la liceul „Alexan
dru Vlahuță" din Rîmnicu-Să- 
rat, ne-au relatat cîteva aspec
te interesante. „Un prim obiec
tiv — reorganizarea comisiilor 
sportive după alte criterii. Ele 

/ vor cuprinde cite un reprezen
tant din fiecare clasă. Dintre a- 
ceștia, un număr de șapte elevi 
vor fi investiți cu responsabili
tăți organizatorice și tehnice 
iar restul vor forma colectivele 
pe ramuri de sport : atletism, 
gimnastică, volei și haltere, ca 
să nu numim decit cîteva din 
diversele preferințe. Aceste co
lective vor fi nucleele comisii
lor noastre, cele care vor strîn
ge în jurul lor elevii — sportivi 

pasionați pentru o anumită dis
ciplină".

Spartachiada taberei desfă
șurată la volei, baschet, hand
bal, fotbal, tenis de masă, șah, 
săniuțe și schi n-a însemnat o 
simplă competiție de vacanță. 
Puși în cele mai diverse situații 
de organizatori, arbitri, chiar 
antrenori și, desigur, concurenți, 
elevii au trăit „Spartachiada" 
în diverse ipostaze. Prilejul a 
fost folosit din plin pentru exem
plificarea pe viu a modului 
de organizare și conducere a u- 
nor competiții de amploare, în- 
țelegînd rezolvarea practică a 
unor situații cum ar ti întocmi
rea clasamentelor, adaptarea 
unor sisteme de tragere la sorți, 
serii și faze preliminare, depar
tajări, marcări de terenuri, no
țiuni de regulamente sportive. 
Nici o lecție teoretică, oricît de 
documentată, nu ar fi reușit să 
abordeze o atît de variată tema
tică și, mai ales, nu ar fi putut 
recolta atîtea concluzii și elu
cidări de probleme. Este tocmai 
ceea ce au urmărit și au izbu
tit organizatorii. In cadrul tabe
rei a funcționat și un cabinet 
metodic. Bine dotat cu materia
le de specialitate, cu instrucți
uni (cu care unii șefi de comi
sie au făcut abia acum cunoș
tință, de exemplu, problema con
stituirii mijloacelor bănești) dia- 
filmele, pliantele, albumele 
cuprinzînd în imagini cele mai 
bune realizări ale elevilor, nor
mele de clasificare sportivă, pro
gramele secțiilor pe ramuri de 
sport, buletine de informare ale 

C.N.E.F.S., chinogramele, conți- 
nînd principalele procedee și e- 
lemente tehnice din atletism, vo
lei, fotbal, schi etc — cabinetul 
a fost o adevărată tribună a ex
perienței pozitive. La unul din 
colocviile zilnice organizate aici 
s-a adus în discuție problema or
ganizării pregătirii instructorilor 
sportivi. Victor Barbu, șeful 
comisiei sportive de la Liceul 
din Jibou-Sălaj, discutînd cu 
colegii săi de tabără, a arătat 
că „nu este suficientă doar ade
ziunea masei de elevi la una sau 
la alta dintre acțiunile organiza
te, punerea la punct a detalii
lor de organizare. Prezența in
structorului sportiv care să se 
ocupe efectiv de inițierea și 
pregătirea tehnică a echipelor și 
sportivilor este o necesitate de 
prim ordin. N'u cred că un grup 
de elevi, dintre cei care ar vrea 
să practice judo-ul, de exemplu, 
ar putea realiza mare lucru fără 
un astfel de instructor care 
să-și ia în serios rolul (chiar) 
de antrenor".

La acest capitol credem, tre
buie să fie vorba în primul 
rînd despre selecția unora din
tre cei mai buni sportivi ai șco
lii pe discipline de către profe
sorii de educație fizică. Mulți e- 
levi din licee practică sportul 
de performanță și au cunoștin
țe largi în ramura de sport în 
care se pregătesc. Ei trebuie fo
losiți mai mult decît pînă acum 
Singur, profesorul de speciali
tate, oricît de mult ar încerca 
să facă, nu se poate dispensa de 
aceste prețioase ajutoare. Ro

zalia Vom de la liceul Pedago
gic din Cărei, județul Satu Mare, 
are în vedere o altă importantă 
latură : atragerea elevilor în to
talitate, la practicarea sportu
lui. Fetele mai ocolesc încă, 
inexplicabil, terenul de sport. 
„Baza materială din școala 
noastră — de care, ce e drept, 
nu prea ne-am preocupat — 
constituie direcția asupra că
reia ne vom concentra atenția, 
in primul rînd. Rezolvind aceas
tă problemă vor putea fi orga
nizate campionatele de handbal, 
atletism și gimnastică ale liceu
lui, adică concursurile cele mai 
îndrăgite de elevele liceului 
nostru".

