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de muncă

radițiile statornicite 
la Reșița — <| pre
tutindeni în țară — 
privind participa
rea entuziastă a ti
nerilor la îndeplini

rea cu rezultate dintre cele mai 
bune, a sarcinilor economice ca
pătă azi valențe noi. Însuflețiți 
de obiectivele cuprinse în răs
punsul organizației județene de 
partid Caraș-Severin la chemarea

_ la întrecere lansată de organiza- 
© țiile Brașov și Timiș, uteciștii, ti

nerii din acest județ se consideră 
_ integrați activ în efortul tuturor 
V oamenilor muncii din județ pen

tru realizarea cu succes a angaja- 
• montelor stabilite. Cu deosebită 

pregnanță, cu nenumărate exem
ple, s-a subliniat acest lucru la 

• plenara comitetului județean
U.T.C., care a avut loc sîmbătă 
după amiază, prilej cu care orga- 

• nizației Caraș-Severin a U.T.C.
i-a fost înmînată de către tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., Diploma de O- 
noare, conferită de C.C. al U.T.C., 
pentru locul 11 pe țară în acțiu
nile voluntar-patriotice din anul 
trecut.

Exprimînd voința întregului

tineret de a-și aduce o cît mai 
substanțială contribuție la obți
nerea unei producții materiale cît 
mai mari, pentru creșterea efi
cienței economice în toate com
partimentele de activitate, plena
ra Comitetului județean Caraș-Se
verin al U.T.C. a hotărît să adre
seze o chemare la întrecere orga
nizațiilor U.T.C., tuturor tinerilor 
din industrie, din transporturi, 
din comerț și cooperație. Expu- 
nînd obiectivele cuprinse în che
mare, tovarășul Nicolae Lipsch- 
ner, primul secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al 
U.T.C. a transmis totodată hotă- 
rîrea tinerilor din întregul județ 
de a-și înscrie fructuos și în a- 
cest an prezența în munca de 
fiecare zi a colectivelor de mun
că din metalurgie, construcții de 
mașini, din întreprinderile mi
niere, din celelalte sectoare de 
activitate, pentru îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute pentru anul 
1970, ultimul an al actualului 
cincinal, an pregătitor pentru în
ceperea cincinalului și deceniu
lui viitor jalonat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român,

N. UDROIU

umeroșii participanți 
care au luat cuvîn- 
tul în plenara lărgi
tă a Comitetului ju
dețean Teleorman 
al U.T.C., ce a avut 

loc la sfîrșitul săptămînii, și-au 
exprimat satisfacția pentru dis
tincția primită — Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. — ca 
urmare a rezultatelor deosebite 
obținute în întrecerea desfășura
tă în 1969 privind antrenarea ti
neretului la acțiunile de muncă 
patriotică.

luminarea distincției de către 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a 
constituit prilejul trecerii în 
revistă a principalelor rezul
tate obținute în întrecere de 
organizația județeană U.T.C.: 
peste 850.000 lei la acțiunile fi
nanțate, 44 milioane lei la cele 
nefinanțate, precum și un total 
de aproape 10 milioane ore 
muncă patriotică.

Valorificînd experiența anului 
trecut, propunîndu-și să conti
nue la un nivel superior realiză
rile dobîndite de organizațiile

U.T.C., de tineretul județului, 
plenara comitetului județean și-a 
stabilit obiectivele pentru anul 
în curs, obiective și mai mobili
zatoare, capabile — așa cum se 
menționează în telegrama adre
sată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, — să exprime ho- 
tărîrea tinerilor din Teleorman 
de a-și spori simțitor contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor pe care 
partidul le pune în 1970 în fața 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, de a se încadra or
ganic în efortul colectiv al po
porului, pentru a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea multilate
rală a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

In numele întregii organizații, 
al uteciștilor din județ, plenara 
Comitetului județean Teleorman 
al U.T.C. a adoptat textul unei 
Chemări la întrecere adresată tu
turor organizațiilor județene 
U.T.C., întregului tineret care 
lucrează în agricultură.

I. BODEA

n vara anului trecut 
patru zeci și trei de 
tineri absolvenți ai 

școlii profesionale 23 Au
gust au fost repartizați la 
F.M.U.A.B., în cadrul sec
ției strupgărie. Colegi timp 
de trei ani pe băncile șco
lii, iată-i astăzi împreună și 
la locul de muncă. Aici au 
reîntîlnit figurile îndrăgite 
ale muncitorilor și maiștrilor 
care le-au îndrumat pașii 
spre tainele meseriei, pen
tru că tot aici au făcut și 
practica în producție. Con- 
stituiți în două brigăzi, încă 
din primele zile, tinerii ab
solvenți au intrat în caruse
lul muncii, întrecîndu-se 
pentru ti obține rezultate 
cît mai bune. Iată-i în foto
grafii pe doi din componen
ță brigăzii situate pe locul 
I — strungarii Ghețu Iordan 
(sus) și Miță Florea (stingă).

Fototext: O. PLECAN

CHEMAREA CHEMAREA

„Tînărul este complimen
tat poet" nota undeva G. 
Călinescu, dar tot acolo mare
le scriitor sublinia faptul că 
„orice om vibrant este com
plice cu muzicianul, instru
mentistul, artistul, actorul, 
dansatorul, exercitînd frag
mentar sau numai prin gesturi 
interioare o artă, ceea ce-l 
pune în măsură s-o înțeleagă 
mai bine". Sînt astfel de oa
meni vibranți care depășesc 
însă complicitatea interioară 
cu o anumită artă, entuzias
mul și setea de afirmare pu- 
nîndu-i în situația de-a o 
exercita chiar fără contract 
social. Acestei pasiuni „extra
bugetare" i se dedică pe atî- 
tea scene din țară artistul a- 
mator, iar cînd acesta capătă 
simțul echipei și solidaritatea

Dînd glas sentimentelor și gîndurilor uteciștilor, tuturor tine
rilor români, germani, sîrbi, maghiari și de alte naționalități de 
pe aceste meleaguri, organizația județeană Caraș-Severin a 
U.T.C., adresează tuturor organizațiilor județene, întregului ti
neret din întreprinderile industriale, transporturi, comerț și 
cooperație, o înflăcărată chemare de participare la întrecerea 
ce se desfășoară între organizațiile județene de partid, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie 1969.

Conștienți de datoria ce ne revine de a răspunde - dragostei 
și grijii părintești cu care sîntem înconjurați de partid și în
tregul nostru popor, prin angajarea totală a puterii minții și 
brațelor noastre în opera de edificare a patriei socialiste, ne 
exprimăm hotărîrea de a înscrie noi pagini de muncă entu
ziastă pe agenda anului 1970 — an hotăritor pentru îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal. Alături de toți oamenii muncii 
ne angajăm să muncim neobosit pentru a aduce contribuția pro
prie la înfăptuirea fiecărei prevederi a angajamentului organi
zației județene de partid prin realizarea următoarelor obiective:

— Organizația noastră județeană va desfășura o intensă acti
vitate politică de mobilizare a întregului tineret din fabrici, 
uzine, din mine și șantierele de construcții, din celelalte unități 
industriale la îndeplinirea planului de producție și a angaja
mentului luat de plenara Comitetului județean de partid. Orga
nele și organizațiile U.T.C. își vor intensifica munca politică- 
educativă desfășurată în sprijinul procesului de producție, a 
creșterii răspunderii fiecărui tînăr pentru realizarea integrală 
a sarcinilor economice.

(Continuare în pag. a U-a)

Tinerii din județul nostru au luat cunoștință cu vie satisfacție 
de răspunsul organizației județene de partid Teleorman la che
mările la întrecere lansate de organizațiile de partid Brașov șl 
Timiș, și-și exprimă întreaga lor adeziune față de angajamen
tele stabilite pentru anul 1970, ultimul an al cincinalului.

Exprimînd dorința fierbinte a uteciștilor, a tineretului din 
județ de a-și aduce o contribuție cît mai substanțială la îndepli
nirea și depășirea acestor obiective, Comitetul județean Teleor
man al U.T.C., întrunit în plenară lărgită, pe baza analizei atenta 
a posibilităților, urmărind punerea în valoare a resurselor 
existente a alcătuit programul său propriu de activitate care ja
lonează munca organelor și organizațiilor U.T.C. în cursul anu
lui 1970.

Adresăm totodată eu acest prilej, o enttrriasiS chemare fa 
întrecere către toate organizațiile județene ale Uniunii Tinere
tului Comunist, tuturor tinerilor de pe ogoarele țării, să parti
cipe cu întregul lor elan la înfăptuirea integrală a sarcinilor 
care stau în fața lucrătorilor din agricultură în acest an.

Preluînd experiența pozitivă acumulată pînă în prezent, pre
ocupați să găsim modalități eficiente de antrenare a tineretului 
la îndeplinirea cu succes a angajamentelor luate de Comitetul 
județean de partid, în numele tuturor oamenilor muncii din 
județ, ne propunem realizarea următoarelor obiective :

— Mobilizarea la muncă a tineretului din cooperativele a- 
gricole de producție, astfel încît fiecare utecist să realizeze 
cel puțin cîte 150 de norme de producție, să execute la timp și 
la un înalt nivel agrotehnic lucrările încredințate.

— Pentru continua consolidare economico-organizatorică ■ 
cooperativelor agrico'e de producție, Comitetul județean U.T.C. 
va sprijini nemijlocit organizațiile U.T.C. din aceste unități, 
astfel ca tinerii să fie un factor activ în întreaga activitate a 
acestor unități, să manifeste o atitudine înaintată față de muncă, 
să contribuie la dezvoltarea și apărarea avutului obștesc.

— întrucît în zootehnie și îndeosebi în legumicultura, se re-
(Continuare In pag. a ll-a)

Profesiunea
unei

pasiuni

MULTIPLELE fATEȚE ALE
PREOCUPĂRII CONCRETE

Comitetul județean Dîmbo
vița al U.T.C. a consacrat o ana
liză deosebită, pe temeiul unui 
studiu, practicii în producție a 
elevilor de la profesional. De 
altminteri, însuși acest studiu, 
pe parcursul desfășurării lui, a 
pus în lumină cîteva din preo
cupările U.T.C. din școală și în
treprindere cu adresă directă 1 
practica în producție.

Ce se desprinde din studiul 
făcut timp de două luni — no
iembrie și decembrie — în șco
lile profesionale și întreprinde
rile — gazde ale practicii ? Ca 
element esențial : că organiza
ția U.T.C. are mijloace și e ne
cesar să le folosească pe par
cursul practicii. Intervenția sa 
este mai ales pe plan educativ. 
Recunoaște oricine că în prac-

disciplinară a înfăptuirilor de
vine, dintrodată, „profesiona
lizat" de însăși pasiunea sa. 
Cred că în acest mod a luat 
naștere, principial, și Teatrul 
popular de amatori din Vatra- 
Dornei, instituție nouă, care a 
ridicat nu de mult prima cor
tină. Dar înainte de acest eve
niment artiștii din Dorna au 
la activul lor o muncă de ani 
și ani de zile desfășurată sub 
semnul celei mai depline per
severențe. In general, toți a- 
cești oameni sînt tineri pro
fesori, ingineri, muncitori, me
dici, activiști culturali. In mo
mentul de față colectivul dor- 
nean nu este doar o formație 
ocazională gata să intre in 
diverse competiții numai de 
dragul de a avea activitate 
casa de cultură care le găz
duiește elanul. S-a constituit

ION MURGEANU

(Continuare în pag. a ll-a)
PREDEAL: Colții Morarului văzuți de pe Cioplea.

tică capitolul „disciplina elevi
lor" este cel mai deficitar. Din 
acest considerent, organizația 
U.T.C. aici își propune să inter
vină. Și a intervenit. In prac
tica curentă au intrat acele 
discuții cu grupele de elevi care 
analizează și pun la punct ca
zurile de indisciplină, pledează 
pentru un Spirit responsabil de 
muncă. Anul III termiști-trata- 
mentiști de la Grupul școlar 
petrol — Tîrgoviște, de pildă, 
și-a propus să se ocupe îndea
proape în trimestrul acesta de 
problema frecvenței la practi
că, întrucît în trimestrul ante
rior s-au înregistrat multe ab
sențe. Elevii din anul II al Gru
pului Petrol — Moreni încep

instruirea în atelierele școală 
productive ț grupele U.T.C. in
tenționează să fie foarte efici
ente în munca pe care o desfă
șoară pentru a dezvolta la elevi 
spiritul de răspundere pentru 
îndeplinirea planului de pro
ducție, mergînd pînă la urmă
rirea prin grafice 
lor individuale și 
In timpul practicii 
organizația U.T.C.
tea spune, rolul 
în asigurarea disciplinei. K un

a rezultate- 
a disciplinei, 
în producție, 
are, am pu- 
preponderent

VIORICA BĂRLADEANU 
CORNEL VOICU

(Continuare în pag. a II-*)

amînare n-o bă
nuim posibilă pînă 
la această oră. Vi
novăția acelor 11 
inculpați ni s-a pă
rut evidentă de la 
prima audiere și

dacă completul de judecată a 
stabilit încă un termen a făcut-o 
numai pentru că. în spiritul de 
adînc 
tre, a 
solut 
putea 
puțin

SĂ DISCUTĂM DESPRE

umanism al legilor noas- 
ținut să nu lipsească ab- 
nimic, din ceea ce ar 
ajuta sau conta citași de 
în stabilirea, pentru fie

care din vinovați. a celei mai 
drepte judecăți.

