
Proletari din toate țările, uniți-văl

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LUNI 19 IANUARIE 19704 PAGINI 30 BANIANUL XXVI. SERIA II. NR. 6430
aggs

OBIECTIV DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA

COMPLEXULUI DE CELULOZĂ SI HÎRTIE SUCEAVA

FOLOSIREA
GOSPODĂREASCĂ

A LEMNULUI
O cifră banală la prima vedere stăruie de cîteva luni în preo

cupările și calculele specialiștilor și muncitorilor de la ce) mai 
mare complex de celuloză și hîrtie din țară. Ea declanșează perma
nente dezbateri și controverse, stimulează fantezia și căutările fe
brile. De cîteva luni, de cînd au început pregătirile pentru pro
ducția anului curent, cifrei de 5,5 îi sînt consacrate energiile cele 
mai de preț din unități pentru că ea reprezintă nu numai indi
cele planificat al consumului specific de masă lemnoasă ci, în 
același timp, imboldul unei activități superioare bazate pe o or
ganizare modernă și științifică, pe o cercetare temeinică și multi
laterală. 5,5 reprezintă cantitatea în m.c. de masă lemnoasă din ca
re trebuie să rezulte o tonă de hîrtie. E o cifră la limita teoretică 
minimă — spun specialiștii — sub care aproape nu se mai poate 
coborî. Realizînd-o, colectivul complexului de la Suceava se va 
mîndri cu un mare salt calitativ în modernizarea și capacitatea 
lui de mobilizare.

Sporul de producție din a- 
nul acesta va fi realizat în 
principal pe baza econo

misirii masei lemnoase, îm
bunătățirii indicilor săi de 
utilizare, sporirii productivi
tății muncii și atingerii parame
trilor proiectați ai instalațiilor. 
Pînă acum consumul spe
cific de lemn a fost aici 
destul de ridicat. Pe trimestru) 
IV 1969 el fusese planificat la 
5,52 mc pe tonă și s-a consu
mat 5,57 m.c. O dată cu co
municarea noilor prevederi — 
concepute inițial în cadrul com
plexului — a început și grija pen- 
Uu asigurarea condițiilor tehnice 
și -ganizatorice optime în ve
derea realizării lor. In afara o- 
bișnuitelor dezbateri din comi
tetul de direcție, organizația de 
partid din complex a inițiat o 
masă rotundă, un fel de coloc
viu pe tema posibilităților de re
ducere a consumului de materie 
primă la care au fost chemați 
să-și aducă contribuția nu numai 
specialiștii interni dar și cei din 
cadrul complexului cu sediul la 
Bacău, din cadrul ministerului, 
oameni cu o vastă experiență 
S-a stabilit cu acea ocazie un 
plan tematic de acțiune care 
viza măsuri concrete în punctele 
cheie și la toate nivelele.

„Cele mai îngrijorătoare pier
deri s-au semnalat la tocătoarele 
șipcă, spune inginerul Leon Bă
lan, care produc tocătură mult 
prea neuniformă ca dimensiune, 
iar procentul de rumeguș atinge 
uneori 10 la sută. Proasta calita
te a tocăturii afectează direct 
consumul de masă lemnoasă" 
Ca o măsură de urgența I e 
școlarizarea în curs a celor 30 
de operatori de la mașinile de 
tocat, accentuîndu-se speciali 
zarea lor în ascuțirea și reglarea 
cuțitelor și stabilirea unui 
grafic riguros de înlocuire a 
acestora după gradul de uzură. 
Tînărul maistru mecanic Ion 
Popa răspunde împreună cu co
lectivul său de lăcătuși de buna 
funcționare a tocătoarelor și în 
ultimă instanță de calitatea pro
dusului lor. Dar oricît de bine 
ar fi întreținute și exploatate 
aceste mașini, spune inginerul 
Ion Cușmir, secretarul comi
tetului U.T.C. pe complex, ele 
au limite în performanțe peste 
care nu se poate trece. Ele vor 
continua, chiar dacă în propor
ție mai mică, să producă o tocă
tură neuniformă și o mare can
titate de rumeguș De aceea 
impuneau și alte măsuri 
lele*

Secretarul comitetului 
se referă la îndrăzneață
vă a colegilor săi care și-au pro
pus să proiecteze ei înșiși o ma
șină de tocat pe care s-o execu
te cu mijloace proprii în ateliere. 
E prima încercare de acest fel 
din țară Pe lîngă 
valutei care ar fi

se 
para-

U.T.C. 
inițiati-

economisirea
fost necesară

LAL ROMULUS
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Tinărul Gherman Stefan a

absolvit nu

profesională.

demult

El este

mai buni

scoale

astăzi

strun-unul din cei
I

gări ai Uzinei de mecanici

fină — București.
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Vă mulțumesc rezultatele
Cu gindul la Guadalajara

anului '69 ?

La C.A.P. Gorgota 

răspunsul echivoc va deveni

in 1970

un DA ferm
In agricultura județului Pra

hova cooperativa din Gorgota 
trece printre unitățile bune. Dis- 
punînd de multiple și variate po
sibilități materiale, cooperativa 
s-a dezvoltat continuu, anul 1969 

trep- 
va- 
Cu- 
suc- 

ideea 
cele- 

din

însemnînd doar una din 
tele care a adăugat noi 
lori puterii economice 
noscindu-i multe dintre 
cese și pornind de la 
că la fel ca pentru toate 
lalte unități de acest gen 
țară, nivelul atins în prezent nu 
constituie decît un nou punct de 
plecare pentru anul în care am 
pornit, i-aro trecut pragul cu în
trebarea i vă mulțumesc rezulta
tele anului 1969 ?

Referindu-se la creșterile sub
stanțiale înregistrate la majori
tatea indicatorilor de bază, pre
ședintele unității, Sandu Alexan
dru, ne-a declarat că, în gene
ral, realizările sînt mulțumitoare 
Valoarea producției globale pen
tru fiecare hectar ajunsă la sfîr- 
șitul lui 1969 la 6 200 lei, ca și

valoarea zilei-muncă la 25 lei — 
indicatorii cei mai sintetici — 
sînt superioare și p'anului și rea
lizărilor anilor trecuți Dai, ne-a 
spus președintele în continuare, 
ele puteau fi și mai mari. Nerea- 
lizarea planului la grîu, de exem
plu, am putea-o scuza cu condi
țiile neprielnice ale anului. Ar fi 
însă nedrept pentru că așa cum 
la porumb l-am depășit pentru 
fiecare hectar cu 500 kilograme, 
puteam ca și la grîu să-l reali
zăm cel puțin Nu trebuia decît 
să-1 recoltăm la timp. Din tărăgă
narea noastră, pierderile, ulte
rior calculate, s-au ridicat la 300 
de kilograme la fiecare hectar.

Privite globaj, realizările coope
ratorilor din Gorgota sînt fru
moase. Fiecare dintre cei cărora 
le-am adresat întrebarea i vă 
mulțumesc ?, referindu-se la un

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

„TRICOLORII- AU PLECAT
SPRE PATRIA

Aeroportul internațional 
Băneasa, a cunoscut ieri di
mineață forfota și agitația 
caracteristice marilor „por
turi aeriene*. Căci zeci de 
oersoane — părinți, soții, 
frați, prieteni, simplii iubitori 
si fotbalului - au venit în 
solul aerogării pentru a ura 
drum bun și succes „tricolo
rilor" tn turneul sud-ameri- 
can.

L-am rugat pe antrenorul 
Angelo Niculescu să aban
doneze cîteva minute vali
zele și eîntarul pentru a răs
punde la două întrebări cla
sice

— Ce jucător! fac depla
sarea ?

— în privința lotului, nu a 
Intervenit nimic nou Deci r 
Răducanu. Ghiță. Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Dan, De- 
leanu, Lupescu, Mocanu. Ra
du Nunweiller, Dinu. Du
mitru, Ghergheli, Dembrov- 
ski, Dobrin, Dumitrache, Lu- 
cescu, Domide și Neagu

— Vă rugăm să prezentați 
pentru.. Clubul suporterilor 
(Continuare în pag. a III-a)

PE ȘANTIERUL PODULUI 
GIURGENI - VADUL OII

Lucrările de construcție a po
dului rutier peste Dunăre de la 
Giurgeni—Vadul Oii au intrat 
tntr-o nouă fază • începerea a- 
samblării la sol a tablierului 
metalic Primul bloc al tablieru
lui. la care se lucrează în pre
zent. are o lungime de 218 me
tri și o greutate de aproape 
1 680 tone.

LUI PELE

SCHIȚE LA UN PROFIL 
AL TINEREI GENERAȚII (VII)

V ir sta 
opfiunilor

Convorbire cu prof. MARCEL SARAGEA
Facultatea de medicină —■ București

— Stimate tovarășe profesor, 
am avut fericitul prilej să parti
cip la recentele întîlniri ale vo
luntarilor uteciști care au luptai 
cu un sfert de veac în urmă pe 
frontul artihitlerist. în calitate de 
medic al uneia dintre acele uni
tăți, v-ați numărat printre invi
tații de onoare ai întîlnirii de la 
București, foștii voluntari, mai 
tineri tovarăși de arme ai dv., 
v-au rezervat un loc de frunte în 
evocările lor, fiecare dintre ei 
subliniind faptul că ați fost pen
tru ostașii adolescenți nu numai 
medic ci și sfătuitor, părinte sau 
frate mai mare, și că, de aseme
nea, ați înfruntat alături de ei 
toate greutățile vieții de front 
fără să vă fi socotit vreo clipă, 
prin vîrstă, prin natura profesiei, 
prin grad și prin funcție, un pri
vilegiat. în emoționantul cuvînt 
pe care l-ați adresat foștilor to
varăși de luptă, ați spus printre 
altele că, dacă ar fi să reluați 
viața de la capăt, nu v-ați corec
ta cu nimic biografia, cu toate 
greutățile înfruntate în tinerele. 
O asemenea afirmație, făcută de 
pe postamentul viguroasei vîrste 
de șase decenii, pe care o măr
turisiți cu o firesc melancolică 
mîndrie, mi se pare un propice 
punct de pornire pentru convor
birea despre profilul actualei ti
nere generații, discuție liberă la 
care ați avut amabilitatea să par
ticipați, răspunzînd invitației 
noastre cu o promptitudine de... 
voluntar utecist.

— Printr-un paradox a cărui 
logică nu e totuși greu de sesi
zat, cu cît înaintezi în vîrstă cu 
atît îți vine mai greu să vorbești, 
în mod public, despre trecut. 
Nevoia de a ține pasul cu pre
zentul, teama instinctivă de a tiu 
deveni, exclusiv, personajul pro
priilor amintiri — oricît de fru
mos ar fi peisajul lor — și de a 
Ieși astfel din circuitul vital al 
actualității, al lui acum, te face
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să eviți evocarea, preferîndu-i, 
repet, oricît ar părea de parado
xal, investigarea în viitor... Cînd 
am spus, cu prilejul amintit de 
dv, că, dacă ar fi să pot relua 
viața de la capăt, n-aș schimba 
o iotă din cursul ei de pînă a- 
cum, am făcut-o, dacă vă amin
tiți, într-un moment în care dis
cuția cu foștii mei tovarăși de 
front — azi oameni în puterea 
vîrstei, ai căror copii sînt ado
lescenți — devenise o dezbatere 
ad-hoc pe tema problematicii ti
neretului de astăzi. Vorbind des
pre mine — de fapt despre noi, 
pentru că majoritatea conlocuto- 
rilor au făcut, într-un consens ge
neral, afirmația amintită — por
nisem de la ideea că în relația 
noastră, a vîrstnicilor, cu tinerii, 
fie în calitate de părinți, fie de 
dascăli sau magiștri întru ale 
profesiei, esențial este să-i con
vingem de adevărul că vîrsta ti
nereții este, de fapt, vîrsta opțiu
nilor fundamentale, că mai întot
deauna hotărîrile de viață luate 
în adolescență marchează în mod 
ireversibil întregul destin al in
dividului. Vedeți, și aici întîlnim 
un paradox, unul din paradoxu
rile eterne ale devenirii umane, 
generator al strălucirilor și um
brelor atîtor și atîtor destine: 
acela că individul este chemat 
să-și traiecteze viitorul drum al 
vieții tocmai la o vîrstă cînd îi 
lipsește experiența și cînd, deci, 
foarte ușor poate greși. Conclu
zia : sporirea responsabilității 
noastre, a vîrstnicilor, în calitate 
de posesori a ceea ce le lipsește 
tinerilor — experiența —, în în
drumarea lor către drumul ade
vărat pe care trebuie să-l urme
ze în viață. Este, după părerea 
mea, dezideratul fundamenta) 
care stă în fața noastră, a vîrstni
cilor, ca părinți, ca educatori, c» 
entități civice.

— Acest deziderat revine frec
vent în cadrul ciclului nostru de 
convorbiri despre tînăra genera
ție. Cum îl vedeți împlinit în 
condiții cît mai eficiente ?

— Esențială mi se pare cu
noașterea. Vorbesc în calitate de 
pedagog și de cadru universitai 
care a avut bucuria să ducă pînă 
în pragul profesiei cîteva serii de 
studenți. O cunoaștere de esen
ță, egală cu aceea a sculptorului 
față de materialul în care va 
modela sau dăltui. O cunoașteie 
cu atît mai mult necesară — și, 
subliniez, nu ușor de realizat —

(Continuare în pag. a ll-a)

PETRE DRAGU
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PENTRU EFERVESCENTA VIEȚII CULTURALE

A TINERETULUI DE LA CUDALBI

CUVINTE DE LAUDĂ
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI i

_ ■ -   ' -- ---------------------------------------- •   ___ _____ ________- •*-    —- '   ■---------------------- .

BAUTURA-un simplu
Dincolo de preocupările exac

te din domeniul numit generic 
muncă, domeniu care fertili
zează generos șj continuu per
sonalitatea etico-socială a omu
lui, există, firește și alte pre
ocupări Cînd acestea au tan
gență cu domeniul amintit sau 
cînd pur și simplu se referă la 
nevoia omului de odihnă și re- 
creere. ele păstrează același ca
racter pozitiv Există însă și 
preocupări nocive cărora rațiu
nea nu le dă credit iar existența 
lor este pusă de cele mai mul
te ori. pe seama tarelor de edu
cație și caracter Una dintre ele 
este băutura î astăzi ne vom 
opri asupra cîtorva probleme ce 
le relevă apariția acestei „pre
ocupări" în rîndurile unor ti
neri

Statistic, se remarcă faptul că 
un mare număr de tineri popu
lează barurile de zi și de noap
te, restaurantele și cîrciumile.

„pahar de
vorbe“ ?!