Plecați în urmă cu o zi din 
tabără, într-o sumedenie de di
recții, tinerii elevi sînt hotârîți 
să pună în practică cele însuși
te la instruire. Mai ales acum, 
în plin sezon al sporturilor de 
iarnă cînd sute, mii de colegi 
de-ai lor sînt dornici de schi, 
patinaj, săniuș și excursii. Vor 
urma apoi primele etape ale în
trecerilor prevăzute în calenda
rul sportiv școlar. Ii așteaptă 
concursurile din cadrul „Olim
piadei" de iarnă. Și pentru ca 
la startul etapelor de masă al 
acestor întreceri să se prezin
te, în proporție de masă, elevii 
fiecărei școli, iar la fazele supe
rioare să participe cei mai buni 
reprezentanți cîștigători ai aces
tor etape, comisiile sportive 
trebuie să fie puse pe fapte mari 
încă din primele zile ale nou
lui trimestru.

VIOREL RARA
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Sînt în total 16 fete. Unele 
dintre ele nu au împlinit în
că 13 ani ,altele mai au cîteva 
luni pînă ce vor aniversa 14 
ani de viață. Vîrsta fragedă 
nu le împiedică să muncească 
de pe acum la fabrica de 
confecții „Lifra" situată pe 
Via Arrigo Boito din orașul 
italian Seregno- Au fost an
gajate fără contract Aceasta 
înseamnă că salariul lor este 
stabilit la bunul plac al pa
tronului care are grifă să fie 
redus cu cel puțin 50 la sută 
față de salariul celorlalte 
muncitoare. Aceasta înseam
nă că pot fi oricînd conce
diate și sindicatul nu le 
poate apăra, că nu au dren- 
tul la nici un fel de asigurări 
sociale. Cele 16 fetițe de la 
fabrica „Lifra" au fost puse 
să muncească cot Ia cot cu 
celelalte muncitoare și trebuie 
să îndeplinească, pentru un 
cîștig mult redus, aceleași 
norme istovitoare ca și ale 
tovarășelor lor mai vîrstni- 
ce.

Despre situația de la fabrica 
de confecții ..Lifra" din Se
regno și despre cele 16 fe
tițe de aici a scris recent ziarul 
milanez IL GIORNO. «La Mi
lano — arată ziarul — există 
multe cazuri de copii care 
muncesc în fabrici. în provin
cie ele sînt însă, mult mai nu
meroase decît s-ar putea 
crede. O mișcare de protest 
din partea muncitoarelor de 
la fabrica de confecții „Li
tra" a relevat o nouă gravă 
violare a legii privind pro
tecția muncii copiilor. în a- 
ceastă fabrică, aspectul exte
rior modern nu se împacă cu 
condițiile de muncă pe ca
re le au cei 16 copii". Aceste 
condiții au fost denunțate de 
sindicatul muncitorilor din 
industria de confecții într-un 
memoriu adresat Inspectora
tului Muncii din Milano. Cî
teva puncte înscrise în acest 
memoriu sînt deosebit de edi
ficatoare.

«Toate muncitoarele, ma
jore sau minore — se arată în 
memoriu — sînt obligate să 
execute aceeași cantitate de 
muncă. Supraveghetorul în
credințează un anumit nu
măr de confecții muncitoare
lor, indiferent de vîrsta lor și 
ele trebuie să le termine în 
cursul zilei". Nu au reușit ? 
Muncitoarele vor fi amendate 
sau sînt obligate să rămînă 
pînă seara tîrziu Ia lucru. De
sigur, cel mai des lovite de 
aceste măsuri patronale sînt 
cele 16 fete.

Perioada de ucenicie a 
fost prelungită la 4 ani. Fiind 
considerate ucenice, fetițele 
de la „Lifra" primesc timp 
de 4 ani același salariu re
dus cu care au fost angajate 
în prima zi. „Antonietta 
Lordi — scrie IL GIORNO 
— nu are încă 14 ani dar ea 
trebuie să execute aceeași 
muncă cu o lucrătoare de 25 
de ani- în aceleași condiții 
muncesc toate celelalte fe
tițe. Acești copii care nu 
au încă nici 14 ani nu au 
o carte de muncă, nici o ga
ranție privind salariile sau ce
lelalte drepturi normale. 
Munca lor constituie o bună 
afacere pentru un patron fără 
scrupule".