Astăzi însă, Tribunalul jude
țean din Deva va pronunța pro
babil sentința. Astăzi, luni 9 fe
bruarie, este cel de-al doilea 
termen și, ultima filă a volu
minosului dosar de peste 700 de 
pagini conținînd trista și revol
tătoarea istorie a decăderii mo
rale a unor tinere din 
Jiului va consemna 
exactă 
căreia 
site. O 
Marghit 
ei întru

Valea 
răsplata 

ce se cuvine fie- 
penfru faptele săvîr- 
aspră pedeapsă acelei 
Szedlac si complicilor 

proxenetism, o meritată
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La închiderea edi
ției: MARIA ALEXAN
DRU a cîștigat finala 
probei de simplu 
a „Internaționalelor" 
de tenis de masă ale 
României

i
I
L

Intervenție in dezbaterea: »»CE SE PETRECE 
ÎN VOLEIUL ROMÂNESC*1 ? 

PE CINE ÎNȘELĂM? 
de NICOLAE SOTIR, antrenor emerit

• „SĂNIUȚA
• OLIMPICII 

TORS
• „COPILUL 

CONFIRMA
• HANDICAPUL- 

INDIFERENȚEI

DE ARGINT 
S-AU REIN*

DUNĂRII" i
l
i

.TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

• MERIDIANE

Sentința se va pronunța astăzi

Dar „martorii", acei martori care
zîmbesc și spun adevărul?

sancțiune acelor fete, D. Nede- 
lia, A. Boabi, D. Aurelia. S. Ro- 
dica, V. Lucia, R. Victoria, M. 
Maria, S. Elisabeta. B. Lucre- 
ția, cu excepția a două dintre 
ele, toate minore, care refuzînd 
munca sau învățătura, au rătă
cit pe drumul în care tînărul și 
omul în general își pierde orice 
urmă de demnitate.

Dar martorii, ne întrebăm, ce 
se va întîmpla cu ei 7 Ce se va

întîmpla adică cu acele persoa
ne care invitate în fața tribu
nalului să spună adevărul, l-au 
și spus într-adevăr și n-au as
cuns nimic din ceea ce au cu
noscut în legătură cu procesul, 
cu inculpații ? Martorii, veți 
răspunde, vor pleca acasă ț ro
lul lor încetează chiar înaintea 
pronunțării sentinței pe care o 
vor primi ușurați, liniștiți, sa- 
tisfăcuți, mîhniți sau zîmbind

fiecare dintre ei după cum îi e 
firea, după legătura cu faptele 
sau cu făptașii, după cum și-a 
făcut datoria de martor. Căci 
martorii, știm cu toții, sînt aju
toare prețioase ale justiției, prin 
calitatea pe care însăși denu
mirea le-o subliniază, ei concură 
la elucidarea împrejurărilor în 
care s-au săvîrșit faptele, la 
stabilirea riguroasă a adevăru
lui, la justa măsură a sancțiunii.

nuSînt, e adevărat situații șl 
de rară excepție, cînd putem 
reproșa martorilor un anume fel 
de complicitate ; o complicitate 
prin indiferență, printr-o lipsă 
de atitudine, de combativitate

NICOLAE ARSENIB

(Continuare în pag. a ll-a)
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— In toate unitățile industriale organizațiile U.T.C. vor acorda 
o atenție deosebită mobilizării tinerilor în întrecerea socia’istă, 
pentru respectarea tehnologiei de fabricație și a normelor de 
tehnica securității muncii, pentru creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor, instalațiilor și agregatelor, reducerea opriri
lor neplanificate și întreținerea corespunzătoare a utilajelor.

— Vom educa tineretul în spiritul tradițiilor disciplinei mun
citorești, generalizînd unele inițiative cum ar fi : „Minutul fe- 
Iicită — minutul acuză", „Față în față cu faptele tale", „Cea 
mai îngrijită mașină și cel mai curat Ioc de muncă", „Reflec
torul tineretului", gazetele „Tineretul și producția", acțiuni me
nite să influențeze munca și comportarea tinerilor în producție, 
întreaga activitate a organelor și organizațiilor U.T.C. se va 
desfășura sub deviza : „Nici un tînăr sub normă, nici o abatere 
în procesul de producție".

— Pentru a contribui la realizarea angajamentului organiza
ției județene de partid, ca în acest an să se economisească 2.400 
tone metal, 1.300 tone cocs, 10.500 tone combustibil convențional, 
precum și 5.400 tone masă lemnoasă, întreaga activitate a orga
nelor și organizațiilor U.T.C. va fi orientată în direcția gene
ralizării acțiunilor de va'orificare superioară a materiilor pri
me și materialelor, de reducere a rebuturilor și declasatelor. în 
acest scop vom extinde în toate unitățile economice ale județu
lui inițiative ca : „Să gospodărim și să utilizăm metalul cu 
eficiență economică sporită", „La locul meu de muncă nici un 
rebut, nici un material risipit" și altele. Ne propunem să con
tribuim Ia reducerea cu 5 zile a termenului de reparare a cau- 
perelor, cu 0,2 o/0 a timpului de staționare la rece a cuptoarelor 
C.S.M., să ne integrăm eforturilor tuturor salariaților pentru 
reducerea termenelor de reparare a liniilor de laminare și aglo- 
meratorului de la Centrala Siderurgică Reșița.

— Conducerile șantierelor de construcții vor fi sprijinite în 
recrutarea și trimiterea pe șantierele din județ a unui număr 
de 500 de tineri, urmărind în același timp asigurarea condițiilor 
optime de muncă și de viață ale acestora.

— Organizațiile U.T.C. din întreprinderile de transporturi se 
vor preocupa în mod susținut de întărirea disciplinei în rîndul 
tinerilor, pentru ridicarea spiritului de răspundere în folosirea 
la întreaga capacitate a mijloacelor de transport. în acest scop 
vom generaliza inițiativele „Stăpîn la volan" adresată tinerilor 
din transporturile auto și „Siguranță și măiestrie" pentru tinerii 
din transportul feroviar, concomitent cu determinarea unei ati
tudini active pentru economisirea combustibililor, a carburan
ților și lubrifianților, a pieselor de schimb.

— Pentru tinerii din unitățile cooperației meșteșugărești și
cele comerciale — „____ ,1 — ----- " __ ‘
noastră județeană — vom organiza în mod permanent acțiuni 
destinate educației lor In spiritul comportării civilizate, al res
pectului față de consumatori, al satisfacerii exigențelor mereu 
crescînde ale populației. O atenție deosebită vom acorda felului 
cum se desfășoară concursurile profesionale aflate în plină des
fășurare, „Buna servire- și „Meseria — brățară de aur".

— Organele și organizațiile U.T.C. își vor spori preocupările 
în direcția cultivării la tineri a interesului și răspunderii pentru 
continua lor perfecționare profesională. Olimpiade’e pe meserii, 
concursurile profesionale, cursurile de calificare și de ridicarea 
calificării, consfătuirile, schimburile de experiență, demonstra
țiile practice, vor constitui și în continuare forme active de 
antrenare a masei de tineri într-o activitate complexă de lăr
gire a orizontului științific și profesional. în acest, an vom an
trena la cursuri'e de calificare lin număr de 700 tineri, la.celo 
de ridicarea calificării 1.500, la acțiunea de policalificare 
peste 100 : vom acționa pentru ca majoritatea tinerilor să de 
vină purtători ai insignei „Cartea tehnică și producția". De ase
menea, vom iniția lectorate și cercuri de economie aplicată, 
cluburi tehnice și alte activități care să stimuleze Dasiunea ti
nerilor pentru întregirea cunoștințelor în meseria a'easă.

—Vom atrage tinerii ingineri și tehnicieni în organizarea 
științifică a producției, Ia o laborioasă activitate de cercetare 
științifică, stimulînd abordarea unor tematici care să ofere 
posibilitatea influențării directe a îmbunătățirii procesului teh
nologic. în acest scop vom organiza periodic simpozioane, se- 
siuni de comunicări tehnico-științifice cu tinerii ingineri și ten- 
nicieni din metalurgie, construcții de mașini și minerit. In spri
jinul unor asemenea preocupări vom desfășura o susținuta 
muncă politică în rîndul tinerilor ingineri și tehnicieni, urmă
rind ca fiecare specialist să fie un participant activ in miș
carea de inovații și raționalizări.

Integrînd eforturi'e noastre în munca întregului popor con
sacrată făuririi societății socialiste multilateral, dezvoltate, che
măm toate organizațiile județene, pe toți tinerii patriei, să 
muncească cu pasiune, cu entuziasm și dăruire pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de producție, ale anului 1970, pen
tru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român.

din unitățile cooper: , . _
prezenți în număr mare în organizația

simte lipsa forței de muncă, organizațiile U.T.C. vor recomanda 
incă 2.500 tineri să lucreze în aceste sectoare care capătă o 
mare dezvoltare în județul nostru.

— Tinerii constituiți în brigăzi și echipe, vor executa lucrări 
de amenajare, îndiguiri, întrețineri pentru irigare a 1.500 ha., 
terasarea și plantarea cu viță de vie a unei suprafețe de 30 ha., 
redarea în circuitul agricol a 25 ha. teren, și plantarea a 10 ha 
cu duzi, a 50 ha. cu salcimi și peste 40.000 pomi fructiferi.

— Pe întreg parcursul anului, comitetele U.T.C. din toate co
munele județului, venind in sprijinul Consiliilor de conducere 
ale C.A.P., vor organiza echipe și brigăzi de tineri care să parti
cipe la lucrările de fertilizare a pămîntului pe o suprafață de 
peste 10.000 ha. In acest scop în lunile martie și octombrie, Comi
tetul județean va organiza în mod special „Decada fertilizării 
solului".

— Pentru darea Ia termen în folosință a celor 5 îngrășătorii 
și 4 complexe intercooperatiste a cîte 5.000 și respectiv, 30.000 
capete porcine precum și a altor construcții din C.A.P., vom 
organiza brigăzi și echipe de tineri care să efectueze lucrări de 
peste 150.000 ore muncă patriotică cu o valoare de circa 
300.000 lei.

— în fiecare cooperativă agricolă de producție și fermă I.A.S. 
se vor constitui echipe permanente pentru a interveni prompt 
în efectuarea unor lucrări ca evacuarea apei de pe terenurile 
agricole inundate, încărcări-descărcări, transportul gunoiului de 
grajd, al furajelor, însilozări, înmagazinări etc.

— Tinerii vor întreține suprafața de 2.000 ha. pășune 'natu
rală și vor sprijini consiliile de conducere ale C.A.P. în recol* 
tatul întregii suprafețe de lucernă inlăturîndu-se pierderile

— Tinerii mecanizatori din I.M.A., mobilizați de organizațiile 
U.T.C. se angajează să folosească mai complet capacitatea ma
șinilor și tractoarelor, să execute la timp și de calitate supe
rioară lucrările în cadrul cooperativelor agricole de producție, 
să reducă cheltuielile la 1.000 lei cu 4,30 lei, realizind o econo
mie de 422.000 lei, iar la volumul veniturilor vor aduce o spo
rire de circa 800.000 lei.