Există oare o nevoie de consum 
alcoolic dictată de rațiuni știin 
țifice ? în recenta sa lucrare 
intitulată „Adolescentul. acest 
necunoscut", autorul, un ilustru 
medic francez, afirmă că pentru 
adolescent nu numai că nu este 
necesar dar trebuie interzis cu 
desăvîrșire O asemenea părere 
o au de fapt toți medicii atunci 
cînd vorbesc despre sănătatea 
adolescentului, a tînărului tn 
general. înșiși cei care beau în

mod regulat nu incearcă să 
firme că alcoolul este necesar 
organismului sau le-a fost reco
mandat de către cineva (a nu se 
confunda consumul de alcool cu 
paharul de vin recomandat de 
medici unor persoane care nu 
au poftă de mîncare etc) Tran
scriu din carnet cîteva răspun
suri la întrebare de ce bei al
cool? (tinerii întrebați au fost 
aleși cu ajutorul barmanilor și 
ospătarilor, dintre „figurile" cu-

a-

noscute In localurile respective) 
La barul de zi „Unic" : „Cum 
adică ? Pur și simplu fiindcă 
îmi place" Ion Preda tehni
cian. 18 ani „Beau pe banii 
mei. nu privește pe nimeni" — 
s-a recomandat apoi Marian 
Dragomirescu sportiv - 24/ani 
La „Tic-Tac", pe Bulevardul 

„Este 
n-aș 

foarte 
gîndil

Tic-Tac", pe
Gheorghe Gheorghiu Dej 
o întrebare 
putea să 
precis... -Nu 
niciodată", — Iordan Nicolaescu.

________ j interlocu- 
m-a făcut să con- 

discuția și am aflat -ă 
tn anul I la ! S.E și bău 
l-a făcut să „beneficieze* 
o exmatriculare - fapt 

La

la care 
răspund 

m-am
iiiviuuaia , — iuruan
student (sinceritatea 
torului 
ținui 
este 
tura 
de 
asupra căruia voi reveni)

CONSTA NTÎNESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

F
iecare însemnare din carnetul reporterului poate con
stitui suportul unei ample discuții. Notăm, deocam
dată, una, nu însă dintre cele mai de seamă reali
zări ale tinerilor din Cudalbi. în toamna acestui an, 
Căminul cultural, împreună cu organizația U.T.C., 
a înființat un curs de limba franceză, pentru tinere

tul din comună. „Să știți, n-a fost un capriciu de-al nostru, ne-a 
spus secretarul comitetului comunal U.T.C., tovarășul Dumitru 
Angheluță. S-a înființat fiindcă era necesar. O parte dintre absol
venți n-au apucat să învețe această limbă în școala generală. Ho- 
tărîrea a fost luată cu prilejul repetițiiloi la dansuri, teatru, bri
gadă. Noi, comitetul U.T.C., n-am făcut decît să consfințim și să 
creăm cadrul material al desfășurării". Aici simțim nevoia să in
tervenim cu cîteva amănunte, menite să explice ceea ce noi am 
numi personalitatea organizației U.T.C., a căminului cultural, a 
intelectualului.

U.T.C., a căminului cultural, a

„Cu un an și ceva în urmă, 
la noi lucrurile în privința 
muncii culturale nu stăteau 
tocmai bine, ne spune tovară
șul director al căminului cul
tural. Mircea Fluture. Aveam 
o formație de teatru, de 
dansuri. Luau ființă în fie
care an iarna și dis
păreau imediat după încheie
rea concursului formațiilor ar
tistice de amatori Participarea 
intelectualilor era formală, de
curgea dintr-o obligație, sfîr- 
șindu se imediat ce această o- 
bligație înceta Saltul calitativ 
s-a produs la începutul verii 
trecute Am invitat tinerii să 
participe la înjghebarea unui 
concurs cultural-artistic cu ca
racter absolut local, intitulat 
„Dialog pe aceeași scenă", in-

spirat din realizările celor pa
tru C.A.P. Au venit prea pu
țini. Spectacolul l-am făcut 
totuși, cu ajutorul cadrelor di
dactice de la cele trei școli. în 
schimb, tinerii prezenți în sală 
și-au dat seama că este vorba 
de a pune temelia unei activi
tăți cu caracter permanent, 
destinată nevoilor spirituale 
ale comunei și nu o activitate 
în exclusivitate competiționa- 
lă. Și au început să vină. Ve
neau la început în cizme, îm- 
brăcați mai puțin îngrijit în 
formația de dansuri. în bri
gada artistică se așezau ală-

CESTURILE
Se urcă pe ușa din față a 

troleibuzului un om cu cîrje. 
întinde cincizeci de bani 
peste două perechi de umeri 
și cere tînărului aflat în bă
taia int mplătoare a brațului 
să-i cumpere un bilet. Tină- 
rul dă suma călătorului aflat 
peste alte două perechi de 
umeri și-i repetă acestuia 
rugămintea cu acrul că el 
însuși e cel ce are nevoie de 
ceea ce îi cere. Omul cel nou 
reface gestul primului și ges
tul celui de al doilea, iar cel 
de al patrulea ii reface gestul 
lui. S-a încins astfel o șta
fetă copilăroasă, unul din a- 
cele lanțuri mutuale în lun
gul cărora nu mai contează 
cine solicită și cine primește, 
cine roagă și cine satisface. 
Ștafetă lipsită de reverențe, 
susținută doar prin obișnuin
ța, prin plăcerea de a fi oa
meni Călătorul cu cîrje a 
fost uitat propriu-zis, gestul 
este acum colectiv, perfect 
reversibil. Un gest uman.

La fel se intimplă la col
țul de stradă unde, în jurul 
vînzătorului, perechi de ne- 
cunoscuți își impart ziarele 
îngemănate din rotativă. La 
fel se intimplă la ieșirea din- 
tr-o instituție, cind oameni 
la fel de necunoscuți își dau 
întîietate, după un cod de 
fapt neformulat, mi mi nd cu 
palma protectoare o priete
noasă atingere pe umăr. Se 
intimplă Ia fel în lifturi — 
cind întrebăm etajul —, pe 
o stradă indepărtată, — cînd 
sintem întrebați cit e ceasul 
—, oriunde stratul nostru de 
umanitate neutră este zgîn- 
dărit de o întimplare. Fru
musețea acestor situații cons
tă în faptul că nici măcar nu 
le mai observăm decît atunci 
cînd o neregulă le contra
zice, că le sesizăm doar in 
absența lor.

Iert, în troleibuz, omul cu 
cîrje a cerut un bilet, tinărul 
din dreapta lui a preluat 
ștafeta generoasă, a repetat 
rugămintea după obicei, dar 
omul aflat la o depărtare de 
două perechi de umeri a ple
cat capul în pămint și s-a fă
cut că nu aude. Tinărul și-a 
retras atunci mina și l-a ru
gat același lucru pe un alt 
călător mai apropiat Acesta

ROMULUS RUSAN
I. DANCEA

(Continuare In pag. a ll-a)
(Continuate în pag. a ll-a)
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URMĂRIREA
Pregătirea multilaterală , (Urmare din pag. I)

a elevilor

A. VASILESCU

In dezbaterea Plenarei Comitetului 
județean Ilfov al U- T. C

SîmbStă a avut loc Plenara Comitetului Ju
dețean Ilfov ai Uniunii Tineretului Comunist, 
care a analizat activitatea desfășurată de or
ganizațiile U.T.C. din licee, licee de speciali
tate, școli profesionale și școli generale de 10 
ani. Cu acest prilej s-a constituit și Consiliul 
județean pentru munca în rîndul elevilor — 
organism activ menit să sprijine direct orga
nizațiile U.T.C. din unitățile școlare, să aju
te la o mai judiciosă elaborare a programelor 
de activități și la realizarea acțiunilor organi
zate pentru elevi.

în cadrul dezbaterilor s-a conturat tabloul 
unei preocupări permanente din partea orga
nizațiilor U.T.C, de a stimula responsabilita
tea elevilor în îndeplinirea îndatoririlor ce le 
revin in procesul de învățămint, precum și

de a organiza mai bine activitatea po’itico-i- 
deologică, cultural-artistică și sportivă. Vorbi
torii — elevi, activiști U.T.C. și cadre didac
tice — au subliniat că rezultatele acestei pre
ocupări sint în general pozitive. Ei au arătat 
însă că în ceea ce privește stimularea pasiu
nii pentru studiu și, mai ales, conceperea u- 
nui sistem judicios de orientare profesională 
și școlară a elevilor se impune o mai puter
nică concentrare a eforturilor școlii și orga
nizațiilor U.T.C., o muncă desfășurată cu mai 
multă pasiune, cu competență și cu tact pe
dagogic.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cu- 
vintul tovarășul ION ILIESCU, prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

CRONICA FILMULUI

Băutura

„pahar de vorbe" ?!

(Urmare din pag. D.
„Cireșica" am întâlnit un elev s 
Duțu Arsenescu : „Am venit cu 
prietenii, și ei beau". (întîlnirea 
cu un elev nu m-a mirat. La in
spectoratul școlar al orașului se 
cunoaște faptul că în ultima 
vreme, în cîteva școli au fost 
descoperite sticle de coniac în 
băncile elevilor).

Să ne oprim aici cu exem
plele. Din 22 de tineri întrebați, 
nici unul n-a justificat într-un 
mod logic prezența repetată în 
fața paharului cu alcool. Și nici 
n-a încercat măcar. „Beau și 
gata !“ Fără a ști prea multe 
despre interlocutori, răspunsu
rile ne-au introdus deja într-o 
lume a distanțării de regulile 
sociale, a egoismului și uneori 
a brutalității. Nu vom cita aici 
efectele negative ale consumului 
excesiv de alcool asupra sănă
tății, în zona realizării pe scară 
profesională sau ca individ în 
societate (studentul de care â- 
minteam a fost exmatriculat 
pentru prezența sa în seminar 
.jn,,?jgre de efarjețațe). Sînț 
foarte numeroase domeniile în 
care beția se asociază nociv ac
tivităților umane, paralizîndu-le, 
schlmbîndu-le sensul. Vom des- 
folia astăzi cîteva cazuri în 
care tineri eroi stimulați de bă
utură au pătruns pe terenul 
•spru al legilor penale

In seara zilei de 9 decembrie 
1969 în gangul de lingă maga
zinul „Unic", o tînără de 20 de 
ani se afla la telefonul public 
instalat pe perete. La un mo
ment dat, din barul din apro
piere au ieșit trei tineri și s-au 
oprit lingă, ea. Mai întâi au ad
mirat-o : era înaltă, brunetă, 
ochii mari. Apoi : „Dacă tot 
nu-ți răspunde, haide cu noi". 
Fata i-a privit surprinsă și 
Ie-a întors spatele. Unul dintre 
tineri ■ apucat-o de braț. „Hei, 
n-auzi, te-am invitat !" S-a 
smucit din strînsoare vrînd să 
le spună că sînt bădărani, dar 
n-a mai putut. Doi au apucat-o 
strîns de brațe iar al treilea a 
lovit-o cu toată puterea, cu 
pumnul în stomac. A leșinat Au 
tîrît-o lîngă un zid, au lăsat-o 
întinsă jos și au fugit. După 
brutalitate lașitate. Pînă 
nirea mașinii salvării, a 
cut o jumătate de oră, timp în 
care nu șl-a revenit.

Pe unul dintre protagoniști 
l-am întâlnit mai târziu la mili
ție. „Mie mi-a părut rău. Bău
sem un pahar în plus. De fapt, 
eu n-am dat!" Desculparea ca 
ți regretul erau inutile, nimeni 
nu le acorda vreo importanță 
— nici anchetatorul și cu atît 
mai puțin victima Pînă în mo
mentul actului de violență, cei 
trei tineri nu discutaseră nicio
dată In mod concret despre a- 
costarea ți lovirea unei femei. 
La un pahar, un repetat pahar 
de băutură, ajunseseră însă să 
vorbească despre sexul slab în- 
cepînd cu termenii malițioși și 
apoi trecînd la cei obsceni. 
La asemenea pahar pierduseră 
orice urmă de respect și grijă 
față de o tînără de vîrsta lor, 
socotind-o ca un simplu obiect, 
în ziua aceea „paharul în plus" 
nu a făcut altceva deeît să acce
lereze explozia.

.Alți trei tineri, ceva mai mari 
ca vîrstă (și întâmplarea e mai 
veche) au ieșit grăbiți din cir
ciuma unde băuseră, pentru „a 
pune le punct" un om, un șofer 
care... s-ar fi uitat urît la ei. 
L-au bătut cu sălbăticie, însîn- 
gerîndu-1 și tăvălindu-1 pe jos 
Apoi au placat cu mașina aces
tuia. Sesiart imediat, un echi
paj auto al miliției a plecat în 
urmărirea bătăușilor. Cînd au 
fost ajunși din urmă (goneau 
nebunește), s-a declanșat cea 
de-a doua dramă Cei trei n-au 
oprit la nici un avertisment al 
Biiliției. A fost nevoie sa ma-

la ve- 
tre-

un simplu

șina să fie oprită prin sparge
rea unui cauciuc cu focuri de 
pistol. Doi dintre infractori s-au 
predat fără rezistență ; al trei
lea s-a repezit asupra lucrăto
rului de miliție cu o șurubel
niță în mînă. în scurta luptă 
tînărul a fost împușcat mortal.

Plecînd de Ia băutură, un om 
ți-a pierdut viața. Același meca
nism inițial — băutura, abruti
zarea sentimentelor umane. 
Este zona cea mai minată pen
tru tineri ; aici se nasc conflicte 
și drame puternice. Tovarășul 
Alexandru Iliescu, locotenent 
colonel la I.M.M.B., declara vor
bind despre raportul dintre fe
nomenul delincvenței juvenile și 
beție : „Mulți dintre tinerii care 
comit ultraje la bunele mora
vuri, violurile, actele de huli
ganism, se află sub influența 
băuturii. Și cînd spun • aceasta 

mă refer doar ia influența 
de moment, ci la faptul că 
acești „eroi" au devenit negativi 
prin comportarea lor generală 
pentru că abuzează de băutură. 
Ea este cea care le-a tocit 
simțul onoarei și al datoriei. De 
la scandal în circiumă la vio
lență pe stradă este un singur 
pas. Zona conștientului și a sub
conștientului în timpul actului 
de infracțiune nu se delimi
tează precis întotdeauna dar 
oricum ar fi judecate lucrurile, 
dacă acordăm sau nu circum
stanțe atenuante, despre băutu
ra excesivă putem vorbi în pri
mul rînd în legătură cu nocivi
tatea ei".

...Rîndurile de față, care se 
vor un prilej de meditare, le 
închei amintindu-mi de remarca 
unuia dintre cei 22 de tineri 
testați cu prilejul scrierii aces
tui articol. El spunea : „Omul 
se întâlnește la un pahar de 
băutură cu sinceritatea ; cînd 
bea are prilej de confesiune, de
vine mai apropiat. In fond 
băutură te așezi pentru 
simplu pahar de vorbe".

Poate că așa este cîteodată 
dar, în orice caz, cînd băutura 
se repetă ea nu mai reprezintă 
doar un simplu pahar de vor- 

la 
un

DA ferm
Vîrsta opțiunilor

cu cît materialul superb pe ca- 
re-1 reprezintă psihologia omului 
tînăr este, totodată, și un mate
rial nespus de dificil. Nu poți 
lucra în lemn cu uneltele desti
nate argilei sau în lut cu acejea 
propice marmurei. Este vorba, 
deci, de o adecvare a mijloace
lor de educație, cu atît mai ne
cesară, cu cît inexistența ei poate 
duce la rezultate diametral opuse 
celor scontate.