P. NICOARĂ
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Succese ale
patrioților
vietnamezi

După cum transmite a- 
genția de presă Eliberarea, 
unitățile Guvernului revo
luționar provizoriu care 
acționează în zona platou- 
rilor înalte au scos din lup
tă în cursul anului trecut 
48 000 militari inamici, 
printre care 17 736 ameri
cani. Acțiunile forțelor pa
triotice s-au soldat, de a- 
semenea, cu doborîrea sau 
distrugerea la sol a 848 a- 
parate de zbor și distruge
rea sau avarierea a 3 850 
vehicule militare și a 200 
piese de artilerie. Au fost 
capturate totodată, impor
tante cantități de arme și 
muniție.

în piața din fața universității din Uppsala (Suedia) s-a des
fășurat recent o originală ma nifestare a protestului împotriva 
intervenției S.U.A. în Vietnam. Un grup de studenți suedezi au 
„reprodus" simbolic, masacrul comis de militari americani 
la Song My (Vietnamul de sud).

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea miniștrilor de externe ai R.A.U.,

Libiei și Sudanului © Vizitele unor parla

mentari britanici in Iordania
CAIRO. — Miniștrii de exter

ne ai Republicii Arabe Unite, 
Sudanului și Libiei s-au întrunit 
la Cairo pentru a dezbate di
verse aspecte ale intensificării 
colaborării dintre țările lor și 
a găsi căile și mijloacele de 
concretizare a hotărîrilor adop
tate de șefii celor trei state la 
reuniunea lor de la Tripoli din 
decembrie 19S9. Spre sfîrșitul a- 
cestei luni, tot la Cairo, va â? 
vea loc o conferință a miniștri
lor de externe ai R.A.U., Ior
daniei, Siriei și Irakului, la 
care Libia și Sudanul au făcut 
cunoscut că doresc, de aseme
nea, să fie reprezentate.

AMMAN. — Parlamentarul la
burist britanic, Christopher Ma
yhew, care întreprinde în pre
zent un turneu oficial printr-o 
serie de țări din regiunea O- 
rientului Apropiat, a conferit la 
Amman, în cadrul a două în
trevederi separate, cu regele 
Iordaniei, Hussein, precum și 
cu liderii organizației palesti
niene de guerilă „Al Fatah".

în cadrul discuțiilor au fost 
examinate o serie de aspecte 
ale situației din regiunea Orien
tului Apropiat.

separate, cu regele

Noi negocieri
americano-spaniole

Potrivit relatărilor agenției 
„EUROPA PRESS", la 2 februa
rie vor începe la Madrid nego
cierile americano-spaniole pri
vind problema bazelor militare 
americane aflate pe teritoriul 
Spaniei. Cu același prilej vor 
fi abordate, de asemenea, une
le chestiuni referitoare Ia „coo
perarea politică, economică șl 
culturală" dintre cele două țări

Negocierile americano-spanio
le asupra bazelor S.U.A. aflate 
pe teritoriul Spaniei au fost în
trerupte la 20 iunie 1969, după 
ce guvernul american a obținut 
o amînare de un an în ce pri
vește evacuarea acestor baze 
militare din Spania. în baza a- 
cestei înțelegeri, evacuarea ba-

ur-zelor militare americane ar 
ma să înceapă, în principiu, la 
26 septembrie a.c. Observatorii 
politici consideră însă că după 
remanierea guvernului spaniol, 
ta 29 octombrie 1969, și îndeo
sebi după ce guvernul Libiei a 
cerut S.U.A. să lichideze în cel 
mai scurt timp posibil bazele 
lor din această țară, acordul a- 
mericano-spaniol va fi 
De altfel, recent, noul 
spaniol al afacerilor 
Gregorio Lopez Bravo,
țat că problema evacuării ba
zelor americane de pe teritoriu) 
Spaniei nu se mai află la ordi
nea zilei.

revizuit 
ministru 
externe 
a anun-

Ce se întîmplâ în Bia- 9 
fra ? Sînt întemeiate zvo
nurile potrivit cărora mi- q. 
cui ei teritoriu este sufo- “ 
cat de presiunea trupelor 
federale, în plină orensi- A 
vă și că sfîrșitul acestui w 
război îndelungat n-a 
fost niciodată atît de a- A 
proape ?