— Vom desfășura complexul de acțiuni intitulat „Tineretul șt 
agrotehnica anului 1970“ — care va cuprinde întîlniri cu specia
liști, concursuri, întrebări și răspunsuri, calcule economice, pre
zentări de filme, schimburi de experiență, vizite, răspindirea li
teraturii de specialitate etc.

— Continuînd preocuparea pentru ridicarea cunoștințelor pro
fesionale a tinerilor ce lucrează în agricultură, vom organiza 
in acest an a doua ediție a „Săptămînii mecanizatorilor" precum 
și faza județeană a olimpiadei mecanizatorilor la care vor parti
cipa toți mecanizatorii din I.A.S.-urile și I.M.A.-urile județului.

— Cu sprijinul U.J.C.A.P. se vor organiza pentru elevii din 
școlile generale în mod experimental — ferme agricole școlare 
care să asigure atît buna desfășurare a orelor de instruire prac
tică prevăzute în planul de învățămînt cît șl realizarea diferi
telor lucrări din agricultură de către elevi pe tot parcursul 
anului.

— Executarea lucrărilor de castrat a porumbului în loturi «le 
hibridare în I.A.S. pe o suprafață de peste 500 ha.

— în campaniile agricole de vară și toamnă, vom antrena 
peste 3.000 elevi din licee și școli profesionale în tabere de 
muncă care să ajute I.A.S.-urile la strînsul recoltelor, realizind 
lucrări în valoare de peste 600.000 lei.

— La total acțiuni patriotice din agricultură se vor efectua 
circa 2 milioane ore muncă patriotică-voluntară reprezentînd 
o valoare de peste 4 mi'ioane Iei.

Participanții Ia plenara Comitetului județean U.T.C., exprimă 
hotărîrea fermă a celor peste 19.000 de uteciști din agricul
tură, a întregului tineret din județ care lucrează pe ogoare, d» 
a munci cu întreaga lor capacitate la transpunerea în viață a 
acestor măsuri, de a nu precupeți nici un efort in vederea spo 
ririi contribuției lor, de a smulge pămîntului cit mai multe bo
gății, Ia creșterea producției vegetale și animale.

Formația de dansuri a ansamblului „Prahova" evoluînd pe 
scena teatrului ploieștean.

FIULIIPLEU TAȚETE
(Urmare din pag. I)
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Profesiunea
(Urmare din pag. I)

Vatra-Domei un colectivla
artistic adevărat care, trecut 
prin școala practicii îndelun
gate sub conducerea unor oa
meni de teatru adevărați, se 
simte deja școlit și face în 
continuare efortul perfecțio
nării. Seară de seară soții 
Gheorghe și Viorica Gherman, 
Silvia Roznoveanu, Doina Co- 
jocaru, Georgeta Gălătuș, Ga- 
rofița Todașcă, Mihai Cozu- 
baș, O. Ostaficiuc, V. Bălan, 
1. Balcon, F. Albotă, Gheor- 
ghe Stoleriu fi Petru Ioniță 
se găsesc împreună în sălile 
de repetiție sau pe scenă ; 
pentru ei „timpul liber" este a- 
cest timp nobil fructificat 
pentru crearea unei tensiuni 
culturale deosebite în orășelul 
de pe malurile Bistriței.

„Sîntem multilaterali, ob
serva cu umor Mihai Cozu- 
baș: fi regizori tehnici, și ma
chiori, electricieni, costumieri 
fi pictori scenografi. Le-am 
învățat cu încetul pe toate". 
In 15 ani de teatru echipa de 
la Doma a abordat un reper
toriu ambițios, amplu diversi
ficat, din care fac parte piese 
și autori dintre cei mai inti- 
resanți. Premiera din octom
brie a Teatrului popular s-a 
produs, cum era și firesc, cu o 
piesă din dramaturgia origi
nală, „Sfîntul Mitică Blajinu" 
de Aurel Baranga, în regia 
lui Gh. Gherasim de la Tea
trul Național din Cluj. In 
continuare, prima stagiune a 
Teatrului popular înscrie în 
repertoriu „Nicnic" de Anca

Bursan și Gh. Panco, repre
zentație care va fi adusă în 
premieră de Virgil Calotescu. 
Bineînțeles că au fost succese 
și dacă directorul casei de 
cultură din Vatra-Domei, to
varășul Dumitru Cojocaru, le 
înfățișează cu o frumoasă mo
destie, cu atît mai mult aceste 
succese vor avea răsunetul 
cuvenit în viitor. Important 
este că la Doma spectatorul 
venit din toată țara pentru o- 
dihnă va găsi un afiș original 
pe care permanența îl va im
pune. Pasiunea colectivului 
artistic al noului Teatru 
popular a dublat profesiunea 
unor oameni tineri care erau, 
pînă nu demult, salutați pe 
stradă pentru munca lor de 
la catedră, de pe șantier, din 
cabinetul medical. Salutăm 
cu acest prilej, la fel de emo
ționați, actorii, și le dorim 
succes I

principiu pe care comitetul ju
dețean îl urmărește cu perseve
rență pentru a deveni practică 
curentă în toate cele 13 organi
zații U.T.C. din școlile județu
lui.

Atît organizațiile U.T.C. ale 
școlilor cît și cele -ale întreprin
derilor sînt îndemnate să par
ticipe la buna desfășurare a 
practicii și altfel. Ele, trăind în 
miezul preocupărilor elevilor, zi 
de zi, cunosc și au posibilitatea 
să observe și problemele de 
conținut ale practicii, deci, 
să-și spună cuvîntul în buna ei 
desfășurare. Și fac lucrul aces
ta susținîndu-și punctul de ve
dere în fața conducerilor șco
lilor și întreprinderilor. Numai 
cîteva exemple. Organizația 
U.T.C. de la Centrul școlar me
talurgic, receptivă la aprecie
rile elevilor, a susținut desfă
șurarea practicii în echipe for
mate numai din elevi, sub con
ducerea unui muncitor. Organi
zațiile U.T.C. de la Școala pro
fesională auto — Tîrgoviște, 
școlile profesionale petrol Tîr
goviște și Moreni au propus 
conducerilor școlilor și între
prinderilor să se mențină sis
temul de practică prin rotirea 
elevilor pe secții și sectoare — 
în cadrul aceleeași secții, pe di
ferite mașini, iar în cadrul ate
lierelor de reparații, pe opera
ții ale procesului tehnologic. Și 
interesul atinge și alte zone. 
Bunăoară, la Uzina mecanică - 
Moreni, organizațiile U.T.C, de 
la cazangerie și strungărie, ma
șini unelte, au urmărit repar
tizarea elevilor pe echipe de 
muncitori și pe lîngă muncitori 
de înaltă calificare, fapt fina
lizat cu profit maxim de către 
elevi în însușirea meseriei. 
Cînd a fost vorba de amenaja
rea unor ateliere-școală cu plan 
de producție pentru elevi — la 
Uzina de utilaj petrolier — Tîr
goviște și la Moreni — organi-

zațiile U.T.C. au mobilizat ute- 
ciștii să contribuie la această 
acțiune.

Rău este că practica aceasta, 
atît de bună, atît de necesară șl 
eficientă n-a intrat în obișnuin
ța tuturor organizațiilor U.T.C., 
mai ales în sectorul agricol. 
Organizațiile U.T.C. din I.A.S. 
trebuie să se simtă vizate. Ele
vii petrec tot timpul aici, în 
I.A.S. și organizația U.T.C. ar 
trebui să preia în întregime or- 

.................. r cuganizarea muncii educative 
elevii.

Acțiunea întreprinsă de co
mitetul județean al U.T.C. — 
Dîmbovița s-a finalizat într-o 
amplă și complexă analiză la 
nivelul biroului, analiză la 
care au participat reprezen
tanți ai consiliului sindical lo
cal, șefii birourilor de învăță
mînt din unele întreprinderi, 
factorii de răspundere de la Di
recția agricolă. Remarcăm ab
sența la această dezbatere a In
spectoratului școlar județean, 
forul cel mai indicat — și che
mat de altfel — să realizeze 
coordonarea muncii instruc- 
tiv-educative din școala profe
sională.

Planul de măsuri adoptat cu
prinde nu numai în principiu 
ci la amănunt căile de acțiune 
ale organizațiilor U.T.C. din 
școlile profesionale și cele ale 
întreprinderii care au elevii la 
practică. Din el ni se pare re
levabil să amintim :

— activizarea grupelor U.T.C. 
în întărirea disciplinei ;

— preluarea răspunderii de a 
Iniția viața extrașcolară a ele
vilor ;

— activizarea cercurilor de 
elevi accentuarea specificului 
tehnic aplicativ în domeniile 
strungari, sondori electricieni, 
mecanici cu scopul de a dez
volta gîndirea tehnică a elevi
lor, executarea unor machete, 
pentru expoziția pe plan jude
țean cit și stimularea particiu - 
rii la concursul pe meserii.

DAR „MARTORII*?

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

PREA MIC PENTRU UN 
război ATIT DE MARE : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

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

CĂLUGĂRITA: rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE 7 : rulează la Capitol (ore
le 9,45; 12,30).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), București (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 
20,30).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la Festival 
(orele 8,15; 10,15; 12,15; 14,15;
16,15; 18,30; 21), Victoria (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE 7 : rulează la Lu
mina (orele 9,30—17 în continua
re; 20).

ÎNTR-O SEARĂ UN TREN : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; orele 9—10 program 
pentru copii).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare; 17—21 program 
de filme documentare).

CIND SE ARATĂ CUCUVEAUA: 
rulează la Feroviar (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Arta (orele 10,30— 
16,45 în continuare; 19,45).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Grivița (orele 9,30; 12; 15,30; 
20,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la înfrățirea (o- 
rele 15,15; 17,45; 20).

BLOW-UP : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30)

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Dacia (orele 8,30—20,30 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Bu
regi (orele 16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VISURILOR: rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 
rulează la Lira (orele 15,30; 19),
Vltan (orele 15,30; 19), Progresul 
(ora 15,30).

VINNETOU ÎN VALEA MORȚII: 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20), Moșilor (orele 15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Ciulești (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI ; rulea
ză la Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Tomis 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18).

CALABUCH : rulează la Cotro- 
eenl (ora 20,30).

URMĂRIREA : rulează la Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

21), Aurora (orele 9,30; 12; 15;
17,30; 20).

DRAGĂ BRIGITTE : rulează la 
Volga (orele 9,30—16 în continua
re; 18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează la Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la Moșilor (ora 20,30).

corabia NEBUNILOR : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 19).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

VĂ PLACE BRAHMS? : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA 
— ' • - - - ' Rahova (ora

DOCTORULUI 
la Rahova (o-

V-A: rulează la
20,30).

TESTAMENTUL
MABUSE : rulează 
rele 15,30; 18).

MĂRTURIA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18;
20,15).

ȘOARECELE DE AMERICA : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

CIND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca Union (orele 
12; 14).

iSteutra
LUNI 9 FEBRUARIE 1970

la 
18;

ÎN SĂPTĂMlNA 9-75 FEBRUARIE a. c.
La cinematograful TIMPURI NOI din Capitală

UN PROGRAM DE SCURT METRAJE ROMANEȘTI
premiate la diferite festivaluri internaționale

IZVOARELE
regia : Octav lonițâ

imaginea : Vasile Mănăstireanu, Tiberiu Olasz

CINTECELE RENAȘTERII
scenariul și regia : Mirei llieșu 

imaginea : Tiberiu Olasz

SOARELE NEGRII
scenariul : Gabriela lonescu, Slavomir Popovici 

regia : Slavomir Popovici 
imaginea : Dorian Segal

HISTRIA, HERACLEEA Șl LEBEDELE
scenariul, regia, imaginea : Ion Bostan

LORLUMEA
scenariul și regia : Marius Oniceanu 

imaginea : Vasile Mănăstireanu 

SĂRUTĂRI
see ~riul și regia : len Popescu ^opo

VALUL
scenariul și regia : Sabin Bălașa 

imaginea : Rad Codrean

(Urmare din pag. I) 
momentul săvîrșirii faptelor 

.........................................   Sigur, 
această „contribuție" nu intră 
sub incidența legii, dar ea nu 
scapă sau n-ar trebui să scape 
opiniei publice, acestei instanțe 
omniprezente și ale cărei sanc
țiuni în plan moral, cetățenesc 
nu trebuie să fie mai puțin 
severe.