— Aplicînd acest adevăr la 
actuala tînără generație...

— ... ajungem la constatarea 
— și aici din nou trebuie să-mi 
Invoc experiența profesională — 
că profilul ei spiritual este mai 
complex deeît al tinerelor gene
rații anterioare și mult mai greu 
de definit deeît ni se pare une
ori că putem s-o facem. Condi
țiile civilizației contemporane, 
realitățile noi ale societății noas
tre, au creat un tineret pe care 
este din ce in ce mai greu să-l 
caracterizezi pornind de la un 
caz izolat sau chiar de la o serie 
de cazuri ce pot avea la un mo
ment dat aparența de fenomen. 
Concret : ni se pare uneori că ti
neretul nostru este superficial — 
și tocmai cînd sîntem gata să-i 
aplicăm, ca definitiv, acest „diag
nostic", constatăm că, pus în fața 
unor răspunderi profesionale de 
amploare — edificarea unei cou-

„ZIUA
INTELECTUALULUI"

LA HÎRȘOVA
La Hîrșova a fost inaugurată 

sîmbătă „Ziua intelectualului", 
interesantă manifestare cultura
lă inițiată de Comitetul jude
țean Constanța pentru cultură și 
artă. In această zi, la Casa de 
cultură s-au întîlnit cadre didac
tice, medici, ingineri și alți inte
lectuali din localitate, care au 
audiat o expunere privind preo
cupările actuale și sarcinile ce 
revin intelectualității din țara 
noastră. După expunere a urmat 
un recital literar-muzical-core- 
grafic.

Organizată lunar, în special în 
mediul rural al județului, „Ziua 
intelectualului" i>'i propune ca, 
într-o atmosferă plăcută, de re- 
creiere și divertisment, să creeze 
condițiile pentru desfășurarea ■ u- 
nei largi activități de informare 
multilaterală a intelectualilor.

LUNI, 19 IANUARIE

(orele
18,30 ;
9,15 î :

URMĂRIREA : rulează la Pa
tria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30),  Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Republica (orele 10; 12,30; 
15), București (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30: 21), Excelsior
orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, 16,30 ; 
21), Melodia ' ’ - — - -
13,30 ; 16 ;
dern (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30).

GALA FILMULUI 
rulează la Republica . . .

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

CĂLUGĂRIȚA: rulează Ia
Capitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

INTR-O SEARĂ UN TREN : 
rulează la Favorit (orele 
15,39; 18; 20,30).

WINNETOU IN VALEA
ȚII: rulează la Victoria 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Da
cia (orele 8,30—20 în continuare).

VIAȚA DIFICILA : rulează la

ROMANESC 
(ora 20,30).

10; 13;

MOR-
(orele

strucții-gigant, participarea la o 
mare acțiune de muncă pariotică 
— acest tineret se dovedește prin 
felul cum acționează, prin re
zultatele obținute, foarte „serios". 
Sau : sîntem tentați să punem ti
neretul studios exclusiv sub sem
nul preocupărilor pentru muzică 
ușoară și dans, sub semnul unui 
comportament prea „liber", in- 
conform cu reprezentările noas
tre, ale vîrstnicilor, față de ceea 
ce se cuvine și ceea ce nu se 
cuvine" —, dar cînd descoperim 
că, plecat de pe băncile facul
tății, acest tineret dă activității 
productive sau științifice specia
liști de înaltă profesionalitate ți 
de profundă specializare, sîntem 
din nou nevoiți să facem cuve
nitele corective.

— Atunci, concluzia dv ?...
— O voi exprima — iarăși un 

paradox — tot printr-o generali
zare. Am avut prilejul să călăto
resc în ultimii ani cu treburi pro
fesionale, pe mai toate continen
tele. Am cunoscut realități poli
tice și sociale, condiții istorice, 
economice etc., dintre cele mai 
diverse și, în mod justificat 
mi-am oprit ceva mai mult aten
ția asupra tineretului din diver 
se colțuri de lume. Ei bine, pot 
să afirm cu toată tăria că, în 
contextul mondial, tineretul nos
tru — fie că-1 privim ca gene- 

pentru importarea unei noi 
șini, specialiștii de aici au 
tisfacția unei creații proprii, 
ginale, rod al inteligenței lor. In 
primele zile ale noului an, ma
șina a intrat în probe. Rezulta
tele sînt excelente.

Destul de dificilă și aprovizio
narea cu materii prime a com
plexului. în ziua cînd ne aflăm 
la complex, maistrul Nicolae A- 
gavriloae de la Fabrica de celu
loză ceruse să plece personal la 
Cîmpulung, Gura Humorului, 
Vatra Domei și Moldovița pentru 
a urgenta livrarea lemnului con
tractat de către subunitățile de 
aici ale CEIL—Suceava pentru 
că fumizoarele respective, deși 
se află la un pas de Suceava, 
nu-și respectă termenele plani
ficate de livrare.

La măsurile inițiate aș adăuga 
desigur multe altele, cum ar fi 
deschiderea unor cursuri de per
fecționare a calificării salariaților, 
inițiate de organizația U.T.C. și 
în care vor fi cuprinși în afara 
celor 700 de tineri existenți aici, 
alții 900 de operatori chimiști 
din complex. Programul cursuri
lor va fi axat pe cunoașterea ex
ploatării corecte a utilajelor, 
respectarea parametrilor tehno
logici, 
avariilor, avînd în general 
caracter practic conferit 
prin 
prin 
unor 
înalți 
Iată cadrul și ambianța cea mai 
adecvată pentru realizarea pre
tențioaselor prevederi de plan 
pe anul în curs.

prevenirea și remedierea 
un 

atît 
expunerile inginerilor cît și
demonstrațiile pe viu ale 

performeri ai indicilor 
obținuți la instalațiile lor.

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

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Miorița (orele 9,45; 12; 
15,15; 17,30; 20).

ORAȘUL VISURILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—15,45 In 
continuare ; 18,15 20,45).

LUCIA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Pro
gram pentru copii orele 9—10.

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează Ia Timpuri 
Noi (orele 9—21 în . continuare).

TAINA LEULUI : rulează la
Grlvlța (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la în
frățirea între popoare (orele 15,15; 
17,45; 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Buzești (orele 15,30—19 în 
continuare).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Bucegl (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18), LINIȘTE ȘI STRI
GAT (ora 20,15),

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE

rație, ca mișcare de tineret, ca 
schimb de mîine sau pur și sim
plu Ca pe o categorie de cetă
țeni aflați la vîrsta biologică fra
gedă — nu are de pierdut în 
comparație cu tinerii de pe alte 
meridiane. Dimpotrivă. în raport 
cu dezorientarea întîlnită în alte 
părți, el se prezintă puternic prin 
limpezimea concepției de viață, 
concepție făcînd parte organică 
din filozofia marxistă, aplicată cu 
consecvență, creator, în întregul 
proces de dezvoltare a societății 
noastre, de către Partidul Comu
nist Român. Cazurile ieșite din 
comun nu reprezintă la noi urma
rea unei inadecvări de fond, de 
concepție ideologică, între gene
rația tînără și societate, ci urmări 
ale unor eșecuri — triste desigur 
și trebuind să ne rețină atenția 
dar neavînd o valoare generali- 
zantă — ale procesului educativ, 
eșecuri ivite fie la nivelul fami
liei, fie al școlii, ca rezultat, în 
primul rînd, al lipsei acelui ele
ment de care vorbeam la înce
put : cunoașterea obiectului că
ruia i se aplică educația. De a- 
ceea am insistat atît de mult a- 
supra Iui la întîlnirea cu foștii 
mei tovarăși de arme și de aceea 
mi-am evocat, în fața lor, mo
mentul principalei opțiuni din ti
nerețe — aceea a pornirii pe 
drumul arătat de partidul comu
nist : pentru a-i îndemna să nu 
uite, atunci cînd își educă fiii, 
elevii sau studenții, să le amin
tească mereu că tinerețea, în ciu
da lipsei de experiență a indivi
dului, rămîne vîrsta opțiunilor 
fundamentale și cel mai adesea 
ireversibile.

Intrrun imens cimitir de auto- 
obile, sub privirile a sute de 

„spectatori" sînt hăituiți ca un 
vînat cîțiva oameni... O scenă a- 
troce, de isterie colectivă cu care 
se încheie o sîngeroasă zi de sîm- 
bătă, sortită altfel, după legile 
„societății de consum", drept 
partea I a weekend-ului.

Arthur Penn, regizor devenit 
celebru prin biografia romanțată 
a unui cuplu de tristă amintire, 
„Bonny și Clyde", pereche din 
lumea gangsterilor americani, se 
„reabilitează" acum cu „Urmă
rirea", oferindu-ne unul dintre 
cele mai interesante și necruță
toare rechizitorii ale unui flagel 
care bîntuie societatea america
nă contemporană: violența, se- 
gregaționismul.

„Ca în filme" — una din for
mulele peiorative pentru întim- 
plările neobișnuite cu care ne a- 
saltase cinematograful occidental 
— poate fi deacum înlocuită cu 
o altă formulă, „ca în viață", și 
ea deloc măgulitoare dar nu pen
tru realizatorul filmului ci pentru 
realitatea societății americane.

Harrison, orășelul în care se 
petrece acțiunea filmului, e si
tuat în Texas, stat în care ase
meni altora din sudul S.U.A. s-au 
petrecut în ultimul deceniu eve
nimente de o violență rară, care 
au culminat cu acele asasinate 
în serie începute cu Kennedy și 
terminate cu martori întîmplători 
ai Dallas-ului.

Există în „Urmărirea* o scenă 
care altfel ar fi părut incredibi
lă, dar ea nu este acum deeît un 
decalc după „lichidarea" de că
tre Jack Ruby a lui Oswald, am
bele personaje principale ale te
nebroasei afaceri criminale din 
noiembrie 1963.

Adaptînd pentru ecran un ro
man semnat de Harton Foote, în 
maniera narațiunii cinematogra
fice clasice, cu o profesionalitate 
tipică regizorilor nord-americani, 
Penn nu face o analiză a profun
delor cauze care culminează în 
S.U.A. cu asasinatul. El îji pro-

grai : ru-
15,30; 18;

15,30; 18;

Cotroceni

ARGINT : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), COLINA (ora 25,30).

MĂRTURIA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15; 17,30; 20).

OMUL, ORGOLIUL, VENDE
TA : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

PRIETENI FĂRĂ 
lează la Giulești (orele
20.30) , Flacăra (orele
20.30) .

BECKET : rulează la
(orele 15,30—19).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17,45; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează Ia Viitorul (orele 16; 19).

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Aurora (orele 9,15; 12,30;
16; 19,30), Tomis (orele 9—15,30 în 
continuare ; 19).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
LA ORA 5 DUPĂ AMIAZA (ora
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Popular 
(orele 15,30; 19).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR : 
rulează la Munca (orele 16; 18;
20).

VIRIDIANA : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,30).

domeniu sau altul de activitate 
au răspuns : DA și NU.

— DA, pentru că, a ținut să 
precizeze și inginera Elena Poli- 
cală, progresul unității este evi
dent și NU, pentru că el putea 
fi mai substanțial dacă tuturoi 
sectoarelor le-am fi acordat a- 
ceeași atenție. Așa cum în secto
rul vegetal la majoritatea culturi
lor planul de producție a fost 
îndeplinit și depășit, aceleași 
realizări am fi putut înregistra și 
în zootehnie. Neglijînd însă acest 
sector, fluctuația de îngrijitori a 
tost ma't. și producțiile s-au re
simțit foarte mult. Adunarea ge
nerală, în prezent în pregătire, 
are în vedere în primul rînd toc
mai corecțiile ce trebuie să k- 
aducem activității noastre de 
pînă acum.

Numită în anul trecut în func
ția de brigadieră zootehnistă, tî- 
năra Elena Lungu, referindu-se 
Ia munca din acest sector, ne-a 
demonstrat prin calcule sporu
rile de producție ce puteau fi 
realizate dacă mai mulți oa
meni ar fi fost îndrumați și 
sprijiniți să îmbrățișeze mese
ria de îngrijitor.

— Schimbarea îngrijitorului de 
la un lot la altul de animale a 
produs o scădere a producției de 
peste 35 la sută. In momentul de 
față mai avem de completat sche
ma îngrijitorilor numai cu un sin
gur om pe care ne-am propus a-1 
recruta la prima 
ganizației U.T.C. 
Cu convingerea 

adunare a or- 
dintre tineri, 

că oamenii pe

pune un rechizitoriu artistic 
care se arată cum se ajunge la 
crimă, produsul sigur al unei con
damnabile mentalități, al cultului 
violenței.

De la începutul lent al filmului 
și pînă la demența colectivă din 
final, ne apare o întreagă gale
rie tipică mediului texan. Un 
bancher cinic (Roger), fiul său laș 
și iresponsabil, funcționari, oa
meni de afaceri, un evadat (Ree
ves) care a fost închis pe ne
drept și un șerif (Calder) aflat 
singur să reprezinte justiția și, 
după cum vom vedea, luptînd 
singur împotriva tuturor. Conflic
tul este dezlănțuit de știrea so
sirii în oraș a evadatului, sosire 
care strică aparența bunului mers 
al lucrurilor în oraș. Nervozitatea, 
care pune stăpînire pe fruntașii 
urbei aflați la o petrecere in 
somptuoasa vilă a milionarului 
Rogers, degenerează într-o încer
care de linșaj. Pretextul: un ne
gru (trimis de evadat cu o scri
soare) este surprins în casa unui 
alb. De aici, acțiunea se precipi
tă și totul se transformă într-o 
vînătoare de oameni. Șeriful, cel 
care vrea să împiedice linșajul — 
în numele funcției sale dar mat 
ales în numele umanismului său 
și încrederii nețărmurite în actul 
jflstițiar — devine pînă la urmă 
victima rasiștilor, iar sediul poli
ției — locul unor sălbatice ră
fuieli.

De la iresponsabilitate la vio
lență, la crimă, pasul e mic și, 
ne arată filmul, corupția mediu
lui nu face deeît să genereze un 
asemenea climat. Excelentul film 
al lui Penn se înscrie într-o listă 
din ce în ce mai mare de pro
ducții cinematografice cu temati
că socială, și cu un limbaj ar
tistic privit de la înțelegerea a- 
devărului fundamental că cine
matograful este prin excelență o 
artă populară, producții cu care 
—■ cine ar fi crezut ? — Hooly- 
wood-ul încearcă să recîștige in
teresul publicului. Și asta în timp 
ce filmul european occidental — 
exceptind cîteva producții, dtn-

MY FAIR LADY.: rulează la 
Arta (orele 9,30—15,45 în continua
re ; 19).

TINEREȚE FĂRĂ BATRINE- 
ȚE : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18:
20,30)

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18), UN OM PENTRU ETERNI
TATE (ora 20,15).