AMMAN. — Delegația parla
mentară britanică, care a vizi
tat timp de șase zile Iordania, 
a părăsit Ammanul, plecînd 
sore Londra. Delegația, condusă 
de David Watkins, parlamentar 
laburist, a avut întrevederi cu 
o serie de oficialități iordani- 
ene în cadrul cărora au fost 
examinate aspecte ale actualei 
conjuncturi din Orientul Apro
piat. precum și relațiile bila
terale.

CAIRO. — Sub conducerea 
președintelui Gamal Abdel Nas
ser. Consiliul de Miniștri al 
Republicii Arabe Unite s-a re
unit pentru a examina rezulta
tele recentei conferințe arabe 
la nivel înalt de la Rabat, pre
cum și cele ale întrevederilor 
între șefii de stat ai R.A.U., 
Libiei și Sudan, care au avut 
loc ulterior.

Guvernul cipriot s-a întrunit 
în ședință extraordinară pentru a 
examina situația creată în insulă, 
ca urmare a recentelor acte tero
riste. S-a făcut cunoscut că gu
vernul intenționează să adopte 
măsuri mai severe pentru a com
bate recrudescența terorismului.

„Deocamdată, totul e calm 
Ia Owerri, actuala capitală 
biafreză", transmite de la fața 
locului un corespondent al pu
blicației britanice „OBSER
VER'. Fiecare își vede liniștit 
de treburile cotidiene și sin
gurul sentiment de neliniște 
este provocat de emisiunile 
B.B.C.-ului (postul de radio 
britanic), potrivit cărora ora
șul ar fi supus unui sever 
bombardament și că locuitorii, 
în panică, ar încerca să fugă, 
deși, pînă în prezent, aseme
nea știri au rămas simple spe
culații.

Dar și în această oază de 
calm pătrunde vuietul luptei, 
în fiecare noapte, menționea
ză corespondenții agențiilor 
de presă, în oraș sosesc noi 
contingente de răniți. Se pare 
deci că ciocnirile au loc destul 
de aproape, întrucît drumul 
pe care aceștia îl parcurg de 
la locul de luptă pînă la O- 
werri nu e deloc lung.

Totodată, postul de radio 
biafrez a transmis o știre e- 
nigmatică potrivit căreia lide
rul Biafrei, Odumekwu Ojuk- 
wu, ar fi plecat într-o altă 
țară „pentru a explora posi
bilitățile unei păci reale". 
Postul de radio nu menționea
ză nici data plecării, nici 
punctul de destinație.

După ce a repetat această 
știre, postul de radio biafrez 
și-a continuat emisiunile coti
diene. Cu o singură modifica
re — nu mai transmite deloc 
comunicate militare. Ceea ce, 
de asemenea, ar putea fi un 
indiciu.

Ziarul „LE MONDE” citea
ză informații care afirmă că 
frontul sudic al biafrezilor s-ar 
fi prăbușit și că generalul 
Ojukwu ar fi ordonat trupelor 
sale să se disperseze în jun
glă pentru a continua rezis
tența.

Pe de altă parte, la Geneva 
s-a precizat că zborurile spre 
U.L.I. ale avioanelor care 
transportă ajutoare pentru 
victimele războiului se desfă
șoară fără perturbări, contrar 
unor zvonuri. în fine, la Li
breville, capitala Gabonului 
se apreciază că „situația din 
Biafra este gravă, dar nu dis
perată".

Din New York se anunță 
că rudele celor 85 de deți
nuți politici mexicani, care 
au declarat greva foamei 
la 10 decembrie în semn de 
protest față de tratamen
tul inuman la care sînt su
puși, au adresat un apel 
Comisiei Drepturilor Omu
lui de pe lîngă O.N.U. în 
care cer să fie cercetate 
condițiile de detențiune a 
acestora.

Majoritatea deținuților 
politici sînt profesori și stu- 
denți arestați în urma de
monstrațiilor care au avut 
loc în Mexic în urmă cu 
doi ani.