Și totuși, ce se întîmplă cu 
martorii care depun în aminti
tul proces de la Deva ? Deta
liile complicității de martor de 
care vorbeam pot face ca între
barea să pară puțin violentă. 
N-avem de ce să n-o recunoaș
tem. Faptele înseși ne deter
mină să depășim obișnuita as
prime cu care am tratat astfel 
de situații. Fiindcă în acest caz, 
complicitatea nu s-a produs 
doar prin indiferență, prin sim
plă asistare, prin faptul că mar
torul a lăsat să se petreacă sub 
privirile sale neutre acte contra
venind normelor noastre de 
civilizație, moralității elemen
tare. Gradul de complicitate 
scăpînd totuși și în acest caz de 
rigorile legilor juridice, este 
ceva mai pronunțat: martorii 
au participat ei înșiși, efectiv la 
săvîrșirea faptelor incriminate. 
Ba, mai mult, faptele însele n-ar 
fi fost posibile fără martori.

Să ne întrebăm, atunci, pentru 
că întrebîndu-ne nu vom absol
vi cu nimic pe aceste tinere de 
răspundere, oare li s-ar fi pu
tut imputa lor infracțiunea de 
prostituție, dacă nu s-ar fi găsit 
niște binevoitori sau profitori 
care să le ajute la aceasta ; ar 
fi ajuns, ele, aceste tinere mi
nore, a căror inconștiență se 
trădează vizibil în instanță, a- 
colo unde au ajuns fără spriji
nul, fără concursul dezinteresat, 
chiar generos, după decla
rațiile date, al acestor per
soane care se cheamă martori ? 
Căci aceștia sînt martorii al că
ror adevăr impasibil și indife
rent, al căror adevăr rostit cu 
zîmbet și obiectivitate ne-a in
dignat și a indignat în procesul 
care se judecă și astăzi îa Deva. 
Și dacă acelor tinere nu le-am 
transcris numele pe de-a-ntregul 
dintr-un motiv, pe care, fiind 
vorba de minore, cititorul îl va 
înțelege în cazul cîtorva dintre 
acești martori nu ne putem re
ține. Iată-i cu identitatea exac
tă.

în
petrecute sub ochii săi. 
această „contribuție" nt 

’ 'ența legii,

Anton Karmazik, pensionar, 
în vîrstă de, nu e nici o eroare, 
68 de ani 1 Cu 50 de Iei se ho- 
tărește să-și cumpere un amor 
fraged și cea care ar putea să-i 
fie mai mult decît ne
poată, una din minorele ci
tate, devine victimă. Ea e 
acuzată, în timp ce el, gene
rosul, el care în locul unui sfat, 
al unei povețe, al unei mustrări, 
i-a oferit cei 50 de lei con- 
îiscați de miliție, apare la pro
ces numai pentru a relata o- 
biectiv, ca un spectator neutru, 
cum s-a întîmplat

Ernest Iekel — tot pensionar, 
dar din Petrila. Mărturiile lui 
nu privesc doar o inculpată și 
sumele pe care le pomenește 
sînt ceva mai mici. Le rostește 
însă cu dezinvoltă nevinovă
ție, cu aceeași seninătate a omu
lui care n-a făcut nimic, care 
n-a greșit cu nimic, care se află 
aici, la tribunal, doar așa, ca 
martor. El trebuie doar să spună 
cum a ajutat o minoră să de
vină... Altfel, pe el procesul 
nu-1 privește.

Alexandru Șerban, de aceeași 
vîrstă. are o scuză. Era cam a- 
mețit. băuse ceva mai mult. I 
s-a părut lui că Nela, care abia 
a împlinit 15 ani e cam puș
toaică, dar 50—60 lei au putere 
de convingere și-apoi el, ce 
poate să pățească ; să ajungă, 
cel mult martor. Nu trebuie 
decît să spună adevărul.

Adevărul care pe ei îi ocoleș
te, îi apără, îi scoate în afara 
oricărei răspunderi. Adevărul 
care adesea ia forma unui ci
nism revoltător ca-n cazul 
unui alt martor. Nicolae 
Marinescu, lucrător la tipo
grafia municipiului Petroșani. 
Și acesta are vîrstă tot în jurul 
a 50 de ani. Victimele sale sînt 
în număr de 5, și în afara aces
tora din fața instanței se pare 
că mai are și altele. în casa lui 
minorele se rînduiau, invitîn- 
du-se una pe alta, căci domnul 
Marinescu e om tare bun la su
flet. O declară el însuși : „Am 
văzut că aceste fete sînt fără 
nici o îngrijire din partea unor 
părinți. Eu le-am sfătuit de 
bine și le-am ajutat materiali
cește". Le-a sfătuit de bine și 
Ie-a făcut prostituate, și, asta 
o spune în fața tribunalului, în 
fața victimelor de parcă acolo, 
în public, ar pretinde să 1 se 
exprime recunoștință.

Și în sfîrșit, orîcît repulsia ne 
împiedică să înșirăm aici întrea
ga galerie de martori, un nume 
trebuie să mai pomenim. Este 
cel al martorului Constantin 
Stănciulescu. Vom menționa 
doar atît. Este responsabilul 
clubului „Constructorul" din 
Petroșani, iar patru dintre in
culpatele în procesul cărora a 
fost citat ca martor l-au cunoscut 
datorită funcției sale. Minorele 
frecventau acțiunile de la club, 
unele dintre ele activau în for
mații artistice sau în cercuri. 
S-au adresat cu diferite pro
bleme tovarășului director, au 
făcut întîmplător și unele îm
prumuturi (între UNU (!) șl 25 
lei), drept pentru care dumnea
lui a pretins recunoștință la 
domiciliu. După declarația mar
torului, la club vin frecvent 
minore ceea ce, dat fiind meto
dele predilecte de educație ale 
directorului susamintitei insti
tuții ar trebui să dea în modul 
cel mai serios de gîndit. Fiindcă 
precum am văzut, domnia sa. 
n-are nimic de pierdut, căci 
martor fiind, nu ți se poate în- 
tîmpla nimic altceva decît să 
țl se solicite adevărul.

Astăzi Tribunalul județea 
din Deva va pronunța sentința. 
O sentință care pentru cele 9 
tinere, majoritatea minore, va 
însemna deopotrivă o sancțiune 
si o măsură de recuperare din 
decăderea morală în care în
cepuseră să se afunde.

Dar, . revenim la întrebare, 
martorii, acești martori care au 
contribuit nemijlocit la săvîrși
rea infracțiunii, care au împins 
deliberat în mocirla lipsei de 
demnitate mai multe minore, 
care prin calitatea lor de cum
părători au facilitat acestora co
merțul cu dragostea, ce se va 
întîmplă cu ei ? Vor păstra 
oare în continuare zîmbetul a- 
cela incredibil de nepăsător cu 
care au părăsit sala tribunalu
lui știind că după lege nu pot 
păți nimic ? Vor fi lăsați oare 
aceștia să profite în continuare 
de lipsa de supraveghere a unor 
tinere ?

Ne punem aceste întrebări 
fiind convinși că opinia publică 
are totuși putința să găsească 
în arsenalul său de sancțiuni, 
suficiente măsuri pentru a le 
îngrădi acestor „martori" liber
tatea de mișcare.

unui

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan 
dra“ (Schitu Măgureanu): TRANS. 
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; (Sala Studio) 
PURICELE IN URECHE — ora 20; 
Teatrul Mic: PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 20; Teatrul 
.Matei Millo" Timișoara (In Sala 

Comedia a Teatrului Național). 
REGELE MOARE — ora 20.
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emisiune 
Scena — 
și critică 
populară 
de Ana

• 18,00 Confruntări — 
pentru tineret o 18,25 
emisiune de actualitate 
teatrală o 18,50 Muzică 
românească interpretată ... 
Pacatluș • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Actualitatea în eco
nomie : Contractul în acțiune • 
'9,35 Schițe de portret o 19,50 Re
flector o 20,00 Roman foileton 
..Mîndrie și prejudecată" (II) o
20.30 Steaua fără nume — emislu- 
ne-concurs de muzică ușoară •
21.30 Agenda politică, prezentată 
de Eugen Mândrie o 21,40 Inter
mezzo coregrafic. Evoluează Ale
xa Mezlncescu și Ion Tugearu • 
21,50 Telejurnalul de noapte • 
22,00 Campionatul european de 
patinaj artistic. demonstrațiile 
medaliațllor.

Autorul acestui jurnal, pe care îl publicăm începînd din 
acest număr, este unul din cei 15 tineri care și-au făurit din 
cascadorie o profesie. Născut în anul 1946 în București el a 
devenit cascador la vîrstă de 21 de ani, fiind inițiat în „meserie" 
de antrenorul Cech Szabo, cu care este și bun prieten. Aurel 
Grușevschi a turnat pe platourile noastre cinematografice sub 
conducerea regizorilor Sergiu Nicolescu și Mihai lacob, apărînd 
și în filme realizate pentru televiziune. Paralel, el urmează 
cursurile fără frecvență ale clasei a XI l-a la Liceul „I. L Ca- 
ragiale" din Capitală.

I EXAMEN
Aveam 21 de ani și intram timid într-o toamnă friguroasă pe 

poarta hipodromului de pe Pleonei.
Regizorul Sergiu Nicolaescu deschisese o nouă școală de casca

dori și pe hipodromul din Plevnei se dădea examen de călărie. 
Se adunaseră mai mult de 200 de inși. Șeful cascadorilor și tot
odată antrenorul lor este Cech Szabo. Bîrloiu, unul dintre cei mai 
de seamă reprezentanți ai hipismului românesc, este antrenor de 
călărie. Acum urmăresc împreună pe fiecare candidat în parte, 
cum călăresc pe un cal, ținut de coardă, care merge în cerc. A 
venit și rîndul meu. N-am mai călărit în viața mea. Am încălecat 
și calul m-a zgîlțîit timp de cinci minute ca pe un sac de car
tofi.

— Ai mai călărit ?
— Nul
Bîrloiu a fost de părere că am aplicații și Cech a notat ceva
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intr-un carnet. Vroiam foarte mult să intru la antrenamente ji 
mi-era tare frică. Prea mulți candidați. Mi-era frică și de vîrstă. 
Nu era nici unul așa tînăr ca mine și mă glndeam că dacă 
o să mă întrebe cineva ctți ani am, să spun că am 23. Eram 
destul de bine dezvoltat; aveam un metru și optzeci și trei de cen
timetri înălțime și aproape șaptezecișicinci de kilograme. A doua 
zi se dădea examen la sală și toată lumea s-a împrăștiat. Eu am 
rămas nu știu de ce, acolo. Am intrat în grajd și mă uitam la 
cai. Peste vreo jumătate de oră au început să apară niște namile 
de oameni foarte bine îmbrăcați și zgomotoși. Unul s-a apropiat 
de mine. Avea sprîncenele negre, stufoase și niște ochi reci și răi.

— Ce cauți aici ?
— Nimic domnule I Mă uitam la cai.
Un altul, cu un cap mai mare decît primul, cu ochii mici 

yi cu maxilarele și umerii obrajilor teșiți în afară, se răstește la 
primul.

— Crăciune I Lasă copilu în pace.
M-am enervat. Nu! Nu m-am enervat dar vroiam să răspund 

ceva.
— Nu-s copil.
Namila cea mare a închis un ochi și cu ălălalt s-a uitat rău 

la mine.
— Atunci poftim te rog afară. Aici, în afară de copii, persoa

nele străine n-au ce căuta.
— Atunci sînt copil.
Ochiul i s-a deschis încet, încet și a zîmbit. S-a așezat pe o 

bancă și a început să se dezbrace. Și ceilalți se dezbrăcau. Pe urmă 
a venit Cech Szabo. Eu m-am strecurat ușor afară. Peste cîteva 
minute au ieșit și ei afară cu caii de dîrlogi. Nu toți se dezbră- 
caseră. A rămas un cal Uber. Era un cal foarte rău și șiret care 
reușea să arunce jos pe aproape orice călăreț. Tocmai terminase
ră un film și nimeni n-avea chef de antrenament. Veniseră la hi
podrom ca să se plimbe un pic cu caii, nu să muncească cu ei. 
Alții veniseră pur și simplu să se vadă unii pe alții și să iasă 
pe urmă în oraș. Inima îmi bătea să-mi sară din piept. Aș fi avut 
curaj să încalec dar n-aveam curaj să cer voie.