BALADĂ PENTRU MARIUCA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : rulează la Cinemateca 
(sala Union) : (orele 10; 12; 14).

LUNI, 19 IANUARIE 1970

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le (Sala Comedia) : COANA CHI- 
RIȚA — ora 19,30; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20,00.

să însemne re- 
sectorului zoo-

care îi avem acum s-au legat de 
această meserie și cu propunerea 
pe care o vom face adunării ge
nerale, pentru aprobarea unei 
scheme de conveer verde care să 
ne asigure furaje în permanență, 
anul i970 vrem 
dresarea totală a 
tehnic.

Propuneri care vor face obiec
tul discuțiilor apropiatei adunări 
generale izvorîte din experiența 
muncii anului trecut, sînt multe 
la Gorgota. De relevat este fap
tul că o parte dintre ele por
nesc de la inițiativa organizației 
U.T.C. în proiectul de plan, schi
ței pentru conveer verde care a 
și primit viza inginerului și ac
ceptată și de conducerea unită
ții, i se adaugă ca un punct 
aparte înființarea în acest an a 
primelor solarii pentru producția 
de legume.

— Producții mari realizăm și în 
cîmp deschis, ne spune briga
diera legumicolă și secretară a 
comitetului comunal U.T.C., Ma
ria Nicolae. In anul trecut 
am dat peste plan, 15 tone, 
valoric însă nerealizarea este de 
13 000 de lei. Sînt sigură că pro
punerea brigăzii noastre formate 
din 60 de oameni din care 40 
sînt tineri, de a trece la produ
cerea de legume și în solarii va 
fi acceptată de adunarea gene
rală. Ideea aceasta mi-a fost în
tărită și de consfătuirea orga
nizată de comitetul județean 

tre care am aminti : „Z, pre
miat la Cannes anul trecut — se 
rătăcește, atunci cînd e vorba de 
un cinematograf angajat pe dez
baterea unor probleme de interes 
general, în experiențe formale 
ale unui Jean Luc Godard, con
torsionări de mare trecere la o 
anume critică dar care nu pro
voacă deeît dezinteresul marelui 
public a cărui opțiune pentru 
filmele de reală problematică so- 
cial-politică a fost demonstrată 
ades.

TUDOR STANESCU

P. S. — Nu ni se pare lipsit 
de interes să vedem cum e distri
buit pe ecrane filmul „Urmări
rea". In a doua săptămînă de 
succes a fost, în sfîrșit, progra
mat și la un al doilea cinemato
graf, în timp ce o penibilă ma
culatură cinematografică, „Păca
tul dragostei", colindă cele mai 
spațioase 6 săli bucureștene. Me
reu ni se spune de rentabilitatea 
rețelei; cum se explică atunci a- 
ceastă anomalie p Mai ales că, 
spre onoarea publicului, precara 
producție spaniolă nu rulează 
deloc cu săli pline...

LUNI, 19 IANUARIB

Anunțuri — Publicitate 
Film artistic: „Rio bravo" 
a Il-a) • 21,00 Intre me- 
și cronometru — emisiune

• 18,00 Consultații tehnice
• 18,20 Emisiune pentru tineret. 
Dincolo și dincoace de poarta 
școlii • 18,50 Doi Interpret! — opt 
instrumente. Cîntă Gheorghe 
Zamfir și Ion Lăceanu • 19,00 Te
lejurnalul de seară • 19,20 Muzică 
corală în primă audiție. Interpre
tează corul Ansamblului artistic 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
dirijor Nicolae Ciobanu o 19,30 
Din poezia românească • 19,40 
Bunicul automobil — reportaj de 
Aristide Buhoiu • 20,00 Reflector
• 20,10 ' ~------- ‘
• 20,15
(partea 
tronom 
concurs. Temele: Ion Minulescu ; 
Honord de Balzac. Concurențl : 
Ana Burdălescu șl Strola Marin. 
Prezintă Ion Mustață 
genda politică a 22,10 
de chitară — muzică 
22,15 Telejurnalul de 
22,35 Scena — emisiune 
litate și critică teatrală

«22,00 A- 
Pe strune 
ușoară a 
noapte • 
de actua-

U.T.C. cu tinerii din legumicul
tura.

Aflîndu-ne într-o unitate cu o 
prezență de tinerețe densă — 31 
la sută din numărul celor care 
lucrează efectiv în producție fiind 
uteciști — întrebării inițiale „vă 
mulțumesc rezultatele anului 
1969 ?“ i-am mai alăturat încă 
una: „Activitatea organizației 
U.T.C. v-a mulțumit ?“. Din par
tea președintelui am primit ace
lași răspuns DA și NU. Spun 
asta, a continuat dumnealui, pen
tru că așa cum nu pot rupe de 
munca tinerilor rezultatele bune 
ale întregii cooperative, meritul, 
acolo unde este, fiind deopotrivă 
al tuturor, nu pot nici să spun că 
ei au făcut tot ce puteau. Mi-ar 
fi greu să precizez în care parte 
ar trebui să încline concluzia, 
spre da sau spre nu. Tinerilor, 
noi le-am acordat toată încre
derea, jumătate din brigadierii și 
șefii de echipă sînt dintre ei — 
doi lăspunzînd chiar de sectoa
rele cele mai grele : zootehnie și 
legumicultura. Dar, mai avem 
încă un sector la fel de greu, 
poate chiar mai pretențios : sec
ția anexă care ne aduce aproape 
o treime din veniturile anuale. 
Aici însă, nu lucrează deeît doi 
tineri și riscul că peste cîțiva ani 
să o desființăm din cauza îmbă- 
trînirii meseriașilor, este mare. 
Renumele de care ne bucurăm 
în echipamente de căruțărie și în 
ceramică nu vrem să-l pierdem. 
Spre acest sector îi așteptăm 
să-și îndrepte mai mult atenția.

Considerînd cele relatate și ca 
o anticipare la apropiata adunare 
generală a cooperatorilor, sperăm 
că în anul 1970 de la Gorgota 
să putem consemna rezultate în 
producție mai bune și o contri
buție a organizației U.T.C. mai 
activă.

Cuvinte 
de laudă

(Urmare din pag. I)

furi de tineri mai severi cu ți
nuta lor, de cadre didactic» 
sau ingineri. încetul cu înce
tul, pe măsură ce se înjghebau 
colectivele artistice observam 
la tinerii amintiți o tot mal 
pronunțată acomodare cu pre
tențiile civilizației, nu numai 
în îmbrăcăminte ci și în ges
turi, în vorbe. Acum vă pu
teți explica mai ușor necesi
tatea înființării „micro uni
versității" populare deocam
dată cu o singură secție, lim
ba franceză. Sîntem pe cale să 
realizăm dezideratul ca cei 
aproximativ 900 de uteciști cîțl 
trăiesc în comună, să formeze 
o colectivitate".

★
Colectivitățile sînt acelea în 

sînul cărora se descoperă per
sonalitățile, se afirmă talen
tele. Tînărul profesor de 
română, loan Emilian, n-a 
dansat niciodată în viața 
lui. Acum, alături de coopera
torii Nistor Eriache, Mihal 
Corciova, Elena Drăgoi, soții 
Doina și Adrian Bratu, și 
foarte mulți alții, este compo
nent de bază al echipei de 
dansuri populare din localita
te. O colectivitate este un ca
dru în care se cultivă 
pasiunile și se înfiripă a- 
cel nemărturisit dialog al în-,4* 
trecerilor din care biruite 
iese întotdeauna frumosul.* 
Numai astfel se pot explica 
rezultatele obținute pe sea
ma valorificării tradițiilor, u- 
nele dintre ele „amorțite" de 
năvala civilizației, existente 
totuși în mîinile sau mintea
unor
U.T.C. le-a căutat, le-a aflat 
și apoi le-a încredințat cercu
rilor de tineri rapsozi populari 
sau cercului de cusut. Mo
tivelor tradiționale exprima
te într-o variată gamă co- 
loristică le-au fost adăugat» 
forme artistice noi.

bătrîni. Organizația

★
Am fi nedrepți consemnînd 

toate acestea fără să amintim 
pe operatorul de la stația de 
radioficare, Marcel Ariton.

Rubrica săptămînală a sta
ției „Tineret, entuziasm, pa
siune*, inspirată din realizări
le obținute .de tineri, 
C.A.P., fie la căminul 
ral, contribuie și ea la 
nerea unui permanent 
de emulație.

fie la 
cultt*- 

menți- 
climat

Gesturile
(Urmare din pag. I)

a întins brațul peste umerii 
celui ce refuzase și ștafeta 
s-a reluat ca și cum nu s-a» 
fi întîmplat nimic, O tăcere 
de moarte s-a așternut insă 
in întreg vehicolul. In acea 
clipă și multă vreme după 
aceea, împrejurul nostru vi
bra ca o sală de judecată 
unde lipsa vorbelor ne în
gheța singele in vine.

M-am gindit atunci cit de 
frumoși, de neiertători,' de 
altruiști știm să fim uneori, 
cită solidaritate ne leagă in 
anumite momente ale vieții 
noastre. Și m-am întristat 
puțin, mai târziu, reaiizînd 
cît de mărunte smt totuși 
ocaziile în care se exercită 
această joacă adolescentă • 
umanității.

Dacă — mi-am zis — am 
putea lărgi această zonă a 
spontaneității spre împreju
rări din ce în ce mai impor
tante, dacă acea tăcere de 
moarte din troleibuz ar sanc
ționa tot atît de drastic nu 
numai necavalerosul destul 
de minor al unui gest, ci și 
erorile noastre de tot felul 
— mai complexe, mai grave 
și intr-un fel mai ascunse — 
atunci ar fi bine și ar putea 
ti chiar foarte bina.
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ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
DE LA SATE

CIND COMITETELE

DE SPRIJINIRE DEVIN

0 PREZENTĂ FORMALĂ
Nu de mult am avut un dia

log despre activitatea sportivă 
de masă din comuna Mătăsaru, 
județul Dîmbovița, cu principa
lii factori ce răspund de acesl 
domeniu. Faptul că in această 
comună trăiesc, muncesc și în
vață numeroși tineri — 220 de 
uteciști plus vreo 600—700 de 
elevi, zeci de cadre didactice ti
nere — ne-a dat speranța că bi
lanțul unei frumoase activități va 
fi revelator. Cu toată bunăvoința, 
cu tot efortul de a „fora” me
moria celor investiți să realizeze 
niște sarcini bine precizate în a- 
cest sens, n-am putut descoperi 
pentru acest bilanț pe care l-am 
vrut pozitiv, mai nimic. Dar nu 
memoria sau uitarea erau de vi
nă, ci pur și simplu, faptul că 
interlocutorii mei — secretarul 
comitetului UTC, președintele a- 
sociației sportive, unii membri ai 
comitetului de sprijinire, etc. — 
nu aveau ce să spună. Deși de 
la fazele competițiilor de masă 
„Crosul" și „Cupa tineretului de 
la sate" — ediția de vară —, tre
cuseră luni și luni de zile, ei in
vocau mereu întrecerile din... 
primăvară. Mai adăugau că și în 
timpul verii și în toamnă, în cîte
va rînduri, s-a jucat volei și fot
bal. Cerîndu-le precizări asupra 
numărului de tineri cuprinși la a- 
ceste manifestări sportive, dialo
gul nostru a intrat în impas. A- 
poi s-a recunoscut că de fapt e- 
tapele de masă se desfășoară mai 
mult formal și, pentru a se înde
plini încă un obiectiv din planul 
de activități al organizației UTC, 
se apelează la elevii mai mari ai 
celor trei școli pe care, oricum, 
îi au la îndemînă. Nu se poate 
vorbi în nici un caz, că aici săte
nii, și mai ales fetele, practică 
exercițiile fizice sau sportul mă
car pe jumătate din cît ar trebui 
si le-ar oferit condițiile și tradi- 
"le locale. Inventar sportiv ? Ex

trem de sărac : un remmy, două 
șahuri și ceva echipament... Pro
pagandă pentru sport — un do
meniu necunoscut.

— Cum explicați această situa
ție ? l-am întrebat pe Valentin 
Niculescu, secretarul comitetu
lui UTC ?

— Nu este vorba că tinerilor 
nu le place sportul, ci dimpotri
vă. E altceva la mijloc : sportul, 
«1 însuși, nu e sprijinit.

Intr-adevăr, după cum am pu
tut să constatăm, în comuna Mă
tăsaru, sportul nu e sprijinit. Nu 
e sprijinit în primul rînd, de 
organizația UTC, de consiliul a- 
sociației sportive „Progresul", de 
comitetul de sprijinire. Membrii 
acestuia din urmă se complac 
într-o inactivitate, într-un fel in
explicabilă. In fond, o învestitu
ră obștească trebuie să aibă la 
bază suportul pasiunii. Cînd in 
alcătuirea unor asemenea organis
me se fac derogări de la acest 
principiu, treaba nu merge. 
Sportul nu e sprijinit de comite
tul de sprijinire a activității spor
tive de masă — organism creat 
anume in acest scop și care, aici 
la Mătăsaru, ca aproape pretu
tindeni, din păcate, are o' exis
tență absolut formală. Am între
bat din cîți membri e format și 
cine sînt 
evaziv și 
enumerat 
persoane 
nea că aceste comitete nu 
xistă nici măcar pe hîrtie. Insti
tuirea lor avea o justificare rea
lă ; preconizate să cuprindă pe 
toți conducătorii unităților eco
nomice, de comerț și a instituți
ilor din comună, se urmărea prin 
aceasta realizarea unor relații de 
strînsă legătură între Consiliul 
popular, cooperativele agricole și 
cele de consum, căminul cultural 
etc., pe de o parte și organiza
ția UTC și asociația sportivă, pe 
de alta parte, de intr-ajutorare a 
acestora în orice împrejurări, în 
acțiunile pe care Ie organizează 
și desfășoară. Este vorba, desi
gur, de un ajutor nemijlocit, ma
terial și moral, venit către orga
nizația UTC și asociația sportivă 
din proprie inițiativă sau la so
licitarea lor. Dacă în cazul nos
tru, dată fiind existența formală 
a acestui comitet, nu ne putem 
aștepta la inițiative proprii în 

aceștia, însă răspunsul, 
incomplet — mi s-au 
doar vreo trei-patru 

— mi-a dat certitudi- 
e-

•' *

direcția stimulării dezvoltării și 
înzestrării sportului de masă, spe
ram, totuși, într-o mai mare re
ceptivitate, mai multă înțelegere 
și grijă la cerințele și solicitările 
tinerilor, cerute prin comitetul 
UTC și Consiliul asociației. în 
fond și sportul face parte din a- 
tributele vieții sociale contem-

PRIM-
■

PLAN
• Pe ce se sprijină activitatea 

comitetelor de... sprijinire ?

• Unii se fac că cer, alții că nu 
aud.