Aproape pe nesimțite, Austria a intrat în faza electorală. 
In umbra evenimentelor majore ale vieții internaționale, ale 
agitației politice și sociale din țările vecine — atentatele și 
acțiunile greviste din Italia, schimbarea de guvern din R. F. 
a Germaniei etc —, ale epidemiei de gripă și sărbătorilor de 
iarnă, abia s-a remarcat faptul că pînă la alegerile generale 
pentru Consiliul Național al Austriei, de la 1 martie 1970 au 
mai rămas numai circa șapte săptămîni. Calmul pe frontul 
social și relativa stabilitate economică a Austriei in ultima 
perioadă își au, evident, și ele partea lor de contribuție la 
această aparentă lipsă de interes a presei internaționale față 
de evenimentul politic major austriac al anului 1970, deși el 
este destul de apropiat în timp și a demarat deja în decem
brie, cînd conducerile celor două 
mari partide — populist, aflat la 
guvern, și socialist — au aprobat 
programele electorale respective. 
Liberalii, ca al treilea partid re
prezentat în parlament, își vor 
prezenta platforma electorală la 16 
ianuarie.

Din punct de vedere al vieții 
parlamentare, există in Austria u- 
nele paralelisme cu constelația for
țelor politice din R.F. a Germaniei. 
Există și aici două partide mari, 
care și-au disputat cu regularitate, 
in perioada postbelică, locul de 
prim-plan. Partidul populist se ba
zează. îndeosebi, pe sprijinul patro
natului și al Asociației funcționa
rilor, precum și pe voturile catoli
cilor și ale fermierilor, in timp ce _____T_ _____  ,______
bază în rindurile sindicatelor și ale populației orășenești. Ca 
și în R. F. a Germaniei, există și în Austria un mic partid 
liberal, care deține 6 din cele 165 de locuri din parlament.

Există însă și o serie de deosebiri în viața politică a celor 
două țări. Dacă, spre exemplu, R. F. a Germaniei a fost guver
nată pînă în 1966 de creștin-democrați — singuri sau în alianță 
cu liberalii —, Austria a cunoscut pînă în același an, timp de 
două decenii, fenomenul de „mare coaliție" între populiști și 
socialiști. Abia la ultimele alegeri din 1966 populiștii au reușit 
să obțină majoritatea absolută (85 mandate) și să formeze un 
guvern monocolor. Liberalii se situează in continuare la

An electoral
in Austria

socialiștii au o puternică

dreapta populiștilor și pină în prezent nu au reușit niciodată 4% 
să participe la guvern.

Partidul Comunist din Austria se prezintă cu o platformă 
electorală care are în vedere interesele majore ale maselor A, 
populare, care se pronunță impotriva creșterii prețurilor, a W 
pătrunderii capitalului străin în economia austriacă, pentru 
apărarea și consolidarea industriei etatizate. —

In ce le privește, partidele populist și socialist, deși în pro- 9 
gramele electorale și-au proclamat voința de a ciștiga majo
ritatea absolută a sufragiilor și de a guverna singure, nu par 
întrutotul străine de înclinația spre revenirea la formula 9 
austriacă tradițională a „marii coaliții". Corespondentul lui 
NEUE ZURCHER ZEITUNG Ia Viena consideră chiar că în 

rindurile personalităților de frunte A 
ale celor două partide principale ™ 
„premisele par azi mai favorabile 
in această privință decit erau in a 
ultimii ani ai colaborării guverna- W 
mentale dintre P.P.A. și P.S.A.". 
Conform unui sondaj al opiniei pu- — 
blice, pentru reconstituirea „marii 9 
coaliții" se pronunță și majoritatea 
alegătorilor neînscriși in vreun 
partid. In schimb, la membrii de A 
partid se constată o tendință clară w 
spre formarea unui guvern mono
color, procentajul adepților acestei A 
formule crescînd la populiști de ”

51 la sută, iar ia so-
____  -- :j la 39 la sută, 
în ce privește șansele unei

la 43 la
cialiști de la 29
„mici coaliții", acestea par re

duse chiar în eventualitatea că liberalii vor obține succesul
sperat. Aceasta deoarece pe de o parte intre pozițiile liberali
lor și ale socialiștilor punctele comune pot fi căutate cu lupa, 
iar. pe de altă parte pentru că opinia publică austriacă este 
mai puțin favorabilă unui guvern de „bloc burghez" populisto- 
libera] și populiștii nu par deloc înclinați să-și asume riscurile 
social-politice ale unui asemenea pas. Alternativa pare să fie 
deci mai degrabă între un guvern monocolor și o revenire la 
„marea coaliție", în funcție de rezultatele alegerilor. Iar în 
privința acestora, orice pronostic este în momentul de față 
dificil și riscant.