— Nu încalecă nimeni ?
Îmi fac curaj spunîndu-mi că la urma urmei nu poate decît să 

mă refuze și mă apropii de Cech Szabo.
— Aș încăleca eu.
— Nu se poate.
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Namila de adineauri închide din nou ochiuL
— Soby I Lasă copilu’ să-ncalece.
— Nu se poate, lși rupe gîtuL
— Pare dezghețat.
— Hai încalecă.
Îmi aluneca piciorul, îmi alunecau mîinile. Calul nu vroia să 

stea și cînd în sfîrșit am fost călare îmi ardeau urechile și obrajii. 
Ceilalți încălecau prin săritură, lncălecau cu o ușurință și cu o 
eleganță atît de mare incit aveam impresia că eu arătam ca un 
cline care se cațără pe gard. Am intrat in padoc și după ce am 
făcut un ocol am simțit că totul se învîrtește și văd pămîntul ve
nind spre mine. Nu m-am dezmetidt decît după ce am fost din 
nou în șea. Cei de pe margine mi-au povestit mai tîrziu că nici 
n-am atins bine pămîntul și am și sărit din nou în șea. Eu nu 
mai mi-aduc aminte de nimic. Țin minte doar pămîntul care ve
nea spre mine și că eram din nou în șea. Țin minte și hohotele de 
rîs de pe margine. Am mai făcut un tur și figura s-a repetat. Din 
nou hohote de rîs. Mă strîngeam cît puteam pe cal. După cîteva 
ture nu mai aveam putere nici să respir și din nou trec peste 
capul calului și aud hohote de rîs de pe margine. Caii după ce-și 
aruncă jos călăreții fug totdeauna. Eu încălecam atît de repede 
că nu avea timp Să fugă. Eram sfîrșit de oboseală și mi-era așa 
de rușine că mă uitam numai la urechile calului. In momentul 
acela uram caii. Am ieșit cu toții de pe pistă și am descălecat. Se 
apropie Szabo cu o hîrtie în mină, de pe care șterge ceva cu 
creionul.

— Miine nu mai vii la examenul de sală. Te prezinți poimîine 
din nou aici la antrenamentul de călărie. Mazilule I Trece pe lista 
de călărie și Grușevschi. Așa-l cheamă.

Crăciun, omul cu sprîncene negre, stufoase și cu ochi reci și 
răi îmi spune cu o voce răstită.

— Bravo puștiule I
— Copilu I
— Poftim ?
— Mergi să bei niște lapte ? 
Am crezut că ride de mine.
— Nu beau lapte.
— Nu fii prost. Nu-mi bat joc de tine. După antrenament noi 

bem lapte. Iți mai curăță și plămînii de mahorcă.
— Merg.

(Va urma)
AUREL GRUȘEVSCHI
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FOTBAL
A ■ 9 ■ ■ ■„Ol mpicn s-au reîntors

Sîmbătă la ora 14 pe Aeroportul Internațional Băneasa din 
elegantul „Caravelle" al Companiei AII Italia au coborît corn- 
ponenfii lotului olimoic de fotbal care au întreprins un lung 
turneu în Israel și Australia. Obosit după cele 28 de ore de 
zbor, antrenorul „Gil" Mărdârescu ne-a declarat doar atît: 
„Chiar dacă rezultatele nu o spun, turneul nostru a fost deose
bit de dificil. S-a remarcat întreaga echipă, din care țin totuși 
să evidențiez pentru constanță și modul în care s-au adaptat 
la condițiile de joc pe Ivăncescu, Adamache, Tufan, Pescaru, 
Popovici și Bădin.

Întîlniri amicale
RAPID — STEAUA : 0—2.

DINAMO — METALUL T1RG0VIȘTE : 2—1

Amicalul de ieri dimineață 
dintre Rapid și Steaua — 
'adevărat derby al perioa

dei precompetiționa'e a atras în 
„potcoava" Giuleștiului circa 
6 000—7 000 spectatori, nerăbdă
tori să vadă la lucru acum, cu 
o lună înaintea reluării campio
natului, fotbaliștii îndrăgiți. Me
ciul a fost frumos, datorită, în 
special, jucătorilor de la Steaua 
care au avut de-a lungul celor 
90 de minute perioade de netă 
superioritate teritorială, tehnică 
și tactică. Rapidiștii — din rîn
dul cărora s-a detașat fundașul

central Cojocaru, sigur și decis în 
interveții — acuză lipsa celor 
cinci „brazilieni", dar mai ales pe 
cea a lui Neagu, omul lor de gol. 
Mazurachis, atît cît a jucat, s-a 
precipitat fără rost...

Golurile militarilor au fost în
scrise de Crăiniceanu (min. 77) și 
Vigu (min. 83 — coautori Rămu- 
reanu și... ceața).

Tot ieri dimineață, pe stadio
nul din șoseaua Ștefan cel Mare, 
Dinamo București a dispus cu 
scorul de 2—-1 de Metalul Tîr- 
goviște.

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: HEBIDIAH
Comportare excelentă

MARIA ALEXANDRU
A CÎȘTIGAT PRIMA FINALA

PROBA DE SIMPLUDIN CELE TREI ÎN CARE S-A CALIFICAT
Ultimele rezultate, Ia închi

derea ediției : Maria Alexan
dru, calificată în trei finale 
(...din trei posibile!) a repur
tat primul succes și cel mai 
valoros — cîștigînd titlul in
dividual în proba de simplu 
femei. Dar iată în continuare 
tabloul complet al rezultatelor 
înregistrate în semifinalele ce
lor cinci probe :

Simplu femei : Alexandru— 
Hovestadt 3—1; Vostova — 
Crișan 3—1 j In finală : Alex
andru—Vostova 3—0.

Simplu bărbați : Korpa — 
Dvoracek 3—0; Stanek — Ka- 
rakasevic 3—0. In finală : Kor
pa — Stanek.

Dublu femei : Alexandru, 
Crișan — Stephan, Hovestadt 
3—6; Vostova, Karlikova —

HEBID1AN

• Cu prilejul campionatelor 
Internaționale de lupte clasice ale 
R. D. Germane, desfășurate timp 
de două zile la Rostock, sportivii 
români au avut o comportare 
excelentă. Evoluînd la adevărata

lor valoare Gh. Berceanu (52 kg), 
I. Baciu (57 kg), N. Martinescu 
(100 kg) și V. Dolitschi (peste 
100 kg) au cîștigat medaliile de 
aur la categoriile respective.

• TURNEUL OLIMPIC DE 
FOTBAL din 1972 se va desfă
șura între 27 august și 9 sep
tembrie. Față de turneele prece
dente intervine o modificare, în 
sensul că echipele calificate din 
gr jpele preliminare se vor între
ce în două grupe semifinale de 
cîte patru echipe. Cîștigătorii a- 
cestor două grupe semifinale își 
vor disputa finala la Munchen. 
Jocurile turneului vor mai avea 
loc în orașele Numberg, Passau, 
Ingolstadt, Augsburg.

vins cu 3—0 (1—0) pe Dinamo 
Zagreb.

• în cel de-al doilea meci 
amical de fotbal desfășurat la 
Lima, echipa statului Peru a în
vins 
nată

cu 2—1 (1—0) o selecțio- 
cehoslovacă.

CAMPIONATUL MONDIAL UE HOCHEI
• PREȘEDINTELE clubului 

mexican „Necaxa", Jose Mon- 
cebaez, a declarat: „îi văd pe 
italieni campioni mondiali, pen
tru că ei știu să aglomereze cel 
mai mare număr de jucători, atît 
în apărare, cît și în atac".

o premieră in materie

de

cu

Copertina de la „23 August"
construcții • Echipele Japoniei și S. U. A. venite in Europa 

două săptămîni mai devreme • Grupa B se anunță foarte

• JUCĂTORII VEST-GER- 
MANI Beckenbauer și Miiller au 
încercat mingea ce va fi utiliza
tă la campionatul mondial de 
fotbal. Ei au declarat că este un 
balon excelent. „Are o greutate 
ideală și pornește din picior ca 
un obuz", a spus Miiller. In ceea 
ce-1 privește pe Beckenbauer, a- 
cesta găsește că mingea mondia
lelor „nu este nici prea tare, dar 
pici prea suplă".

disputată • Elvețienii au emofii • 45 de ani de hochei jucat 

fi indrâgit in România

9 în semifinalele turneului In
ternațional de fotbal pentru juni
ori de la Viareggio echipa Du- 
kla Praga a învins cu scorul de 
4—1 (2—0) pe Partizan Belgrad. 
A. C. Milan a cîștigat cu scorul 
de 1—0 (0—0) jocul cu Rîjeka 
(iugoslavia). Finala va opune as
tăzi, echipei Dukla Praga, for- 
1 ația italiană A. C. Milan.

• Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit meciul internațional 
de fotbal dintre echipa F. C. Se
villa și selecționata Marocului, 
care se pregătește pentru cam
pionatul mondial din Mexic. Fot
baliștii spanioli au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 
(0—0), prin punctele marcate de 
Acosta și Eloy.

Conferința de presă a Comi
tetului de organizare a ediției 
românești a Campionatului Mon
dial de hochei, grupele B și C, 
prezidată de preșeaintele Fede
rației române de hochei, tova
rășul Nicolae Bozdog, a infor
mat ziariștii de specialitate a- 
supra stadiului lucrărilor de a- 
menajare a celor două mari pa
tinoare artificiale de la Galați 
și București, asupra unor de
talii mai puțin cunoscute ale 
programului competiției. Pati
noarul grupei C, de la Galați, 
reprezintă un veritabil record 
al constructorilor din localita
te : șantierul a durat 100 de 
zile fără a se face apel la fon
durile centrale și, în același 
timp, construcția și anexele ei 
prezintă cele mai serioase ga
ranții de satisfacere a tuturor 
cerințelor I La București se a- 
preciază că în maximum 10 zile 
hala de la „23 August" va pu
tea cancura cu cele mai moder
ne construcții de acest gen din 
Europa. Copertina este realizată 
din foi de aluminiu pozate pe 
cabluri de oțel ancorate în 
două perechi de arce de beton 
armat cu o deschidere de 132 de 
metri. Panourile de sticlă din
tre pilonii laterali vor permite 
o bună iluminare și pe timpul 
zilei. Lucrările imediat urmă
toare sînt cele de finisaj la ca
bine, vestiare, încălzire și in
stalația de apă, desfășurate con
comitent cu degajarea pistei și 
probele de gheață. Dimensiuni
le gheții : 1 800 m.p. (60X30) a- 
sigurate de punerea în funcțiu
ne a celor trei compresoare de 
225.000 K cal/h. fiecare. Insta
lația de iluminare prevede un 
număr total de 52 de proiectoa
re a 1000 W. Cîte ceva și des-

• Turneul hexagonal de fotbal 
de la Santiago a fost cîștigat de 
'echipa braziliană F. C. Santos, 
care în ultimul joc a învins cu 
scorul de 3—2 (2—1), echipa U- 
niversidad Catolica. Jocul a fost 
marcat de numeroase incidente. 
Echipa braziliană a terminat 
partida în 9 oameni, iar gazdele 
în 10. Pentru brazilieni au în
scris Cutinho și Pele (2) iar 
pentru gazde Samari (2). în des
chidere, Colo Colo (Chile) a în- pre instalațiile anexe : ele cu-

Kalinska, Noworyta 3—2. în 
finală: Alexandru, Crișan — 
Vostova, Karlikova.

Dublu bărbați: Amelin, Var
danian — Giurgiucă, Reti 3— 
0; Stanek, Dvoracek — Ave
rin, Gergely 3—2. în finală : 
Amelin, Vardanian — Stanek, 
Dvoracek.

Dublu mixt: Alexandru, 
Luchian — Amelina, Varda
nian 3—0 ; Karlikova, Stanek 
— Golubkova, Averin 3—1. în 
finală : Alexandru, Luchian — 

Karlikova, Stanek.
V. R.

HANDBAL

ANTRENORUL IUGOSLAV 
DECLARA : 

„ROMANIA — FAVORITA 
LA C. M."