• Tn organismele sportive - 

oameni care iubesc sportul.

porane a satului, el avînd în ca
zul practicării lui cu consecvență 
și pasiune, înrîuriri binefăcătoare 
în direcția asigurării unei odihne 
active a tinerilor și a sporirii prin 
aceasta, a capacității lor de efort 
în munca de zi cu zi. Din nefe
ricire aceste lucruri simple nu 
sînt prețuite ca atare. în conse
cință tinerii sînt lipsiți de acti
vitățile sportive, de posibilitatea 
de a-și folosi timpul liber pe ca- 
re-1 au, după necesități și do
rințe. .

Că este așa, sau aproape așa, 
ne-o demonstrează tabloul înfă
țișat la început ca și faptul că

• VOLEI

Divizia școlară
3

a reînceput și totuși...
în divizia școlară de volei, ieri, 

odată cu prima etapă a returu
lui, au fost reluate „ostilitățile" : 
95 de echipe,.grupate în șase se
rii (masculin’ și feminin, a cite 
opt formații) și-au reluat, deci, 
cursa Divizia școlară este, in
discutabil, un serios pas înainte, 
un obiectiv de prim rang care 
concură, alături de alte măsuri, 
la dezvoltarea activității voleiba- 
listice din țara noastră, la crea
rea unei puternice baze de masă 
pentru voleiul de performanță. 
Aceasta nu împiedică să obser
văm însă că alcătuirea grupe
lor, organizarea campionatului 
echipelor de școlari sînt sus
ceptibile de îmbunătățiri. Des
pre ce este vorba ? Trebuie 
făcut ceva pentru a înlătura 
decalajul valoric dintre echi
pele cap de serie, și cele
lalte care urmează. Pentru 
că și acum, ca și în toamnă, re
zultatele se pot anticipa cu ușu
rință. Urmărind meciurile din 
sala Dinamo : Tînărul dinamo- 
vist — Școala sportivă Constan
ța (mase.), Dinamo — Clubul 
sportiv școlar (mase.), Dinamo— 
Liceul Găești (fem.) și Școala 
sportivă nr. 2 — Școala sportivă 
Ploiești (fem.) cel puțin două 
din aceste partide ne-au con
firmat existența decalajului. Di- 
namoviștii, de pildă, și băieții 
și fetele, care alcătuiesc forma
ții tehnice, își îndeplinesc în 
mod formal obligația de a juca... 
și cîștigă la zero. Mai mult, bă
ieții experimentează în cite un 
set sisteme tactice noi și își 
pot permite să-l piardă. Și foar- 
ite bine fac din moment ce Clu
bul sportiv școlar cu o echipă 
fragila, cu jucători de talie foar
te mică, sau voleibalistele din 
Găești, nu au cum să-i incomo
deze cu ceva^ Nu se poate Spune 
că situația este întrucîtva dife
rită față de anul trecut cînd spe
cialiștii care pregătesc echipele, 
și chiar rubrica noastră, au pus 
în discuție această problemă su- 
gerînd reorganizarea seriilor 
dună criteriul valorii, al posibi-1 
lităților și, abia în al doilea rînd. 
după criteriul zonei geografice. 
Fiindcă, la urma urmei ce do
rim să vedem materializat la di
viziile școlare de volei ? (Citiți

de mai mulți ani comitetul UTC 
a cerut teren celor două coope
rative agricole în vederea amena
jării de baze sportive, dar nici 
azi nu se știe exact unde vor fi 
aceste terenuri deși o hotărîre în 
acest fel a fost adoptată în ca
drul unei ședințe a Consiliului 
popular. A fost vorba de un te
ren în satul Puțu cu Salcie, dar 
se pare că folosirea acestuia va 
crea unele litigii cu cetățenii ale 
căror loturi individuale le afec
tează. Adăugind la aceasta și 
faptul că cele două cooperative 
agricole nu-și achită cu regula
ritate obligațiile bănești ce le au, 
potrivit legii, față de asociația 
sportivă și 
C.A.P.-urilor 
învoirea, din 
a unor transporturi,

că tot ajutorul 
se limitează la 

cînd în cînd, 
avem în 

mare, explicația slabei activi
tăți sportive din această co
mună dîmbovițeană. Factorii de 
răspundere din comună — inves
tiți prin lege cu obligații față de 
activitatea sportivă — nu au mă
sura adevărată a obstacolelor pe 
care le provoacă prin indiferența 
pe care o manifestă pentru sport, 
prin lipsa lor de solicitudine. 
Nici n-ar fi avut cum constata 
asemenea efecte negative din mo
ment ce acest comitet de spriji
nire nu s-a întîlnit niciodată să 
analizeze realitățile existente. 
Membrii lui nu s-au mai văzut 
laolaltă din momentul cînd orga
nizația de partid a constituit a- 
cest comitet, mulți au și uitat o- 
bligațiile pe care le au în acest 
sens. E necesar să se găsească 
modalități și mijloace de a reac- 
tiviza comitetele de sprijinire, 
oare, așa cum se știe, au fost 
create cu un scop bine definit, 
după cum e necesară deopotrivă, 
o revitalizare a muncii' organiza
ției UTC și asociației sportive în 
acest domeniu.

V. ARIEȘU

Perfor-
Greu de

baschet sau handbal).
manța ? Pepiniera 7 
crezut, pentru că, în general, 
„senatorii de drept" — Școlile 
sportive, Dinamo — practică vo

S. D.

S.U.A. a introdus la rindul sau 
o contestație, care urmează să 
fie analizată luni sau marți.

ridicat în timpleiul la un nivel
ce liceelor din Olteni, Făgăraș, 
Vidra, Satu Mare, Găești, Copșa 
Mică, etc. adică majorității echi
pelor le este rezervat rolul de 
sparing-partener. Atunci poate 
este vorba de activitatea sporti
vă de mașă ? Nici asta pentru 
că 95 de echipe a cîte 10 volei
baliști, înseamnă o cifră infimă

ACTUALITATEA PENTRU TINERET

• SPORT’SPO
CLUBUL SUPORTERILOR

Imagine din timpul

ÎNDREPTAR 
PENTRU CEI CARE VOR 
SĂ DEVINĂ SUPORTERI

constituirii clubului suporterilor echipei naționale de fotbal.
Foto: EMIL COJOCARU

AȘADAR, CLUBUL SUPOR
TERILOR ECHIPEI NAȚIO
NALE DE FOTABAL S-A 
CONSTITUIT. Actul simbolic 
al acestui eveniment a avut loc 
vineri după-amiază, în sala Flo- 
reasca, în prezența a peste 3000 
de suporteri înflăcărați și pa. 
sionați. Au participat, de aseme
nea, membrii lotului național, 
tehnicieni, foști internaționali, 
scriitori și ziariști sportivi. I- 
dcea de a reuni pe toți cei ce 
trăiesc, se bucură și suferă pen
tru fotbal, inițiativă finalizată 
cu reuniunea de constituire, a- 
parține ziarului „Scînteia ti
neretului", care în perioada pre
gătirii ei s-a bucurat de spriji
nul Federației române de fotbal, 
și punerea fundamentului unui 
asemenea club n-a făcut decît 
să răspundă unor sentimente u- 
nanime. Intîlnirea de la Flo- 
reasca, prin întregul ei conținut, 
prin atmosfera entuziastă, prin 
adeziunea la principiile de etică 
sportivă, prin audiența ei largă, 
la tineri în special, a demons
trat cu elocvență că între pu
blic și tricolori, s-a creat o a- 
nurne sudură, un consens, care 
poate contribui la punerea in 
valoare a atributelor de com
portare disciplinată și civilizată 
în arena sportivă, poate subli
nia semnificația socia'ă a aces
tora. Lucru necesar, dacă ne gîn- 
dim că fotbalul preocupă în zi
lele noastre, atrage, polarizează 
interesul a milioane de oameni.

de 
tipul 

pa- 
Dar
vom

. Suporterul trebuie...
' ...Să fie atașat sincer echipei
' naționale... să aprindă, în tri- 
I bune, încurajarea înflăcărată
• a tricolorilor... să militeze pen-
> tru întronarea în arena sporti-
> vă a disciplinei și ordinei... să
I apere și sâ dea dovadă, în toa-' 
. te împrejurările, de un înalt 
' spirit de sportivitate... să spri- 
' jine echipa națională... să pro-
• moveze fair-play-ul... să apere
• spectacolul sportiv... să stăvi- 
l lească printr-o opinie colectivă, 
I violența, actele de huliganism... 
i Iată, în mare, cîteva idei care 
, s-ar înscrie în capitolul .înda

toririle suporterului". Clubul 
odată constituit amplifică res-

1 ponsabilitatea dar in același 
1 timp și exigența tribunelor fa- 
i ță de jucătorii din arenă și nu 
i mai puțin a acestora față 
i susținătorii lor, consacră 
i de suporter care îmbină 
. siunea cu obiectivitatea.

despre aceste probleme 
mai avea prilejul să vorbim

1 chiar aici, în pagina noastră de
1 sport, unde vom inaugura o ru

brică dedicată activității clu-
I bului, legăturii permanente cu 
I cei ce doresc să se numere 
. printre suporterii echipei na

ționale. Acest chenar va avea, 
deocamdată, rolul de „sediu"

• al Clubului. La această rubrică 
l. se vor publica articole, informa- 
I ții, reportaje, diferite comuni-
> cări privind echipa națională, 
l pregătirile ei, comportarea tri- 
. colorilor pe terenurile de sport 
. și în afara lor ; în sfîrșit, aici 
' vor fi găzduite opiniile supor-

terilor în problemele fotbalu-
• lui.

„TIRUL" TRIBUNELOR 
SAU DESPRE CONFESIUNI

Cînd s-a anunțat de către 
„arbitrul" Cristian Țopescu, 
că la următorul punct din pro
gram e înscrisă o „partidă" ine
dită — ofensiva celor 15 în
trebări adresate de suporteri 
membrilor lotului echipei na
ționale — sala a izbucnit în a- 
plauze. în cadrul acestui amplu 
interviu, suporterii și-au lu*t

față de marea masă a eleviloi 
care iubesc și practică voleiul.

Dacă acum e mai greu de fă
cut asemenea precizări asupra 
scopului urmărit de către autorii 
morali și organizatorii diviziei 
școlare, elucidarea se impune 
totuși pînă la ediția următoare.

VIOREL KABA 

rolul în serios, dovedindu-se 
buni... reporteri. Reproducem cî
teva din întrebări, ca și răspun- 

. șurile primite. — Federația să 
intervină să vedem toate meciu
rile pe micul ecran I — Nu e 
posibil : programarea transmi
terii pentru Europa o face Te
leviziunea Mexicană. — Care-s 
cauzele pentru care a fost scos 
Both din lot ? Angelo Nicu
lescu : „L-am preferat pe Du
mitru, pe care-1 cunoaștem mai 
bine..." — „Sâ ne spună Dobrin 
ce crede despre grupa a treia ?“ 
Dobrin : „Este cea mai grea — 
da și .în preliminarii — dar 
șanse sînt și de partea noastră". 
Cînd se epuizează un răspuns, 
sute de mîini din tribune, ca la 
școală, — se înalță. — „Cum va 
reacționa Răducanu cînd îi va 
avea în față pe Pele și Tostao ? 
Răducanu : „Fiecare sportiv 
vrea să ajungă cineva... Poate 
cu acest prilej mă remarc și 
eu !“ — „Ce crede Dan — îi va 
putea ține pe Pele, Bobby 
Charlton, și pe Adamec 7“ Dan : 
„Sincer să fiu, o singură dată 
mi-a fost frică de un adversar.
Acesta se numea și se numește 
Eusebio. Eram la prima noastră 
întîlnire. Reclama lui îmi crea
se un complex, o teamă. Acum 
bilanțul e de 4 meciuri și con
sider că sint modest dacă vă 
spun că scorul e 3—1 pentru 
mine !“ O... suporteră are de fă
cut o urare de succes pentru e- 
chipă și o alta specială. „Dobrin, 
contro.ează mai greu cuvintele, 
dar îi urez să controleze ca un 
maestru mingea...". Și o propu
nere : „Să se filmeze meciurile 
din Turneul de pregătire și să 
se dea pe micul ecran sau la ci
nematograf...".
CRONICARII ÎNTR-O CURSA 

A... PRONOSTICURILOR
Ce șanse are echipa noastră 

în Mexic ? Dominantele „bur
sei" pronosticurilor — funda
mentul teoretic și argumentul 
sufletesc. Răspund : C. Firănes-

• ATLETISM
Stilul Fossbury

concursu
rile atletice de sală și-au do- 
bindit importanța cuvenită și la 
noi in țară. Pe lingă faptul că 
în acest an se acordă titluri de 
campioni la probele de sală, atît 
seniorilor cit și juniorilor, că în 
acest sezon se dispută concursuri 
atletice de sală în opt orașe ale 
țării, se mai poate adăuga că în 
București aceste concursuri se 
bucură de o atenție deosebită din 
partea Comisiei municipale de 
atletism, atît prin modul impe
cabil cum le organizează, cit și 
prin numărul mare de concur
suri programate pînă la sfîrși- 
tul lunii martie, simultan, în 
ambele săli de atletism.

Sîmbătă și duminică, în timp 
ce în sala nouă de atletism din 
Parcul „23 August" s-a disputat

• CA URMARE a unei hota- 
rîri a federației internaționale 
de handbal, echipa Canadei nu 
va mai participa la turneul fi
nal al campionatului mondial 
de la Paris, deoarece a între
buințat jucători de altă naționa
litate în meciurile preliminarii 
cu echipa S.U A. Forul interna
țional a invitat în locul echipei 
Canadei, formația Spaniei. în 
principiu, federația spaniolă a 
accceptat invitația. O hotărîre 
definitivă se va lua zilele aces
tea, deoarece federația din
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ÎNSEMNĂRI DE LA
FLOREASCA

C. CHIRIȚĂ
scriitor

Tineretul brașovean de la poalele Tîmpei a 
luat cunoștință, cu deosebită satisfacție, de con
stituirea „Clubului suporterilor echipei națio
nale de fotbal". Regretînd că nu putem parti
cipa la reuniunea de constituire organizată de 
ziarul „Scînteia tineretului" și Federația română 
de fotbal ne declarăm suporteri ai clubului 
alături de dumneavoastră, ca reprezentanți ai 
orașului care a găzduit pregătirile tricolorilor 
în vederea campaniei mexicane.

Asigurindu-vă că Brașovul va fi și in conti
nuare o gazdă plăcută, că tinerii brașoveni vor 
înconjura cu încredere și cu mîndrie pe compo- 
nenții lotului național de fotbal arătînd în acest 
fel încredere în posibilitățile acestora — ce se 
vor pune mai mult în valoare în compania fostei 
și actualei campioane mondiale de fotbal — do
rim ca aerul fortifiant al Brașovului, asemenea 
celui de pe platourile mexicane, să vă fie de 
bun augur.

Vă așteptăm la noi in avanpremiera mare! 
confruntări mexicane.

COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL U.T.C.