BAZIL ȘTEFAN

Un antropolog bîntuit de 
patima cercetării lingvi
stice ar spune, desigur în 

termenii decenței docente, câ 
insulele sînt niște arii mai con
servatoare ale fenomenelor 
continentale. Un istoric pur, 
dacă a făcut lecturi de astro
nomie poetică, ar declara că 
aici vremea se macină mai lent, 
că trecuturile pleacă mult mai 
anevoie și că prezentul din te
ritorii mai ferme este, pentru 
insulari, viitorul I.

Dar insulele nu sînt nici una, 
nici alta ; ele nu sînt, așa cum 
susțin cărțile de geografie, niște 
pămînturi înconjurate de apă, 
ci niște constelații terestre năs
cute din dragostea mării pentru 
cer, niște teritorii ale cerului în
suși, locuite de oameni deose
biți de toți ceilalți prin faptul 
că s-au obișnuit să adauge lîn
gă fiecare sentiment, lîngă fie
care trăire, o trăire în plus, 
mereu aceeași : singurătatea. 
Totul, în această lume, e singur. 
Fericirea singură, tristețe singu
ră, grijă singură, singurătate 
sinaură.

Chiloe face parte din rtndul 
acestor constelații terestre și 
multi, dintre cei care au venit 
aici pentru a pleca după cîteva 
zile, au observat mai întîi că 
limba vorbită de locuitorii ei 
este mai apropiată de Spania 
decît de Chile. Alții, învestigînd 
mai adine, dar pornind de la 
postulate mișcate de grabă, au 
rămas cu convingerea că insu
larii înșiși nu au, nu ar avea, 
un sentiment prea clar al apar
tenenței lor, că trăiesc o stare 
mai mult decît ambiguă, sîm- 
findu-se, deopotrivă, descen- 
denți ai indienilor de aici, ur
mași ai cuceritorilor spanioli si 
parte a poporului chilian de 
azi.

Cei ce s-au născut însă în 
Chiloă, precum și cei care s-au 
desprins de continent, cine mai 
știe din ce pricini lăuntrice, Io- 
calizîndu-și viața în acest frag
ment de cosmos cercetat foarte 
puțin de soare, spun, eu în
dreptățită mîndrie si rațiune, 
că Chiloe înseamnă Chile eu ac
cent.

Oprită de pereții de stîncă 
cenușie — iată una din expli
cațiile accentului —, ai ultimilor 
Anzi, Chile nu-si poate odihni 
privirile pe verdele spațiu fără 
de margini al oamoei, decît 
foarte rar, iar Pacificul, adine 
pînă la țărmuri, o împiedică să 
încerce altă plutire decît aceea 
de „pe loc”. Patru mii și ceva 
de kilometri de pămînt, de la 
Arica pînă mai ios de Punta A- 
renas, trăiesc de aceea o via
ță a lor, bogată, extraordinară, 
eroică, sub aceste culori, adîn- 
cite, treptat, în sufletul celor 
ce-i locuiesc. Singurătatea lor 
nu este, totuși, sinaură, e mai 
mult o izolare colectivă _ între 
piatră și mare. Dar Chiloâ e 
mai sinqură pune adică accent 
oe sentimentul de izolare, însin- 
gurîndu-l.

La Chacao, punctul cel mai 
apropiat al insulei de continent 
si, firesc, port de unde Chiloă 
î'i lansează vaporașele sale, 
Octavio Burroto ne-a așteptat 
cu toate oficialitățile „guver
nului* său, declarîndu-ne pe 
toti locuitori ai insulei. Eram un 
„trib” de scriitori latino-ameri- 
cani (condiția mea era cea de 
asimilat temporar) și plutiserăm 
de la Puerto Montt pe „Don 
Amadao”, copleșiți de prezența 
Sudului, tot mai aproape. Linia 
de cale ferată se terminase 
aici, la Puerto Montt și acesta 
fusese primul semn al apro
pierii de Sud, de lumea care, 
nu numai metaforic, se numește 
Țara de Foc. Străbătuserăm a- 
oroape 2000 de km. și schim
barea tangajului terestru cu 
cel de apă era un alt semn, 
mai convinqător, că q schimbq- 
re esențială simțurilor noastre 
este pe cale de a se produce.