ADVERSARII NOȘTRI ÎNVINȘI 
IN SPANIA

în localitatea Santander (Spa
nia) s-a disputat meciul interna
țional amical de handbal dintre 
selecționatele masculine ale Spa
niei și Elveției. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 18—7 
(10—4). Din echipa învingătoa
re s-au remarcat Fernandez de 
Miguel și Lopez Balcells, care 
au marcat cîte 4 goluri fiecare.

Antrenorul echipei iugoslave 
de handbal, Janez Snoj, a arătat 
că tragerea la sorți a fost favo
rabilă handbaliștilor iugoslavi 
care au șanse mari de a se cali
fica în turneul final programat 
la Paris. El a declarat că princi
pală favorită a actualei ediții 
este reprezentativa României. An
trenorul echipei Iugoslaviei a al
cătuit un lot de 15 jucători în 
frunte cu cunoscuții internațio
nali Kostic (portar), Popovici, 
Karalic (pivoți), Lavmic, Laza- 
revici, Horvat (atacanți) și alții.

„SĂNIUȚA
DE ARGINT"

Ieri, ca de altfel în tot cursul 
săptămînii, în numeroase locuri 
din țară s-au desfășurat ultimele 
întreceri ale etapei pe județ a 
Concursului dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint" din cadrul 
„Olimpiadei de iarnă a elevilor", 
competiție organizată de C.C. al 
U.T.C.. Așa cum se știe, în zilele 
de sîmbătă 14 și duminică 15 fe
bruarie, cîștigătorii fazelor jude
țene își vor da întîlnire la ma
rea finală a celei de a doua edi
ții, care se va desfășura pe pîr- 
tia de la Poiana Brașov.

Din Dorohoi ni se comunică 
numele celor care, concurind pe 
pîrtia Polonic, și-au cîștigat 
dreptul să reprezinte județul Su
ceava la finala de la Brașov. 
După cele două manșe au ieșit 
învingători: elevii Nistor Lucel 
(Dorohoi) și Gheorghe Suhan- 
schi (Botoșani).

Comitetul județean Mehedinți

al U.T.C., a organizat faza ju
dețeană pe pîrtia Dealul Mare 
din apropierea orașului Baia de 
Aramă. întrecerile s-au bucurat 
de un succes deosebit, 42 de e- 
levi, câștigători ai etapelor an
terioare, la care au fost antre
nați peste 8 000 de participanți 
din liceele și școlile profesionale 
din județ, au fost urmăriți de 
un public numeros. Palpitanta 
luptă cu secundele a evidențiat 
o deosebită măiestrie în condu
cerea săniuțelor și o remarca
bilă voință de a ieși învingători la 
următorii concurenți :băieți locul 
I Condeescu Alexandru — Baia 
de Aramă, locul II Marinca Se
bastian tot din Baia de Aramă, 
locul III Pasie Doru din Strehaia. 
La fete, locul I, Curcă
rina, Tr. Severin, locul II, Po
pescu Maria tot din Tr. Severin, 
locul III Nicola Lidia, Strehaia. 
Primii clasați vor concura la fi
nala pe țaiă.

• ÎN CADRUL CAMPIONA
TELOR internaționale de bob 
ale R. F. a Germaniei desfășura
te la Koenigsse, proba echipaje
lor de două persoane a revenit 
formației alcătuită din Zimmerer 
și Utzschneider (R. F. a Germa
niei) cu 1’ 29” 81/100 (au avut 
loc două manșe). De remarcat că 
echipajul Floth — Bader (R. F. 
a Germaniei) care deține titlul 
mondial s-a clasat pe locul trei. 
La campionate participă sportivi 
din Elveția, Austria, Spania, 
Cehoslovacia șl Suedia.

• FINALA TURNEULUI in
ternațional „O.P.E.N." de tenis 
de la Philadelphia va fi disputată 
între australienii Rod Laver, care 
l-a eliminat cu 7—6, 6—1, 6—4, 
pe americanul Ralston și Tony 
Roche. Acesta din urmă a cîști- 
gat cu 6—0, 6—3, 6—4 în fața 
lui Newcombe (Australia). în fi
nala probei feminine se vor întâl
ni Margaret Court (Australia) și 
Billie Jean King (S.U.A.).

Ecate-

prind patru vestiare pentru ju
cători, cu dușuri, grupuri sa
nitare, săli de masaj, vestiare 
pentru antrenori, arbitri oficiali. 
Sectorul rezervat ziariștilor cu
prinde 100 de locuri cu pupitre 
de scris, rețea de telexuri și te
lefoane internaționale, instalații 
de dactilografiere și multiplicat 
rezultatele necesare întocmirii 
rapide a buletinelor de joc. Sînt 
prevăzute, de asemenea, 12 ca
bine pentru comentatori cu po
sibilități de retransmisie radio 
și t.v. prin sistemele Interviziu- 
ne și Euroviziune. Biletele de 
intrare se află deja tipărite i 

sectoare
nu-

• SCHIORUL FRANCEZ 
Jean Noel Augert în vîrstă de 20 
de ani a cîștigat titlul de cam
pion mondial în proba de sla
lom special. In cadrul campiona
telor de la Val Gardena el a 
realizat în cele două manșe 
timpul total de 99” 47/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Patrick Russel (Franța) — 99" 
51/100 și Bill Kidd (S.U.A.) — 
99” 53/100. în prima manșă 
schiorul român Dan Cristea s-a 
clasat pe locul 36.

intrare se află deja 
ele sînt grupate pe 
bine determinate, nefiind 
merotate. Locuri : 5 000 cu vi
zibilitate perfectă. Marele 
eveniment sportiv găzduit de 
țara noastră semnifică și cîteva 
veritabile premiere : un pati
noar acoperit, „23 August" după 
procedee tehnice de ultimă oră | 
prezența unor echipe, Japonia 
și S.U.A. venite în Europa 
pentru acomodare, cu două 
săptămîni înaintea startului 
care n-au mai jucat niciodată 
în România. Specialiștii străini, 
chiar reprezentanții Ligii In
ternaționale de hochei aprecia
ză grupa B a ediției 1970 ca 
fiind deosebit de dificilă : opt 
echipe de valori sensibil egale 
își vor disputa dreptul de pro
movare și... lanterna. Emoții 
mari și pentru hocheiștii noștri 
aflați în aceste zile în Cehoslo
vacia pentru ultimele retușuri. 
Ei sînt deciși să onoreze cu o 
comportare meritorie oficiul 
de gazdă, cele două splendide 
construcții sportive și aniver
sarea a 45 de ani de hochei ju
cat și îndrăgit în România.

VIOREL BABA

BASCHET:

Handicapul •••

RECORDUL IOLANDEI BALAȘ 
ÎN PRIMEJDIE!

Cu prilejul unui concurs atle
tic de sală desfășurat la Viena, 
sportiva austriacă Ilona Gusen
bauer a stabilit cea mai bună 
performanță mondială (pe teren 
acoperit) la săritura în înălțime 
cu rezultatul de 1,87 m. Gusen
bauer a atacat apoi recordul 
mondial al româncei Iolanda Ba
laș (1,91 m.), pe care nu a reu
șit să-l doboare. Specialiștii con
sideră totuși că Ilona Gusen
bauer va deveni anul acesta re
cordmană a lumii.

Semnalată de multă vreme, 
necesitatea umplerii „golului" 
competițional dintre turul și re
turul campionatului național de 
baschet, era, de obicei, rezolva
tă prin organizarea unor între
ceri cu caracter local, între care 
se bucurau de o deosebită apre
ciere din partea publicului așa 
numitele „cupe cu handicap".

Acest gen de competiție rezol
va, într-o oarecare măsură, 
problema pregătirii divizionari
lor A și B precum și pe aceea 
s utilizării și experimentării u- 
nor jucători tineri, viitoare spe-

Intervenție in dezbaterea: „CE SE 

PETRECE IN VO

■ț

v.- .. ........

VOLEIUL ROMANESC

S-a scris și probabil se va 
mai scrie despre Cuțov, acest 
„copil teribil al Dunării", 
care s-a afirmat puternic în 
ultimii ani în boxul amator 
mondial.

Sîmbătă seara, la „Dina
mo", campionul european 
C. Cuțov a boxat excelent. 
Varietatea procedeelor sale 
tehnice, viteza de execuție, 
forța loviturilor îl recoman
dă drept un „boxer complet*. 
Meciul său ou Păpălău — un 
pugilist tînăr, viguros și re
zistent — a fost o încântare 
și, cum spunea cineva, me
rita să vii la gală, numai și 
numai pentru această întîl- 
nire. Mulți spectatori au cre
zut, că meciul va fi „aran
jat", că a fost programat 
doar pentru a atrage specta
tori mai mulți avînd în ve
dere că cei doi combatanți 
erau colegi de club.

Dar nu a fost așa I S-au 
schimbat lovituri dure la 
plex și figură, Păpălău reu
șind să țină piept faimosu
lui său adversar pînă la ju
mătatea reprizei a II-a. De 
aici, marcat vizibil de efort 
și acuzînd loviturile primite 
la ficat, el a bătut în retra
gere, lăsîndu-i liber drumul 
spre victorie lui Cuțov. O

BOX:

„COPILUL
DUNĂRII»

CONFIRMA
victorie meritată și munci
tă, care se pare că a tranșat, 
pentru un moment, disputa 
dintre cei doi privind su
premația la categoria ușoară.

Celelalte meciuri nu au 
impresionat. Amăzăroaiei 
(orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 
s-a impus în fața lui Buzu- 
liuc (Steaua), trimițîndu-1 și 
la podea, dar meciul lor a 
abundat în neregularități. 
Stelistul trece cam de mult 
printr-o evidentă eclipsă de 
formă care se datorește, In 
special, ușurinței cu care 
privește antrenamentele. Lu- 
mezeanu (Steaua), de la care 
așteptam mai mult, nu s-s 
putut impune în fața luî 

Gîngea (Dinamo). Judecăto
rii au dat verdictul de meci 
nul.

Și de această dată vom în
cheia cu o mențiune pentru 
juniori. Mai ales pentru ju
niorii Voinței, care s-au pre
zentat bine pregătiți. Amin
tim dintre ei pe Iacob Au
gustin un învingător meri
tuos, într-un meci greu, sus
ținut cu dinamovistul Sandu 
Mihalcea și pe Marin Bo
țea, jjn puști care promite,

T. POGOCEANU

indiferenței

în ultimul timp s-a scris foar
te mult decpre volei. Se caută 
cauzele rămînerii în urmă și 
mai ales ce este de făcut pentru 
redresarea lui. Mulți specialiști 
au arătat o serie de cauze reale 
și au propus soluții de reme
diere. Acțiunea este foarte 
complexă și problema trebuie 
atacată pe toate fronturile. Eu 
îmi propun, astăzi, să tratez un 
aspect mai delicat al problemei, 
unul care de cele mai multe ori 
a fost și este trecut sub tăcere, 
ba chiar e considerat de unii, 
ca neavînd nici o tangență cu 
regresul voleiului. Este vorba 
de încercările de înșelare asu
pra valorii reale, de falsificare 
a rezu'tatelor pe plan intern, 
de goana după rezultate, obținu
te uneori chiar prin mijloace 
neloiale și nesportive. Eu văd în 
aceasta una din cauzele princi
pale care au contribuit la scăde
rea valorii voleiului nostru.