COMITETULUI 
NIRII PENTRU 
PORTERILOR 
BAL, SALA

DE ORGANIZARE A ÎNTRU- 
FONDAREA CLUBULUI SU- 

ECH1PEI NAȚIONALE DE FOT- 
SPORTURILOR FLOREASCA,

BUCUREȘTI.
Deși absenți 

găm să ne aprobați adeziunea entuziastă la Clu
bul suporterilor echipei de fotbal România. 
Transmitem tricolorilor convingerea noastră că 
la Guadalajara vor dovedi adevărata lor cate
gorie valorică in pofida arbitrariului comitetu
lui Federației internaționale.

Semnează,
PUIU VOȘTINARU, 
<lr. VIOLETA VOȘTINARU 
din comuna Siria, Județul Arad

de la ședința de constituire ru-

cu (Sportul), Radu Urziceanu 
(Fotbal). C. Diamantopol (Infor
mația Bucureștiului), Gh. Nico- 
laescu (Sportul), C. Mantu (Sa
tul socialist), M. Tudoran (Fot
bal), Gh. Mitroi (Viața studen
țească), M. Ciuperceanu (Apăra
rea Patriei), M. lonescu (Mun
ca), Ef. lonescu (Fotbal), artis
tul emerit, Colea Răutu, scrii
torul Constantin Chiriță, colegul 
nostru Petre Dragu și... subsem
natul.

Unul din cronicari a avut in
spirația să prezinte textul unei 
telegrame : „Mi-e frică de voi, 
fraților, că nu vă cunosc." Sem
nează... Pele.

Sigur, dincolo de umorul to
nic, optimist al pronosticurilor, 
— rămîne încrederea că echipa 
noastră nu va pierde șansa unei 
afirmări prestigioase în arena 
fotbalului internațional.

campionatul Capitalei de ju
niori I, in sala Floreasca II a 
avut loc un alt concurs rezervat 
seniorilor și juniorilor L Spre 
deosebire de săptămîna trecută, 
de data aceasta rezultatele bune 
nu s-au lăsat așteptate. Astfel, 
Elena Mirza a egalat propriul ei 
record de junioare și senioare la 
50 m garduri, participînd tot
odată și la alte patru probe : 
50 m.p. cîștigată tot de ea cu 
6,7 sec., lungime, înălțime și 
greutate. Și Florica Boca și-a 
făcut un debut promițător cu 
5,84 m la lungime. Probele de 
aruncare a greutății au fost cîș- 
tigate de Victor Pop (13,36 m) 
și Viorica Brad (13.55 m). Con

stantin Lihu, a cîstigat prăjina 
cu 4.10 m.

Dar proba cea mai spectacu- 
laosă a fost săritura în înălțime

• AU LUAT SFÎRȘIT între
cerile din cadrul celor două gru
pe ale turneului internațional 
masculin de baschet de la Var
șovia.

în finala competiției se vor 
întîlni echipele Tallin și Var
șovia III. 'Selecționata orașului 
București va juca pentru locu
rile 3—4 cu echipa orașului 
Fraga.

T E L E G R A

Nu putem încheia relatarea de 
la Floreasca fără a aminti și 
acele momente profund emoțio
nante provocate de telegramele 
sosite chiar pe adresa reuniunii 
de constituire a Clubului și care 
au fost citite în plen sau de 
declarațiile imediate. C. Colo- 
man Braun, antrenor emerit : 
„Sînt fericit e-am trăit să văd 
o asemenea inițiativă care va fi 
de mare folos dezvoltării fotba
lului nostru. Vă felicit din toată 
inima." Ilie Secoșan, fost inter
național, component al echipei 
României care a participat la 
Turneul C.M. de la Montevideo : 
„De-acum înainte, naționala Ro
mâniei va avea întotdeauna în 
marile ei confruntări, un jucător 
în plus : Clubul suporterilor !“

VASILE CABULEA

unde stilul campionului olimpic 
Fossbury a început să devină o 
„modă" irezistibilă și pe tere
nurile noastre de atletism. Spe
cialiștii care au condamnat acest 
stil ca neeconomic și nerecoman
dabil vor fi nevoiți, curînd, să-și 
revizuiască părerile în fața rea
lității. Nu numai spectaculozi
tatea și eficacitatea stilului a- 
trage tineretul, dar se pare și 
ușurința cu care poate fi învățat 
Proba băieților a fost cîștigată 
de Cristian Dreptu, care a folo
sit acest stil, cu 1,91 m.

La sala Floreasca o supnză: 
Mihai Vosminschi l-a întrecut 
pe campionul Gheorghe Zamfi- 
rescu la 50 m. p. cu un timp 
bun: 5,8 sec.

• ECHIPA SELECȚIONATA 
de fotbal a Perului, care se pre
gătește pentru campionatul 
mondial, a susținut la Lima un 
joc de verificare în compania 
formației Dinamo Zagreb. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—0). Scorul 
a fost deschis de gazde în minu
tul 3G prin Leon. Oaspeții au 
egalat în minutul 75 prin Novak 
și au luat avantaj 8 minute mai 
tîrziu prin același Novak care a 
înscris din apropierea porții. 
Peruvienii au egalat prin Gal
lardo în ultimul minut de joc.

Sînt foarte fericit că s-a con
stituit acest club, căruia îi urez 
o viață cit mai lungă și mai ac
tivă. Și pentru că mă simt dator 
cu un răspuns mai complet cu 
privire la sarcinile imediate ale 
echipei naționale, fac aceasta 
acum: personal cred că echipa 

noastră națională și-a făcut pe 
deplin datoria o dată cu califica

rea la Turneul din Mexic, Și-a 
dat toate puterile și poate chiar 
peste puterile ei. Dacă ea va face 
și acolo, în Mexic, niște isprăvi 
mari, calificindu-se mai departe, 
vom ieși din domeniul fotbalului 

pentru a intra în cel al gloriei.
Aș dori foarte mult acest lucru și 
cred că dacă va completa calită
țile pe care te are cu cel puțin 
un sfert din entuziasmul pe care 
l-au arătat vineri seara, în șe
dința de constituire a Clubului 
suporterilor, susținătorii ei bucu- 

reșteni, ar deveni posibil. Calita
tea principală și cea mai necesară 
a Clubului nostru, calitatea de de
finiție, trebuie să fie sportivita
tea. Respectul față de jucătorul 
propriu, respectul față de jucă
torul advers, primirea demnă a 
victoriei ca și a înfrîngerii, refu
zul tăios și activ față de cei car» 
atentează la această calitate.

„TRICOLORII CI

AU PLECAT
(Urmare din pag. I)

programul complet al tur
neului.

— Turneul va suferi, pro
babil, unele schimbări, pen
tru că peste cîteva ore ne 
întîlnim la Paris cu impresa
rul brazilian Zaccour. Ori
cum, la această oră, progra
mul este următorul: la 22 
ianuarie, la Bello Horizonte
— cu Cruzeiro ; la 25 ianua
rie, la Bello Horizonte — cu 
Atletico1: la 28 ianuarie, la 
Curitiba — cu Curitiba ; la 
31 ianuarie, la Sao Paulo — 
cu Parmeiras ; la 3 februa
rie, la Porto Allegro — cu 
Gremio ; la 6 februarie la 
Montevideo — cu reprezen
tativa Uruguayului ; la 9 
februarie, la Lima — cu re
prezentativa Perului. Intre 
14 și 21 februarie vom par
ticipa in Brazilia — în ora
șul Rio de Janeiro — la un 
turneu internațional, îm
preună cu Flamengo, Vasco 
da Gama și prima selecțio
nată a R.D. Germane.

Difuzoarele instalate tn ho
lul aerogării invită tricolo
rii la vamă. Trebuie, așadar, 
să ne grăbim.

Adresînd aceeași întrebare
— „Cu ce gînduri zburați 
spre patria lui Peto ?“ — 
am trecut rînd pe rînd pe 
la cîțiva jucători. DAN COE : 
„Cu gîndul la Guadalajara". 
NICOLAE DOBRIN : „Pe 
Pele l-am visat, vă rog să 
mă credeți, chiar vineri 
seara după ce-am plecat de 
la reuniunea de la Floreasca, 
organizată de „Scînteia tine
retului". M-a întrebat ironic l 
„Am auzit cuvinte frumoase 
despre tine." „Am să-ți con
firm în Mexic", i-am răspuns 
eu cu subînțeles. FLOREA 
DUMITRACHE : „Vrem să 
le arătăm brazilienilor cîte
va numere de virtuozitate 
„made in Romania." COR
NEL DINU : „Am citit în 
Informația de aseară că bra
zilienii — văzînd în ce grupă 
i-a trimis jocul hazardului
— au hotărît să plece în 
Mexic încă din luna aprilie. 
Aș fi tare fericit dacă după 
turneul nostru, selecționerul 
Salhanha va decide plecarea 
pentru luna martie..."

Și „tricolorii", cu valizele 
în mînă. ..unul cîte unul", 
urcă scările aeronavei.

Drum bun și mult succes, 
băieți !

DUMITRU VIȘAM



Lupte angajate

de forțele patriotice in unele
Atentate ORIENTUL APROPIAT

Ora 
Amerieii

9 însemnări

de călătorie

cu bombe
TURNEUL PREMIERU
LUI LIBANEZ

provincii sud-vietnameze
Detașamente ale guvernului 

revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au 
atacat sîmbătă în apropiere de 
orașul Hue — vechea capitală 
imperială a Vietnamului — ele
mente ale diviziei americane a- 
eropurtate rănind 16 soldați a- 
mericani, relatează agenția 
U.P.I. citînd un purtător de cu- 
vînt al corpului expediționar a- 
merican din Vietnamul de sud. 
Forțele patriotice au angajat lup
te cu trupele americane și în alte 
provincii sud-vietnameze.

cipat la un marș de protest îm
potriva administrației saigoneze. 
Demonstranții au denunțat per
secuțiile la care sînt supuși de 
autoritățile de la Saigon cetă
țenii sud-vietnamezi de origine 
khmeră.

• Peste 3 000 de cetățeni de 
origine khmeră din districtele 

Cau Ke, Cau Ngang și Tra Cu 
din delta Mekongului au parii-

va organiza 
alegeri generale

• Trei soldați americani din 
garnizoana de la Fort Gordon 
(Georgia) au fost arestați sub a- 
cuzația de a fi încercat să colec
teze informații cu privire la atro
citățile trupelor americane în 
Vietnam. Aceste informații erau 

apoi aduse la cunoștința opiniei 
publice prin intermediul postului 
de radio din Augusta, o localitate 
din apropiere. Potrivit autorită
ților acestei garnizoane, soldații 
în cauză au distribuit manifeste 
chemînd pe militarii care au lup
tat în Vietnam să informeze co
misia de anchetă a Pentagonului 
însărcinată cu elucidarea împre
jurărilor în care a fost comis la 
16 martie 1968 masacrul din sa
tul sud-vietnamez Song My. 

Unul dintre aceștia, Czaplyski, a 
cerut tinerilor americani demo
bilizați, la postul de radio a- 
mintit, de a scrie congresmenilor 
despre faptele comise de diverși 
militari care atestă . atrocitățile 
împotriva populației civile din 
Vietnamul de sud.

«7 Cipru
Noi atentate cu bombe s-au 

semnalat sîmbătă noaptea în 
Cipru împotriva unor clădiri, 
proprietate _a unor 
britanici, 
explodat, 
intrarea 
litar din 
controlul 
Nu s-au 
me în urma acestor aten
tate, Autoritățile britanice 
au anunțat că au fost nevoite 
să ia măsuri severe de securi
tate In clădirile aflate sub 
controlul lor.

cetățeni
Două bombe au 

de asemenea, la 
pe aeroportul mi- 

Nlcosia, aflat sub 
trupelor britanice, 

semnalat victi-

BEIRUT 18 (Agerpres). — 
Primul ministru al Libanului, 
Rashid Karame, însoțit de mi
nistrul său de externe, Nessim 
Mejdalani, urmează să sosească 

în viitoarele zile la Cairo, pri
ma etapă a turneului pe care îl 
vor întreprinde într-o serie de 
capitale arabe, informează agen
ția MEN. Aceeași agenție a- 
nunță că și ministrul de interne, 
Kamal Jumblatt, este așteptat la 
Cairo, unde va avea consultări 
referitoare la acordul încheiat la 
sfîrșitul anului trecut în capitala 
R.A.U, între comandantul șef al 
armatei libaneze și comandourile 
palestiniene, privind reglemen
tarea prezenței acestora pe teri
toriul Libanului. Informația trans
misă de agenția MEN confirmă 
știrile difuzate recent la Beirut,

potrivit cărora, datorită unor noi 
divergențe apărute între autori
tățile libaneze și comandourile 
palestiniene, Rashid Karame l-a 
însărcinat pe ministrul său de in
terne să plece la Cairo pentru a 
încerca să aplaneze aceste disen
siuni. Capitala R.A.U. nu este 
aleasă numai pentru faptul că 

ea a găzduit tratativele dintre co
mandourile palestiniene și auto
ritățile libaneze, ci, mai ales, de
oarece oficialitățile de la Cairo, 
personal președintele Nasser, au 
avut un important rol de me
diere, care, probabil, va fi soli
citat și de data aceasta.

CONVORBIRI INTRE 
CONDUCĂTORII LIBA
NEZI ȘI YASSER ARA- 
FAT

■

'de DARIE

Eforturi pentru unitatea
stîngii italiene ?

Latine NOVĂCEANU

Valparaiso, locul de unde
luna s-a urcat pe cer

fost fâcut pen-

Directoratul militar instituit în 
Dahomey după preluarea puterii 
de către militari și destituirea 
președintelui Emile Derlin Zin- 
sou s-a întrunit pentru a exami
na probleme privitoare la organi
zarea alegerilor generale și la 
situația internă din țară. Cu a- 
ceastă ocazie au fost aprobate 
proiectele de lege în vederea în
tocmirii listelor persoanelor cu 
drept de vot și constituirea de 
circumscripții electorale. Potrivit 
unei alte hotărîri, în Dahomey va 
avea loc un recensămînt general.

TANZANIA A RECUNOSCUT 
GUVERNUL REVOLUȚIONAR 

PROVIZORIU
DIN VIETNAMUL DE SUD
• LA DAR ES SALAAM s-a 

anunțat că Tanzania a recunos
cut Guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud. Reprezentanța per
manentă de la Dar Es Salaam a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud va fi ridi
cată la rang de ambasadă.

Secretarul politic al Partidului 
Socialist Italian al Unității Pro
letare (P.S.I.U.P.), “ " "
chietti, a adresat o 
cretarului național al Partidului 
Socialist Italian (P.S.I.), Francesco 
de Martino, în legătură cu pro
blemele politice actuale ale țării 
și, îndeosebi, referitor la con
vorbirile între cele patru partide, 
membre ale fostei coaliții guver
namentale, în vederea reconsti
tuirii unui cabinet de centru-stîn- 
ga. Vecchietti subliniază că scri
soarea are drept scop inițierea 
unei confruntări pozitive între i- 
deile P.S.I. și cele ale P.S.I.U.P. 
„într-un moment politic, în care 
nimeni nu se poate sustrage de 
la propria sa răspundere".