L-am ascultat pe Octavio 
Burroto încheindu-și cuvintele 
de bun venit, aproape fără să 
ne dăm seama că de sus, pînze 
de ploaie cenușie au început să 
cadă, reci, insistente, pe ne
pregătite. Sînt puține zilele, 
aici, cînd nu plouă. Peisajul.

privit din autobuzul care ne 
transporta spre Ancud, capita
la insulei, era sărac, avea acest 
verde-umed mereu prezent, 
pînă și în frunza eucalipților 
iar casele, puține la început, 
păreau niște construcții grăbi
te. Profilată pe cerul cu ploa
ie, o pădure întreagă, în par
tea dreaptă a șoselei, cu bra
țele definitiv pustii. I se dădu
se foc, în strădania cîștigării 
unor suprafețe noi pentru cul
tivatul cartofilor. Porumbul și 
griul nu pot crește aici. Ume
zeala oprește maturizarea tul- 
pinei, o ține verde pînă la pu
trezire. O parte din alimente 
trebuie, de aceea, să fie adu
se din continent, și de multe 
ori insularii „par” să fie uitați, 
obligați să-și pregătească hra
na ain puțin, neapărat din peș-

tă de S.U.A., ca un instrument 
în plus, pentru dominarea con
tinentului latino-american. Am 
privit-o aproape stupefiat, a- 
ceasta fiind prima lucrare con
cretă, făcută de aceasta, pe 
care o vedeam în viața mea. 
Mai tîrziu, în zilele următoare, 
după ce am fost la Castro, la 
Dalcahue, la Tantauco și Pu- 
llinque, după ce am fost pri
miți la Școala Normală, cen
tenară deja, sau la Liceul din 
Ancud, am înțeles că inscripția 
aceea nu însemna nimic pentru 
nimeni. Pentru că nimeni, aici 
în Chiloe, nu așteaptă nimic 
de la nimeni, Chiloe reușind să 
se ajute singură : industrie, 
școli, spitale, construcții de lo
cuințe, drumuri, toate acestea 
cu pondere activă în viața insu
lei, sînt rezultatul unui efort
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te, din scoici, din arici de 
mare, din melci, din tot ceea 
ce marea, neștiutoare, produ
ce mereu.

Un potop, apărut în decem
brie 1968, urmat de un altul, 
din iulie 1969, au făcut ca re
colta insulei să fie micșorată 
brusc, insularii traversînd o pe
rioadă grea. Și poate cel mai 
mult a simțit acest lucru Octa
vio Burroto. intendentul insulei, 
adică prefectul ei, numit perso. 
nai de președintele țării. Octa
vio nu are decît 25 de ani, e 
căsătorit, are patru copii și nu 
s-a născut aici. E din Santiago, 
unde a lucrat, la început, ca 
funcționar bancar. Numit in
tendent, a venit în Chiloe și azi 
nu-l desparte nimic de restul 
insularilor, nu pune nici o dis
tanță între el și aceștia. Stră
bate. zilnic, satele insulei, face 
eforturi extraordinare pentru 
toți, încearcă tot felul de mo
dalități pentru ca insula, cu 
posibilități economice restrînse, 
să poată viețui fără ca în do
cumentele guvernului să apară 
cuvîntul ,,a|utor“ pentru că el 
știe că așa ceva nu reprezin
tă mare lucru. Alături de el, 
Vanda Lodo, absolventă a Fa
cultății de drept, de la Santia
go, minată cine știe din ce sen
timente de presupus claustru, se 
ocupă de asistența socială a 
insularilor din care, după doi 
ani, simte că face parte.

La Chacao punctul unde am 
debarcat pe insulă, un dig, cu 
spinare cenușie, de ciment, 
înainta spre mare, servind tra
ficului portuar.” La partea din
spre țărm, pe o tablă solidă, 
inscripția „Obra de la Alianza 
para el Progreso' — operă a 
Alianței pentru Progres, cea 
mai nealiată alianță, promova-

sub singurătate. O cale ferată 
îngustă, poate, cîndva parabo
lă electorală pentru guvernul 
de dreapta al lui Alessandri, 
unea Ancud de Castro (80 de 
km.), călătorii fiind obligati, pe 
lungi porțiuni de coastă, ;ov 
coboare din cărucioarele meta
lice și să ajute locomotiva ne
putincioasă. S-a renunțat la ea 
și-o companie, la început im
provizată, acum în creștere, u- 
nește cu aotobuze rapide toate 
punctele insulei. Un post de ra
dio emisie transmite zilnic, lo
cuitorii insulei fiind, astfel, le
gați de ei înșiși și de continent, 
iar două ziare își deschid pagi* 
nile pentru toți.