Situația semnalată nu este 
nouă. Ea datează de foarte mul
tă vreme, primele manifestări 
de acest gen înregistrîndu-se 
de prin 1957. Odată cu răspîn- 
direa din ce în ce mai largă a 
voleiului, cu apariția unor cen
tre noi în diviziile A și B, toa
tă lumea, geloasă parcă pe su
premația echipelor bucureștene 
și clujene, a vrut să le egaleze 
și chiar să le depășească. Pină 
aici nimic rău în această dorin
ță. Numai că materializarea ei

s-a făcut nu prin metodele și 
mijloacele indicate, adică se
lecția bună a elementelor, mo
dernizarea și aprofundarea pro
cesului de pregătire, ci pur și 
simplu prin împiedicarea echi
pelor „tari" de a-și arăta supe
rioritatea evidentă. Aceste me
tode au evoluat de-a lungul a- 
nilor, îmbrăcînd formele cele 
mai variate, la care s-au asociat 
toți factorii dintr-un centru i 
jucători, antrenori, conducători 
de cluburi, conducătorii diferi
telor foruri locale și mai ales 
spectatorii. Primele manifestări 
de acest gen, apărute în centre 
ca Baia Mare, Petroșani, Craio
va, Iași, Galați și altele au oca
zionat primele așa-zise surprize, 
marcate în litere de-o șchioapă 
în presă : (C.C.A., ÎNVINSA LA 
PETROȘANI; PROGRESUL 
ÎNVINS LA BAIA MARE - 
etc...) în primul moment, toată 
lumea s-a grăbit să tragă con
cluzia îmbucurătoare, că valoa
rea voleiului a crescut pe plan 
intern, s-a mărit numărul echi
pelor valoroase, a crescut nu
mărul de jucători buni etc.. 
Dar această situație n-a durat 
mult, și s-a văzut că aceste e- 
echipe beneficiare ale rezultate
lor „SURPRIZA" jucînd în altă 
parte, decît la ele acasă, pier
deau de regulă cu 3—0, nereali- 
zînd decît 3—4 puncte într-un 
set, cu un nivel de joc care nu 
justifica victoriile răsunătoare 
obținute cu puțin timp înainte

In dauna unor echipe de va
loare confirmată. Practica s-a 
generalizat și a cuprins majo
ritatea centrelor, și ani de-a 
rîndul se înșelau unii pe alții ; 
fiecare la rindul său, fiind ne
mulțumit de ceea ce se petrecea 
cînd juca în deplasare, nu se 
sfia de loc să facă același lucru 
cînd era gazdă.

în afara nemulțumirilor și u- 
milințelor pe care le suportau

și serioși, avînd altă concepție 
despre rolul și valoarea educa
tivă a sportului, au considerat 
că locul ’ 
unde se 
testări.

2) . Au 
liniei de 
nit unilateral, extrem de 
pentru vizitatori și total 
duitor pentru gazde.

3) . Această intervenție
manentă a arbitrilor în , ,
sărăcit conținutul tactic al jo
cului, diminuînd calitatea spec
tacolului, obligînd pe jucători 
să renunțe la orice intervenție 
mai dificilă și să caute soluțiile 
cele mai sigure, care aveau mai 
puține șanse de a fi penalizate 
subiectiv de arbitri.

4) . Antrenori și jucători n-au 
mai fost preocupați de realiza
rea unei tactici superioare de

lor nu mai este acolo 
petrec asemenea mani-
determinat 
arbitraj, care a

alterarea 
deve- 
sever 
îngă-
per-

joc, a

posibilități de a realiza o tactică 
avansată.

5).Cu alte cuvinte, jocurile 
de volei s-au transformat în- 
tr-o etalare de execuții tehnice 
precise, însă fără scop final, 
care trebuie să fie tactica jocu
lui. Această tendință a fost ex
trem de dăunătoare și a contri
buit la scăderea nivelului de joc, 
la diminuarea spectacolului, la 
îndepărtarea treptată a specta
torilor de pe terenurile de vo
lei și, în final, la obținerea de 
rezultate slabe în confruntările 
internaționale, cu adversari care 
privesc jocul de volei, cum este 
și normal, prin conținutul tactic 
al lui.

Toate acestea s-au Intîmplat 
ani de zile, sub privirile îngă
duitoare ale organismelor fede
rale, care n-au știut să sesize-

Pe cine înșelăm?
jucătorii și conducătorii echipe
lor oaspe, se crease un climat 
nesănătos, în care se desfășurau 
competițiile de volei în anumi
te centre devenite numai prile
juri de dezordine și scandaluri 
Apoi urmau contestațiile și me
moriile de tqj felul. Să vedem 
însă ce consecințe mai profunde 
au generat această stare de lu
cruri.

1). în primul rînd, a grăbit re
tragerea din activitatea compe- 
tițională a unor jucători, an
trenori și arbitri și chiar spec
tatori care, fiind oameni integri

de N1COLAE SOTIR,
antrenor emerit

și-au concentrat toată a- 
în adoptarea celei mai 
tactici, (joc șablon pe 3

joc, ci 
tenția 
simple ,
pase) numai cu preluări cu* două 
mîini de jos, ba chiar și cu exe
cutarea celei de a doua pase tot 
cu 2 mîini de jos, fiindcă acest 
fel de lovitură crea mai puține 
ocazii arbitrului de a interveni 
în joc. însă era mult mai puțin 
precisă și nu oferea prea mari

ze Ia timp consecințele negative 
și n-au luat măsuri energice de 
îndreptare. Din 1968, însă. Bi
roul Federal și-a dat seama de 
pericol și a întreprins unele ac
țiuni pentru a ieși din acest 
impas. în luna septembrie 1968 
cu ocazia cursului și consfătuirii 
arbitrilor și antrenorilor de la 
Sibiu, s-a trasat ca sarcină ar
bitrilor de a pune în ap'icare 
noua linie de arbitraj larg, așa 
cum se arbitrează la nivelul 
competițiilor internaționale și 
In țările cu volei de calitate 
(U.R.S.S., Japonia, R.S.C. etc)

în scopul de a permite echipe
lor și jucătorilor abordarea unui 
joc combinativ, în viteză, cu 
multe intervenții pentru a lovi 
mingea cu 2 mîini, de sus. A- 
ceasta chiar cu riscul de a crea 
nemulțumiri în rîndul tuturor 
factorilor. Antrenorilor li s-a a- 
rătat că concepția de joc trebuie 
neapărat îmbunătățită, în sensul 
abordării unui joc combinativ 
în viteză, care corespunde ta
liei și particularităților jucăto
rilor români, acest lucru fă- 
cîndu-se chiar din primii ani de 
învățare a voleiului. Recoman
dări precise au făcut în ceea 
ce privește revenirea la pasa și 
preluarea cu 2 mîini de sus, 
care a fost aproape eliminată 
din pregătirea multor echipe și 
jucători de volei. în același timp 
la sesizările arbitrilor, Biroul 
federal a asigurat că va lua toa
te măsurile pentru ca arbitrii să 
poată dirija meciurile peste tot 
aplicînd linia de arbitraj reco
mandată.

Situația este în curs de ame
liorare, însă mai există reminis
cențe ce răbufnesc din cînd în 
cînd. Este cazul să cităm cele 
întîmplate mai recent la Brăila, 
Craiova și Iași, unde împotriva 
unor manifestări antisportive, a 
unor scandaluri și abdicări de 
la legile eticii și comportării ci
vilizate s-au luat măsuri orga
nizatorice. Biroul federal ține 
să facă cunoscut că este hotă- 
rît să ia cele mai drastice mă
suri împotriva tuturor acelora 
care nu vor să înțeleagă că nu 
trebuie să ne mai înșelăm pe 
noi înșine, și va merge pînă la 
excluderea din cadrul competi
ției interne a oricărei echipe 
care nu va respecta hotărîrile 
sale și îndepărtarea elementelor 
ce creează un climat de nocivi
tate. Teama de altădată, mani
festată de F.R.V. ca nu cumva

prin măsurile sale să aducă pre
judicii vreunui important cen
tru voleibalistic, a dispărut. în 
același timp țin să arăt că nu 
are preferințe pentru nici o e- 
chipă indiferent din ce locali
tate ar fi ea sau ce denumire 
ar purta și că pentru Federație, 
învingătorul trebuie să fie dat 
numai de valoarea lui reală.

Fac un apel pe această cale, 
adresîndu-mă tuturor factorilor 
interesați. E necesar ca jucă
torii și antrenorii să se pregă
tească serios pentru că numai 
în felul acesta vor obține rezul
tate bune, iar valoarea lpr va 
crește ; arbitrii să continue cu 
curaj linia adoptată, să nu osci
leze și mai ales să nu aplice 
două maniere de a arbitra, una 
în București și alta In provin
cie, una pentru gazde și alta 
pentru oaspeți, să acorde și ei 
mai multă atenție antrenamen
tului și să caute a se perfec
ționa permanent ; In 
pentru publicul spectator, ___
adesea s-a substituit arbitrilor 
la conducerea jocurilor, să înțe
leagă mai bine rostul unei con
fruntări sportive, să respecte pe 
adversari și arbitri, să aprecie
ze eforturile celor din teren de A 
a realiza un spectacol sportiv 
de calitate și în nici un caz să 
nu încerce a-i împiedica să ara
te ce știu și sînt In stare să 
realizeze ; publicul e dator să 
cunoscă limitele și să facă di
ferența Intre susținerea echipei 
favorite, lucru firesc, și Intre 
terorizarea adversarilor și arbi- —. 
trilor.

Așa înțeleg eu sportul, și din 
activitatea mea îndelungară' ca 
jucător sau antrenor, vă spun 
foarte deschis că nu m-au ono
rat nici o dată victoriile obținu- 4A 
te fără merit, pe nedrept.

sfîrșit, 
care W

ranțe ale baschetului nostru. în 
plus, confruntarea dintre echi
pe cu potențial diferit, din ca- 
'.egorii diferite, oferea posibili
tatea descoperirii unor noi ta
lente în categoriile inferioare 
iar handicapul oferit de forma
țiile mai valoroase le punea pe 
acestea din urmă în situația de 
a recupera un număr oarecare 
de puncte, situație în care nu 
de puține ori sînt puse în parti
dele internaționale.

Din păcate, în acest an Comi
sia de baschet a C.M.E.F.S. Bu
curești s-a dezmorțit greu și 
doar semnalele insistente apăru
te în presă au determinat-o pi
nă la urmă să organizeze o com
petiție cu handicap, la care au 
fost invitate divizionarele A și 
B din Capitală. începută săp- 
tămîna trecută, întrecerea echi
pelor feminine a scos în evi
dență încă de la start numeroa
se carențe organizatorice între 
care lipsa de publicitate, indi
ferența cu care și-au apărat 
șansele cele mai multe dintre 
formații — evident înscrise în 
competiție doar ca să se afle In 
treabă, programarea meciurilor 
în săli periferice, deci departe 
de public etc. Aceleași obser
vații pentru competiția mascu
lină care a debutat sîmbătă.

Pe de altă parte, formațiile de 
mare valoare (Rapid, Politehni
ca — feminin, Dinamo. Steaua, 
Rapid, Politehnica I.C.H.F. — 
masculin) au se pare un pro
gram preferențial, întrucît nu 
au luat parte la primele Intîl- 
niri.

Dincolo de indolența organi
zatorică a Comisiei de baschet 
a municipiului — dovedită, de 
altfel, și cu alte ocazii — sur
prinde neglijența cu care fede
rația de specialitate tratează 
problema întregirii calendarului 
competițional al formațiilor di
vizionare cu întreceri de genul 
celor amintite mai sus. Pentru 
că, dacă în Capitală s-a organi
zat de bine, de rău această com
petiție cu handicap, echipele din 
provincie nu sînt angrenate în 
nici un fel de întreceri organi
zate, comp!ăcîndu-se într-un soi 
de hibernare care numai bine 
nu-î poate aduce baschetului 
nostru, și așa destul de „șifonat" 
în ultimele întîlniri internațio
nale.

Or, atîta timp cît acest sport 
atît de spectaculos și cu atîta 
priză la public va fi handicapat 
periodic de indiferența celor 
plătiți să se ocupe cu organi
zarea și bunul lui mers, nu pu
tem spera sub nici o formă la 
afirmare pe plan internațional.

P. OVIDIU

I
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INCIDENT 
ISRAELIANO-EGIPTEAN

CAIRO 8 (Agerpres). — Bom
bardiere de vînătoare israeliene 
au violat duminică dimineața 
spațiul aerian al Republicii Ara
be Unite, în regiunea nordică a 
deltei Nilului, a anunțat un pur
tător de cuvînt al armatei egip
tene. Avioanele inamice au fost 
interceptate de aviația egipteană 
și o puternică luptă aeriană s-a 
angajat în zona respectivă; în 
timpul luptei, a menționat pur
tătorul de cuvînt, un avion israe- 
lian a fost doborit în zona loca
lității Port-Said. Toate avioane
le egiptene s-au reîntors la ba
zele lor.

Purtătorul de cuvînt a mențio
nat totodată că aviația israeliană 
a bombardat regiunile Helwan și 
Inchass, situate în apropierea ca
pitalei; la Helwan a fost atins un 
vechi depozit de muniții, iar 
bombardamentele asupra In- 
chass-ului nu și-au atins ținta, a 
menționat el.