Vecchietti arată în scrisoarea 
sa necesitatea de a se pune baze
le unei alternative de stînga 
actualele încercări de creare 
unui nou guvern cvadripartit, 
care „P.S.I. ar putea aduce 
contribuție însemnată, trecînd 
opoziție". „Sîntem

Tullio Vec- 
scrisoare se

la 
a 

la 
o 

în 
pe deplin

SFÎRȘITUL BIAFREI I

/

conștienți că, în cadrul stîngii, 
mai sînt probleme importante de 
rezolvat și noduri de dezlegat. 
Pentru a reuși este necesară cre
area condițiilor unei alternati
ve de stînga. Rolul forțelor so
cialiste este acela de a pregăti 
această alternativă", se spune în 
încheierea scrisorii.

Ziarul „Avânți", organul Par
tidului Socialist Italian care pu
blică această scrisoare, este 
părere că Direcțiunea P.S.I. 
Intenționa să reafirme poziția 
potrivit căreia în prezent nu 
exista condițiile politice care 
facă posibilă unitatea întregii 
stingi.

LONDRA

da
ar

sa,
ar
să

BEIRUT. — Convorbirile 
dintre conducătorii libanezi 
și Yasser Arafat, președin
tele Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, care a sosit 
sîmbătă la Beirut, se vor referi în 
special la aplicarea acordului de 
la Cairo, arată agenția France 
Presse citind surse informate din 
capitala Libanului.

In cursul acestor întrevederi se 
așteaptă ca autoritățile militare 
libaneze și/ministrul de interne 
al acestei țări, Kamal Jumblatt, 
să evoce dificultățile pe care le 
întîmpină guvernul de la Bei
rut în aplicarea acordului amin
tit, care interzice comandourilor 
apropierea de regiunile locuite, 
antrenarea lor în taberele de re- 
fugiați și lansarea de atacuri de 
pe teritoriul libanez, clauze pe 
care, așa cum s-a mai anunțat, 
unele organizații de rezistență nu 
le respectă.

H Valparaiso a f * . ,__
tru a fi contemplat. Patruzeci și

■ trei de coline (cerros) se zmulg 
^din albastrul golfului și se lan

sează în sus, ca niște rampe
■ cosmice, cu arbori cu tot, pen- 
^tru a forma suprafața acestei

așezări, numită impropriu oraș.
■ Veneția, doar, te mai poate 

impresiona, după ce-ai văzut a- 
ceastă împreunare stranie de

■ apă, de piatră și ceruri, de 
unde, multi specialiști susțin, a- 
lături de legende, că s-a smuls,

■ într-o noapte, globul de-argint 
-încins al lunii, niciodată, '

atunci, pînă azi, absentă
■ deasupra leagănului ei. 
— Pantele acestor coline 
"străzi, tobogane și scări, iar

de- 
de

D

Debut 
preelectoral

sînt
_____ _ ... oa-

■ menii, priviți de pe țărmuri, par
— niște păsări care, nemaiavînd 

aripi, se-aruncă-n mare și se
■ pierd în orizonturile ei, vîslind
— în bărcufe multicolore. Cînd co- 
" boară spre ea au un aer de
■ extratereștri. Cînd urcă spre
— case, seamănă cu niște ființe 
■ciudate, niște amfibii, ca poe- 
• mele lui Sanbura, care caută

cerul.
■ Mici, articulate cu fantezia
■ echilibrului, casele lor seamănă 

mai mult cu niște cuiburi de pă-
■sări, cu ferestrele deschise-n-
■ totdeauna spre largurile Pacifi

cului. Mai este încă mult loc
■pentru construcția altora și ni-
■ ci o lege urbanistică nu pare 

să oprească imaginația: ori-
■cum ar fi arhitectura nouă, in-
■ diferent cum s-ar realiza anco- ... -iQHfșia une;a djn.

va fi mereu

Foc, și-a trebuit pentru asta să 
rămînem o noapte întreagă în 
micul cabaret „Los hermanos 
Carbon" (Frații Carbon) de pe 
strada Brasil, pe care Pancho 
(cum i se mai spune lui Coloa
ne, ca o mîngîiere) l-a transfor
mat, din primul sfert de oră, în 
spațiu intercontinental. N-am 
știut, nu știam cît de mult se 
deschid într-o astfel de ocazie 
oamenii din Valparaiso, iar 
cînd Pancho a luat microfonul 
din mîna unui gaucho — nu
mai aici se mai găsesc gau- 
chos adevărați, mi s-a spus, în- 
trucît în Argentina au fost des
ființați de progresul tehnic al ' 
pampei — mă mai îndoiam, 
încă, de victoria pe care el și-o 
propusese. Pancho a lăsat mai

Carbon" (Frații Carbon) de 
strada Brasil, pe care Pan

lupi marini, o noapte cu stele 
înghețate deasupra insulelor 
lui Magellan, o alta, pierdută 
în Malvine...

Toată suflarea adunată în 
cabaretul fraților Carbon stătea 
numai auz și trăire, cînd Pan
cho se oprește brusc, pentru 
ca după aceea, cînd acorde
oanele și-au stins și ele pîlpîi- 
tul sonor, să anunțe : „<
să închinăm <__________
prieteniei, prieteniei dintre Chile 
și România, dintre mine și „mi- 
companero rumano' Darie, din
tre noi toți...

A trebuit să uzez de micro
fon, să mulțumesc, să recit, în 
română, să traduc, pe loc, tot 
ceea ce spuneam. Și versuril»1 
din „Mai am un singur dor" au

„doresc
această noapte

De la Owerri, ultima capitală 
biafreză, un ziarist britanic tran
smitea din camera sa de hotel: 
„Deocamdată, totul este calm 
la Owerri. Fiecare își vede li
niștit de treburile cotidiene și 
singurul element de neliniște 
este provocat de emisiunile 
H.lf.t. potrivit cărora orașul ar 
fi supus unui sever bombarda
ment și că locuitorii, în panică, 
ar încerca să fugă, deși, pînă in 
prezent, asemenea știri au ră
mas simple speculații". Trimi
sul lui „Observer" se plimba 
prin orașul, aparent, fără griji. 
Tăcerile nu dezvăluiau drama 
ce se apropia. Calmul a durat 
prea puțin. „Oaza de liniște" a 
devenit, cîteva ore mai tîrziu, 
o linie de front. Trupele fede
rale au ocupat-o cu relativă 
ușurință. Pozițiile biafreze se 
prăbușeau pretutindeni. Postul 
de radio al generalului Ojukwu 
a tăcut. Cu o zi înainte mai 
profesa optimismul. Evenimen
tele care s-au precipitat au adus 
confirmarea : aventura bia
freză a ajuns iremediabil Ia fi
nal.

Ultimele ceasuri ale rezisten
ței biafreze par învăluite de im
precizii. Mai intii s-a vorbit 
despre un examen dramatic al 
situației prezidat de Qjukwu. 
Fețe triste, miniștri covîrșiți de 
întimplările nefericite, o reuni
une care s-a prelungit cu mult 
peste orele unei zile. S-ar fi 
decis atunci, unanim, abando
narea luptei. Știri ulterioare re
constituie tabloul în alte culori. 
La cartierul general biafrez vul
canul neînțelegerii începuse să 
erupă. Ojukwu dorea să lupte 
„pînă la capăt". Dar s-a produs 
o lovitură de stat. Generalul 
Phillip Effiong l-a înlăturat pe 
liderul biafrez bazîndu-se pe a- 
cei politicieni și militari care 
pierduseră speranța într-o mo
dificare a situației. Effiong (care 
nu este un ibo, ci aparține unui 
mic trib din provincia orienta
lă) a mizat pe cartea reconcilie
rii cu Lagosul. Opoziția lui O- 
jukwu n-a fost luată în seamă. 
Generalul a trebuit, astfel, să 
părăsească scena. Restul se cu
noaște. Deci, dacă noua 
este exactă, prăbușirea

" o

țelegeri. Stăpinii de ieri au fo
losit aceste neînțelegeri pentru 
a-și conserva dominația. Dar 
anii independenței n-au reușit 
să înlăture moștenirea trecutu
lui. Protagoniștii înfruntării 
erau triburile cele mai nume
roase hausa (în nord), yoruba 
(în vest) și ibo (în est). Multe 
răsturnări de guverne și lovi
turi de stat n-au avut drept 
origine deosebiri de opțiuni po
litice, ci proveniența tribală. 
După înlăturarea generalului 
Ironsi (care era un ibo) ciocni
rile pînă atunci sporadice în
tre populațiile hausa și ibo 
se generalizează. Are loc 
o vînătoare de ibo, cu o replică 
în est : alungarea celor din tri
bul hausa. Morții se numără cu 
miile. Ibosii, răspîndiți în în
treaga țară, se refugiază în zo
na în care dețineau majorita
tea : provincia orientală. Este 
momentul în care își face apa
riția Ojukwu. Dar apariția 
Biafrei (unii o denumiseră

Intrerupeau investigațiile. JEU
NE AFRIQUE observa că a- 
ceste companii „nu nutresc te
meri în ce privește securitatea 
actuală și viitoare a capitaluri
lor investite". Intîmplător?

Actul final

variantă 
Biafrei 

loviturăa fost precedată de 
de stat...

Unii se grăbesc 
rile. Este, poate, 
vreme pentru că 
să aduni în 
ruire milioanele 
și milioanele 
cheltuiți sau pierduți. Nimeni 
nu știe, deocamdată, cu exac
titate numărul victimelor. Se 
vorbește despre 2 000 000 morți, 
ceea ce este enorm pentru o 
zonă de operațiuni atît de res'- 
trînsă. Dar cine a numărat 
morții din junglă, pe cei uciși 
de foamete sau de boli, pe cei 
căzuți pe marginea șoselelor 
sau pe cel rămași printre rui
nele așezărilor distruse de bom
bardamente 7

cu bilanțu- 
prea 
este 

aceeași 
de morți de - - •

de- 
greu 
înși-

dolari

Urme de petrol

dra-

„Continentul negru- (și nu 
numai el) este preocupat de con
secințele actuale a’e conflictului 
care a însîngerat Nigeria și a 
tulburat întreaga Africă.

Desigur, în succesiunea
matică a evenimentelor nu este 
greu de descifrat antecedentele 
tribalismului. Nigeria, cel mai 
populat stat african înseamnă o 
aglomerare tribală de care 
frontierele provinciilor (stabilite 
In perioada colonială) n-a ținut 
seama. S-a repetat în Nigeria 
ceea ce Africa a cunoscut în 
variante diferite : stabilirea ar
tificială de granițe, devenită 
ulterior sursa unor grave nem

Katanga nr. 2) 
duce 
sul 
te 
deși au 
au degenerat într-o 
cu aspecte inumane, ar fi putut 
fi depășite. Subminarea unită
ții nigeriene era însă o opera
țiune cu urme de petrol.

Pînă în 1960 petrolul nigerian 
este o necunoscută. Statisticile 
nu-1 menționează, companiile 
străine par insensibile. Dar in 
1963 se produc de acum 3 700 000 
tone. „Aurul negru" descoperit 
de experții lui Shell aduce, to
tuși, numai nenorociri acestei 
țări. începe o bătălie aprigă : 
intîlnim printre concurenți 
nume celebre ale pieței petro
liere — British Petroleum, Stan
dard Oil of California, Royal 
Dutch — Shell, Safrap, Agip etc. 
75 la sută din producția anului 
1966 provenea din provincia 
orientală. Ojukwu avea un atu 
important in conflictul cu La
gosul. Companiile străine, dor
nice să acapareze resursele pe
troliere, înveninează atmosfera 
pentru a beneficia de urmările 
unei secesiuni. Unele societăți 
sprijină pe Ojukwu, altele mi
zează pe victoria federală. Nu-i 
vorba decît de calcule meschi
ne : în afaceri nu există genero
zitate. Se spera că în 1971—1972, 
în condiții normale, se va putea 
obține 50 000 000—60 000 000 tone 
petrol brut. Dar în 1968 s-a 
realizat doar 6 000 000 tone, 
deși în momentul începerii 
conflictului producția atin
sese 17 000 000 tone. Princi
palii beneficiari ai petrolului 
nigerian erau Marea Britanie și 
Franța. Deși războiul făcea ra
vagii, companiile străine nu-și

nu numai 
disensiunilor 
că aceste 

dus la

sub impul- 
tribale. Poa- 

disensiuni, 
masacre și 
înfruntare

Aventura biafreză începută, 
oficial, la 30 mai 1967, a avut 
drept urmare un război In care, 
poate, forțele angajate n-au 
fost masive dar numărul victi
melor s-a dovedit a fi dispro
porționat. Ofensivele și contra
ofensivele care au urmat unui 
violent duel pe calea undelor, 
au transformat provincia estică 
intr-un teatru de război. S-a 
scris mult despre suferințele lo
cuitorilor ei, s-au organizat 
campanii internaționale de aju
torare, dar la masa tratativelor 
intransigenta era dusă pînă la 
absurd. De altfel, de această 
intransigență erau legate inte
rese străine, jocul unor puteri 
mari sau mai puțin mări.

„La fiecare etapă tragedia 
prin care trece Nigeria poate fi 
atribuită puterilor străine — 
scria SUNDAY TIMES. O pu
tere străină. Anglia, a 
care a elaborat harta 
în cadrul căreia a 
nit războiul Alte 
străine au livrat 
fără de care războiul nu s-ar fi 
putut desfășura". „Vînzînd ar
me, scria LE MONDE, marile 
puteri, au prelungit inutil sufe
rințele a milioane de oameni". 
O sn'uție negociată a fost impo
sibilă. Actul final s-a jucat pe 
cîmpul de luptă. Secesioniștii 
n-au putut rezista. Ce va urma?

Viitorul lui Ojukwu pare prea 
puțin important, deși unii ob
servatori semnalau posibilita
tea unui prelungit război de 
guerilă. O continuare a luptelor 
— sub forma unor operațiuni 
de hărțuială — nu poate fi ex
clusă. Un ziarist parizian scria 
că „de peste șase luni arme, 
muniții și material de război au 
fost stocate în păduri în aștep
tarea zilei cînd va fi nevoie de 
ele".