Că timpul se macină, aici, 
mai lent, poate să fie adevărat. 
Insularii au însă mîndria unui 
trecut al lor, o mitologie a lor 
(primii scriitori ai insulei au și 
publicat deja primele cărți des
pre Fiura Jharauco sau Imbun- 
che), o tradiție a lor, plină de 
obiceiuri și cîntece (Samba din 
Chiloe, Păunul, La Pericova — 
un fel de călușar — La Syrilla, 
La Barra de Chaiguao), totul, 
la un loc, formînd parcă o țară 
aparte. O constelație terestră 
pe care n-o lasă să se stin
gă: acum opt ani, 80 de pes
cari, aflați la țărm, au simțit 
cum pămîntul începe să se cla
tine. Era un cutremur marin 
(maremoto). Și unul dintre pes
cari, încercînd salvarea, i-a 
chemat pe ceilalți să urce în 
bărci. Bărcile au plutit pe creas
ta valului și-au pierit, înghițite 
de mare. Pe locul acela, azi, • 
un golf adînc, iar pe unde era 
marea, a doua zi, se ridicase 
un deal, un munte, sub care au 
dispărut toți cei optzeci de 
pescari, fără putința întoarce
rii. Nimeni, după această catas
trofă, n-a părăsit Chiloă.
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URMĂRIREA : rulează la Pa

tria, (orele 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
FESTIVAL (orele 8,45; 11; 13,30 
16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulea
ză la Republica, (orele 8,45: 11,15; 
13,45; 16,15), (Gala filmului cuba
nez, de la orele 20,30), Bucu
rești, (orele: 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

RECONSTITUIREA : rulează la

Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45).

ÎNTR-O SEARA un tren : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21).

MĂRTURIA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Central (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Lumina (orele 8,30; 
16,15; în continuare 18,30—20,45).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Doina, (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,30),  (La ora 9,10 dimineața pro
gram pentru copii), Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

MlINILE, REGINA INSTRU
MENTELOR, AFGANISTAN, SFA
TURI BATRÎNEȘTI, ORAȘUL 
MIC, ORAȘUL MARE : rulează la 
Timpuri Noi, (orele 9—21 în con
tinuare).

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12,30. 
16; 19,30). Excelsior (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Flamura (orele 9.30; 13; 
16,30; 20).

VALEA PĂPUȘILOR ; rulează 
la Grivița (orele 9,30; 12; 15; 17,45;
20,15),  Miorița (orele 9.30; 12; 14.30; 
17; 19,30).

it $ »L i BER c,
A TRAI PENTRU A TRAI: ru

lează la Înfrățirea între popoare 
(o.rele 15,15; 17,45; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: TU- 
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 în continuare).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 9.30; 15,30; în continuare 
18,15—20.30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ

BUNĂTORILOR: rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20.30), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL: ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18;
20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

BĂIEȚI ÎN HAINE DE PIELE: 
rulează la Melodia (orele 9; 1,1,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 15,45 în continuare; 18; 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Floreasca (orele 9; 12,30; 16,30; 26).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL î 
rulează la Volga (orele 9—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

IN ÎMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18).

TAINA LEULUI : rulează la 

Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Modem (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PRIETENI FAR A GRAI: rulea
ză la Aurora (orele 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI î 
rulează la Popular (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST, 
MANUELA ; rulează la Munca 
(orele 15,30; 19,15).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20.30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 19).

SEZON MORT : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 19).

SA trăim PINA LUNI : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).
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Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Studio): TRAVESTI 
— ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio): 
PURICELE ÎN URECHE — ora 20; 
Teatrul Mic: PREȚUL — ora 20.
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e 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice • 18,20 Emi

siune pentru tineret. Mijloacele 
comunicațiilor de masă și educa
ția tineretului. Concluzii pe mar
ginea simpozionului organizat de 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului • 18,50 Un 
rapsod popular — Isidor Andro- 
nicescu din comuna Fundul Mol
dovei — Suceava • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Clntl 
corul sindicatelor din Municipiul 
București • 19,30 Din poezia ro
mânească • 19,40 în vitrină, o 
comoară 1 * 20,00 Reflector * 
20,15 Film artistic „Rlo Bravo- 
(partea I) o 21,00 De prin veacuri 
adunate « 21,30 Steaua fără nume 
• 22,30 Agenda politică o 22,40 
Intermezzo muzical cu Gerhard 
Romer • 23,10 Scena.
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