Vineri 
pace" în 
datarii 
niște au .. ________
condiționată. Prezentul rămîne, 
într-un fel, incert. Operațiunile 
militare au luat sfirsit dar li
niștea nu a revenit si nici nu 
va putea reveni curind. Chiar 
dacă gloanțele nu mai zboară, 
oamenii acestui pămînt insîn- 
gerat <-ămîn în cantivitatea unor 
zguduitoare aduceri aminte. Tri
burile nigeriene vnr regăsi căile 
conviețuirii în cadrul unitar al 
statului lor? Iboșii vor purta 
stigmatul învinșilor în război 
sau vor redobîndi sentimentul 
unei reale egalități ? Vrăjmășia 
alimentată de crudul conȚict 
va putea fi alungată din su
flete ? Răspunsurile nu pot fi 
obținute cu ușurință. De-cam- 
dată. preocunarea esențială se 
referă Ia alinarea suferințelor 
unei nopulatii greu încercată 
de război. Este ceasul gesturilor 
umanitare (din păcate, unii vor 
să obțină capital oolitic de ne 
urma lor). Dună aceea, ne ordi
nea de zi se vnr imn'inn nro- 
blemele nerezo'vate ale trecutu
lui. Generalul Cowon a anunțat 
că noua constituție în curs de 
elaborare „va fi expresia con
sultărilor libere între repre
zentanții tuturor regiunilor Ni
geriei". De astădată, cheia pro
blemelor se va afla într-o sin
gură mină — a Lagosului.

fost cea 
Nigeriei 

izbuc- 
puteri 

armele.

a fost „prima zi de 
Nigeria după ce man-r 
provinciei seresio- 

semnat capitularea ne-

EUGENIU OBREA

Voiajul premierului Wilson prin unele districte din Anglia 
apare majorității britanicilor ca avînd aspectul unui veritabil 
turneu electoral în perspectiva unei devansări a alegerilor ge
nerale care au ca limită constituțională mai 1971. Discursul 
rcfctit la Swansea, în Țara Galilor, a marcat de fapt deschiderea 
campaniei preelectorale. Wilson a evocat realizările pe plan eco
nomic și social din 1964 și pînă acum, și a accentuat necesitatea 
menținerii unui control strict asupra cererii interne de consum. 
Partea a doua a discursului a fost un rechizitoriu violent în
dreptat împotriva partidului conservator acuzat că speculează 
măsurile cu caracter impopular, dar necesare pentru redresarea 
economică, pe care le ia guvernul, in scopul de a-i micșora 
șansele electorale. Laburiștii, împărțiți In două tabere, în ceea 
ce privește data alegerilor, se bazează pe rezultatele economice 
în a-și susține punctul de vedere. Cei ce se pronunță pentru 
alegeri în mai sau iunie au ca argumente bilanțul pozitiv al 
balanței de plăți de la sfîrșitul anului trecut și necesitatea 
asigurării unei poziții sigure bazate pe un mandat laburist re
înnoit înaintea începerii negocierilor cu cei „șase" pentru a adera 
la Piața comună. Partizanii a'egerilor din toamnă speră într-o 
recîștigare de proporție a terenului pierdut în timpul unor 
ani de dificultăți economice și intr-o abandonare definitivă, pînă 
atunci, a politicii de control asupra veniturilor, care, evident, vor 
atrage simpatizanți guvernului. Promisiunea pe care ministrul 
de externe, Michael Stewart, a primit-o la Bruxelles din par
tea celor cinci din U.E.O. (în absența Franței, care boicotează de 
un an ședințele) că nu vor începe discuțiile privind așa-numita 
„unitate politică" înaintea terminării negocierilor pentru aderare 
(cărora Ii se înfățișează ca probabilă o dată din iunie), pare 
să indice indirect că și in afara granițelor se mizează pe alegeri 
anticipate în primăvară. Pe de a'tă parte, coborîrea vîrstei ma
joratului de la 21 la 18 ani a adus două milioane de alegători 
pentru a căror atragere se duce o adevărată bătălie în Anglia. 
Promisiunile că guvernul își va concentra atenția asupra sec
torului învățămint au și ele un caracter net electoral, în vizita 
sa Wilson ținînd să treacă în revistă mai multe școli și institute 
de învățămint superior.

Problema cea mai dificilă însă, în persppctiva alegerilor, ră- 
mîne cea a satisfacerii revendicări'or oamenilor muncii brita
nici. Numai în regiunea londoneză 300 000 de elevi nu pot 
frecventa școlile, incepind de lunea trecută, din cauza unei greve 
a 5 500 de profesori care cer mărirea salariilor lor cu 7 la sută. 
De asemenea, personalul de la poștă și telecomunicații cere o 
majorare de 12 Ia sută, lucrătorii de la căile ferate de 10 la 
sută, poliția de 13,8 la sută, muncitorii din industria chimică 
de 10 la sută. Avalanșa revendicărilor a cuprins și pe munci
torii din industria de automobile Ford și British Leyland, care 
cer o majorare de 14,5 la sută. Barbara Castle, ministrul muncii 
și productivității sociale, afirma că Partidul laburist se găsește 
în fața unei veritabile „avalanșe catastrofice pentru țară", iar 
la Blackburn, premierul Wilson cerea oprirea „avalanșei" de
oarece ridicarea sa’aritlor nu ar putea avea decit un singur 
efect : micșorarea salariilor reale și încurajarea majorării pre
țurilor. Wilson are însă nevoie acum mai mult ca niciodată să 
se găsească în termeni buni cu sindicatele care furnizează fon
durile Partidului laburist și-i asigură baza electorală. El vrea 
să evite repetarea unor abțineri masive care au caracterizat 
hproape toate alegerile parțiale De aceea voiajul său pare un 
sondaj al mediilor laburiste cărora încearcă să le înfățișeze o 
altă imagine a guvernului, nu aceea a unuia preocupat de men
ținerea austerității impopulare, ci cea a unui guvern angajat în 
apărarea nivelul de viață al englezului de rînd. „Pentru labu
riști — aprecia cu oarecare optimism LE MONDE — problema 
majoră este de a-și recișliga electorii săi din opoziție și ulti
mele sondaje indică că acest proces de recuperare este pe cale 
bună".

rarea ei în pante
■ tre coline, efectul . _ ...... .......
■ același, nimic și nimeni nepu- 

tînd să strice armonia aceasta
■ totală și definitivă, de colonie
■ a păsărilor. Tristețea, doar, va 

continua să coboare în fiecare
■ dintre locuitorii orașului, trep-
■ tat, pe măsura trecerii anilor, 

cînd urcușul acestor tobogane
■ și scări va fi mai greu, obligînd
■ plămînii obosiți să-și dubleze 

efortul pentru ca aerul să le
■ umple oasele, făcîndu-i, zadar-
■ nic, mai ușori. Ascensoarele 

încep însă să se înmulțească,
■ transformîndu-se în taximetre 
g unice, cei mai mulți au și în

ceput să le folosească, aple-
■ câți parcă puțin pe dinlăuntru( 
g dar resemnați, deciși să nu-și

abandoneze condiția umană.
■ Către port duc majoritatea a- 

cestor artere, aproape vertica-
■ le, iar pprtul, suveran între
■ toate porturile de la Pacific, 

mai ales noaptea, se transfor-
■mă într-un dicționar vorbit al
■ tuturor limbilor pămîntului. Nu 

există zi să nu ancoreze aici un
■vapor nou, sub un pavilion al
■ altei țări, iar portul îi primește 

pe toți, oferindu-le loc de o-
■dihnă și prilej pentru a-și ușu-
■ ra în cîteva ceasuri toată greu

tatea economiilor făcute în de-
• cursul săptămînilor de plutire
■ fără ancoră. Restaurante, caba

rete, cluburi de noapte, pretu-
• tindeni și peste tot, fac să vi-
■ breze pînă în zoi pereții sub a- 

cordurile muzicii moderne, din
■care tangourile nu lipsesc nici-
■ odată.

A trebuit, aici, la Valparaiso, 
"după o neînțelegere care se a- 
■propiase cu o zi mai înainte
■ de marginile unui conflict, să
■ mă reîmprietenesc cu Francisco 
— Coloane, scriitor al Țării de
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• PREȘEDINȚII celor două 
starte congoleze (Brazzaville și 
Kinshasa) au acceptat să se în- 
tîlnească la o dată ce va fi sta
bilită ulterior, pentru a încerca 
să rezolve problemele litigioase 
dintre ele a anunțat sîmbătă la 
Kinshasa președintele Republi
cii Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokkasa, care a vizitat cele 
două capitale

După cum se știe, relațiile 
dintre cele două state congoleze 
au fost întrerupte în luna oc
tombrie 1968.

• UN PROTOCOL a fost sem
nat la Paris între reprezentanții 
a nouă țări arabe și societatea 
franceză „Le Credit Lyonnais" 
în legătură cu crearea unei noi 
bănci franco-arabe, destinată să 
contribuie la facilitarea tranzac
țiilor financiare dintre țările 
participante. Adunarea de cons
tituire a acestei bănci va avea 
loc la sfîrșitul lunii februarie 
a.c.

O ALTA VICTIMA A „ESCA- 
DRONULUI MORȚII"

• POLIȚIA BRAZILIANA A 
anunțat că a fost găsit vineri 
un cadavru, ciuruit de gloanțe, 
lingă un drum izolat de lingă 
Rio de Janeiro. Alături de vic
timă se afla simbolul temutului 
„escadron al morții" .care este 
constituit din foști polițiști, ho- 
tărîți să „execute" criminalii, 
pasibili de a scăpa de o'-condam- 
nare ..dreaptă", deoarece legile 
braziliene nu prevăd pedeapsa 
cap’tală într-o notiță lăsată, de 
asemenea, lingă cadavru autorii 
asasinatului au scris următoare
le : ...Numărul doi în 1970 Am

hoțfost traficant de droguri ți 
de automobile".

După cum se precizează 
surse ale poliției in ultimii 10 
ani peste o mie de asasinate au 
fost atribuite acestor „escadroa- 
ne ale morții" care operează tn 
mai multe localități din Bra
zilia.

din

ZIARIȘTI ARESTAȚI PE AERO
PORTUL DIN SALISBURY
• AUTORITĂȚILE RHODE- 

SIENe au arestat pe aeroportul 
din Salisbury pe Peter Sedlitz, 
corespondent al revistei vest- 
germane „Der Spiegel", și pe 
G. R. Naidoo, redactor-șef al 
unei publicații din Johannes
burg. Cei doi ziariști au sosit in 
Rhodesia pentru a se documenta 
asupra activității forțelor poli
tici care se opun regimului in
staurat de Ian Smith.

Intîi ca acordeoanele să țeasă o 
cortină de ritmuri sincopate 
peste care, cu vocea lui de tu
net a construit un fragment de 
proză poetică dedicat Țării de 
Foc, Sudului, marinarilor. „Ar
bori înalți, ai plînsului meu — 
a început Pancho, căutîndu-le 
umbra peste sufletele celor de 
la mese și prăbușindu-se 
mai apoi, ca un mare actor li
ric, în el însuși pentru a conT 
strui de acolo, dinlăuntru un 
imens carnaval al ghețurilor, o 
cîmpie cu eucalipți, o corabie 
fantomă despieîndu-i vîrsta, o 
colonie de case înzăpez'te, un
deva departe, lîngă Punta A- 
renas, unde-și petrecuse 15 ani 
din cei 60, cîți are, un cer mă
turat veșnic de vînturile de la 
Baquedano, o vînătoare de

FOTO: FELIX NAKAMURA 
căzut ca niște comete fierbi'^ 
peste frunțile tuturor, stiniTh- 
du-se în țărmurile de la VaFpa- 
raiso. N-a fost, vreau să se 
știe asta, o noapte închinată vi
nului rubiniu, extraordinarul vin 
chilian, nimeni nu s-a frînt sub 
aburii alcoolului, căci nervii au 
rămas întinși, ca niște corzi de 
ghitară, pînă la ziuă.

Am plutit mai apoi, printre 
palmierii înalți, majestoși, ai 
străzii Brasil, spre piața Ecua
dor, de unde ne-am despărțit 
de Valparaiso, ca dintr-o po
veste extraterestră, pentru a ne 
odihni, măcar cîteva ceasuri, la 
hotelul din Vina del Mar, incen
diat, în clipa sosirii, de zorii 
blînzi ai unei ierni pe termina
te, zori care nu puteau, încă, 
să șteargă, de pe cer, banul de 
argint al lunii.

■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■a

Vasul de pescuit grec... s-a scufundat
et anchetă inițiată de autori

tățile turcești a stpbilit că vasul 
de pescuit grec „Aghios Gheor- 
ghios" s-a scufundat la 11 ia
nuarie în largul coastei nordice 
a Insulei Mitilene după ce s-a 
ciocnit din greșeală cu o navă 
de patrulare turcă. După cum 
se știe, acest incident a făcut 
obiectul unui conflict între Tur-

cia și Grecia, aceasta din urmă 
acuzind forțele nava’e turcești de 
a fi scufundat vasul pescăresc 
amintit. Potrivit comunicatului 
publicat la Ankara, nava de 
coastă amintită ar fi surprins în 
acea zi cinci vase pescărești 
grecești în apele teritoriale tur
cești.

• AGENȚIA pentru dezvol
tarea cercetărilor spațiale a Ja
poniei, înființată in octombrie 
1969, a anunțat că va construi un 
mare centru spațial la Tsukuba 
în apropiere de Tokio, similar 
centrului spațial american 
„Goddard" de la Houston, trans
mite agenția niponă de presă 
Kyodo. Centrul va fi dotat cu 
instalații și echipament de ur
mărire, stabilire și corectare a 
traiectoriilor sateliților artifi
ciali lansați de Japonia sau de' 
alte state. El urmează să intre 
In funcție înainte de aplicarea 
programului japonez de cerce
tări spațiale în cadrul căruia a 
fost prevăzută 
1974, a primilor 
ciali.

lansarea, in 
sateliți artifi-

PERUVIAN a
Consiliu

ex-
• GUVERNUL 

hotărît crearea unui 
superior pentru comerțul

echilibrării 
țării.

terior, tn scopul 
balanței comerciale a 
Consiliul va avea rolul de con
silier pe lîngă Ministerul Indus
triei și Comerțului și va formu
la recomandări privind impor
turile și exporturile, ținînd sea
ma de obiectivele politicii co
merciale a guvernului. Din acest 
organism vor face parte direc
tori din nouă ministere, precum 
și reprezentanți ai forțelor ar
mate și ai institutului național 
de planificare.

IMPORTANTE CANTITATI DE 
ARME CONFISCATE ÎN' IRAN

• AUTORITĂȚILE IRANIE
NE au anunțat confiscarea unei 
importante cantități de arme 
trimise in țară de generalul Tei- 
mour Bakhtiar Armele erau 
destinate unor elemente sub
versive din sudul Iranului.

Bakhtiar, fost șef al Serviciu
lui iranian de securitate, fugit 
în Irak este urmărit de autori
tățile de la Teheran, sub acuza
ția de activita'e criminală.

Trei șefi de trib din Iran au 
fost arestați pînă în prezent sub 
acuzația de a fi colaborat cu a- cesta.

MANIFESTAȚIA DE LA 
LA PA7.

ClTEVA MII de muncitori 
studenți au manifestat pe 

.................. Laîi . .străzile capitalei boliviene, 
Paz, cerînd expulzarea ambasa
dorului S.U.A. în această țară, 
Ernest Siracusa. Demonstranții 
au solicitat totodată promulga
rea unei amnistii 
rale și retragerea trupelor din 
zonele miniere.

Manifestația din 
vut loc ca urmare 
privind pregătirea unei lovituri 
de stat puse la cale de elemen
tele de extremă dreaptă, legate 
de socieatea nord-americană 
„Gulf Oii", ale cărei bunuri au 
fost naționalizate. Numeroși ma- 
nifestanți au afirmat că amba
sadorul S.U.A. în Bolivia est» 
amestecat în acest complot.

politice gene-

La Paz a a- 
a zvonurilor
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