Raidul întreprins asupra Hel- 
wanului a fost perceput și la 
Cairo; locuitorii capitalei au au
zit două explozii violente urma
te de detunături înăbușite, care 
au durat aproximativ un minut.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — O 
fmtemică luptă aeriană a avut 
oc duminică dimineața între a- 

vioane israeliene și egiptene în 
sectorul nordic al Deltei Nilului, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
militar israelian. în cursul luptei, 
a menționat el, două avioane e- 
giptene au fost doborîte.

Pe de altă parte, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, alte avioa
ne israeliene au efectuat raiduri 
de bombardament asupra a două 
tabere militare egiptene situate 
în apropierea capitalei R.A.U.; 
una se află lîngă complexul in
dustrial de la Helwan 20 de ki
lometri de centrul orașului Cairo 
și cea de-a doua la Inshass. Am
bele obiective au fost atinse, a 
precizat purtătorul de cuvînt.

Simultan, alte aparate ale a- 
viației israeliene au atacat o se
rie de obiective militare egipte
ne situate în vecinătatea Canalu
lui de Suez.

Toate avioanele israeliene s-au 
reîntors intacte la bazele lor, a 
menționat purtătorul de cuvînt.

ROMA:

NIGERIA < Locuitori din provin cia orientală se reîntorc la Io cuințele lor după încetarea 
ostilităților.

Congresul P.C.F.
PARIS 8 (Agerpres). — La 

Palatul sporturilor din Nanterre 
au continuat lucrările celui de-al 
XIX-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez. în cursul di
mineții de duminică au fost a- 
lese organele conducătoare ale 
partidului. Noul Comitet Cen
tral este format din 107 membri, 
în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.F. a fost reales 
Waldeck Rochet Georges Mar- 
chais a fost desemnat în funcția 
de secretar general-adjunct.
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Tavernele și 
lupanarele junglei

O demonstrație de protest 
In sala și în fața clădirii tri
bunalului din Washington 
unde se judecă procesul in
tentat unui grup de nouă pa
cifiști americani acuzați că 
au pătruns cu forța, la 22 
martie 1969, în incinta firmei 
„Dow Chemical Co", a dus 
la suspendarea ședinței și a- 
mînarea procesului pînă luni. 
Demonstrația a fost provoca
tă de încercarea judecătoru
lui John Pratt, președintele 
completului de judecată, de 
a împiedica proiectarea unor 
filme în care erau înfățișați 
copii sud-vietnamezi victime 
ale bombardamentelor cu na
palm. După evacuarea cu 
forța a sălii, în fața tribu
nalului s-au adunat aproape 
200 de persoane care au de
monstrat împotriva înscenă
rii procesului și a războiului 
din Vietnam.

Procesul intentat celor 
nouă pacifiști, între care se 
află și cinci prelați catolici, 
a început la 2 februarie. Pen
tru acuzațiile aduse ei sînt 
pasibili de pedepse maxime 
de 35 de ani închisoare fie
care.

Sfîrșitul 
„tranziției" ?

Guvernul „monocolor" al lui Mariano Rumor a încetat să mai 
existe. Ultima ședință a cabinetului a fost urmată de actul de
misiei. Părăsind palatul prezidențial, Rumor părea surîzător sau, 
cel puțin a dorit să se înfățișeze astfel fotoreporterilor ce il 
teptau cu răbdare profesională.

Perioada prelungită de „tranziție" — pentru parcurgerea 
reia la 6 august 1969 fusese improvizată echipa ministerială 
mocrat-creștină care acum iese din scenă — este socotită, 
sferele oficiale de la Roma, drept încheiată. A fost o perioadă 
de convulsiuni politice și sociale („toamna fierbinte"), de eve
nimente care au evidențiat, dramatic, fragilitatea formulei gu

vernamentale „monocolore". Dar in realitate a luat, oare sfîrșit 
această „tranziție" ?
.. Revenirea la varianta de centru stingă se dovedește mai di
ficilă.decît au scontat inițiatorii ei. Trecutul de eșecuri și de
ziluzii nu poate ti șters cu buretele. Firește, fiecare început este 
însoțit de generoase făgăduieli. Dar „centrul-stînga" a încetat 
de a mai aparține unui început. Formula este confruntată cu 
bilanțurile guvernărilor trecute iar acestea sînt departe de a-i 
fi favorabile. Lipsa de convergență între pozițiile participanților 
la coaliție, in problemele fundamentale, a generat un imobilism 
cu multiple consecințe în viața politică.

Ultima experiență de „centru stingă" s-a dovedit o nereușită, 
căreia, brutal, i-a pus capăt sciziunea din rindul socialiștilor. 
Renașterea grupării social-democrate (PSU) alături de PSI a 
complicat datele problemei. PSU este orientat către dreapta și 
consideră o coaliție de centru stingă drept „un baraj contra co
munismului". Socialiștii privesc perspectivele de pe alte poziții 
și ultima reuniune a Comitetului Central al P.S.I. deși a rele
vat o majoritate favorabilă revenirii in guvern (îngrijorată de 
necunoscutele unui scrutin anticipat), a dezvăluit, totodată, am
ploarea forțelor ce militează pentru o apropiere de partidele de 
stingă aflate in opoziție. Răspunsul socialiștilor este condițio
nat. Ei sînt dispuși să intre în noua echipă de „centru stingă" 
insă cer garanții în privința programului acestei echipe, doresc 
să clarifice dorințele reale ale viitorilor parteneri și să-și păs
treze independența pe plan regional și sindical. Unul din expo- 
nenții curentului majoritar din P.S.I., Bertoldi, remarca că ne
gocierile desfășurate in ianuarie nu au izbutit „să demonstreze 
voința reală a celorlalte partide de a da viață unei coaliții de 
centru stingă capabilă să răspundă pozitiv solicitărilor socia
le ce le exprimă țara". Noua formulă cvadripartită va repre
zenta un pas înainte în raport cu vechiul experiment ? La a- 
ceastă întrebare mulți socialiști sînt tentați să dea un răspuns 
negativ, mai ales sub influența frămintărilor sociale din țară. 
Raportul de forțe indică faptul că problemele acute ale Italiei 
nu își pot găsi soluția nesocotindu-se Partidul Comunist și cele
lalte grupări ale stingii aflate in opoziție.

Liderii socialiști vor lua parte, deci, la discuțiile privind naș
terea unei noi coaliții de „centru stingă", decizia finală urmind 
a fi exprimată abia după noua rundă de negocieri. Această nu
anțare a poziției PSI reflectă incertitudinile din partid, neli
niștea pe care o provoacă perspectiva revenirii intr-un guvern 
anchilozat — chiar înainte de formare — de iipsa unui minim 
de omogenitate.

Demisia guvernului Rumor deschide drumul consultărilor pre
văzute de uzanțele constituționale. Pentru democrat-creș- 
tini, republicani și socialiști-unitari (P.S.U.) opțiunea este 
clară. Problema cheie a acestei faze o constituie clarificarea 
poziției P.S.I. Noile negocieri nu sînt considerate de socialiști 
drept o simplă formalitate, care exclude refuzul. De răspunde
rile ce le vor primi la cererile lor depinde fizionomia noului 
guvern. Nu se elimină posibilitatea ca viitoarea echipă să pre
lungească, sub o nouă titulatură, perioada de „tranziție"^ pînă 
după alegerile municipale și regionale din această primăvară. 
Ar mai exista și o altă soluție provizorie : „în trei" (fără_ PSI)_. 
Prelungirea provizoratului, dincolo de aparențe, înseamnă însă 
perpetuarea unui evident impas politic. De aceea, ca un aver
tisment se pomenește și de posibilitatea unei chemări la urne 
pentru alegeri generale anticipate. .

S-ar putea ca etapa consultărilor să dureze mai mult de- 
clt in alte ocazii Oricum, președintele Saragat va primi, înce
pînd de luni, 33 de foști președinți, premieri și exponenți ai 
forțelor politice. CORRIERE DELLA SERA scrie că „tratativele 
mai dificile între cele patru partide abia acum .încep" iar LA 
STAMPA emite părerea că „perspectivele care se deschid com
portă riscul de a mai trece încă o perioadă îndelungată de 
contradicții". . . -In fond, dosarul divergențelor este intact și nu poate fi, pur 
si simplu, ignorat.’ EUGENIU OBREA
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Încordarea din cipru
• După incidentele de la Alaminos

• Arestări la Limassal

Un grup de reprezen
tanți ai forțelor O.N.U. în 
Cipru (Unifcip) a vizitat 
sîmbătă satul Alaminos, 
din districtul Lamaca, 
unde situația se menține 
încordată, în urma mai 
multor incidente interve
nite între cele două co
munități în ultimele zile, 

în urma vizitei de informare e- 
fectuate de acest grup, s-a co
municat că tulburările au fost 
provocate de încercarea unui 
grup înarmat de ciprioți turci de 
a împiedica locuitorii aparținînd 
celeilalte comunități să pătrundă 
în cartierul turcesc al satului. 
După cum anunță agenția France 
Presse, citînd informații apărute 
în presa locală grecească, șeful 
militar cipriot turc al acestui 
sector ar fi dorit să includă sa
tul Alaminos într-un canton 
controlat mai ales de comunita-
tea cipriotă turcă, care cuprinde 
și principala cale de comunicație 
Nicosia-Limassol.

Se precizează că această lo
calitate se numără printre cele

Congresul U. T. C. 
din Ecuador

La Guayaquil au început lu
crările primului Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Ecuador, la care participă peste 
150 de delegați din majoritatea 
provinciilor țării.

înaintea începerii lucrărilor 
Congresului a avut loc un mi
ting la care au luat parte re
prezentanți ai organizațiilor sin
dicale, de tineret, obștești și 
politice din Ecuador.

unde conflictele intercomunitare 
de la sfîrșitul anului 1967 au 
fost cele mai intense.

Totodată, din Nicosia se a- 
nunță că poliția cipriotă a ares
tat șase persoane în satul Parek- 
klisia, aflat în apropiere de Li
massol, ca urmare a trecerii prin 
localitate a unor oameni înarmați 
și mascați, membri ai organiza
ției clandestine „Frontul națio
nal". într-un comunicat al poli
ției se informează că au fost în
treprinse și percheziții în mai 
multe case din sat. După cum 
se știe, în ultimele luni membri 
ai „Frontului Național" au co
mis mai multe atacuri în di
ferite localități din Cipru, prin
tre care și în portul Limassol.

Reconciliere intre 
cele două state 

congoleze ?
CONFERINȚA care va reu

ni pe șefii de stat din Africa 
Centrală își va desfășura lucră
rile începînd cu data de 10 fe
bruarie la Garoua (nordul Ca
merunului). Această conferință 
a cărei convocare a fost hotărî- 
tă după întrevederile pe care 
președintele Gabonului, Albert 
Bongo, le-a avut cu șefii celor 
două state congoleze, va avea 
drept obiectiv „reconcilierea în
tre cele două republici despărți
te de fluviul Congo și instaura
rea unei păci durabile în Afri
ca Centrală", precizează comu
nicatul citat. Președinții Came
runului, Ciadului, Republicii A- 
frîcii Centrale, Gabonului și ce
lor două state congoleze vor 
lua parte la această reuniune.

Postul de radio „Vocea revo
luției congoleze" de la Brazza
ville, a transmis un comentariu 
în legătură cu întîlnirea șefilor 
de state din Africa Centrală 
consacrată normalizării relații
lor dintre cele două republici 
congoleze. După cum sublinia în 
comentariul său postul citat, 
„data de 10 februarie, cînd se 
deschid lucrările conferinței, va 
marca momentul încercărilor de 
a ajunge la o soluție de com
promis în acțiunea de restabi
lire a păcii, prieteniei și frater
nității dintre cele două state 
vecine. Această conferință ates
tă în mod grăitor succesul mi
siunii președintelui gabonez, 
Albert Bongo, care și-a asumat 
rolul de a media între cele două 
state. Nici nu putea fi altfel, 
deoarece țările noastre și-au 
manifestat în repetate rînduri 
dorința de a găsi cît mai curînd 
posibil o soluție pozitivă a pro
blemelor pendinte între Brazza
ville și Kinshasa".

La Lima, părăsind piața St 
Martin, Arturo Hernandez mo 
privise prin ochelari cu aerul 
omului care știe tot. „E păcat 
— îmi spune domnia sa — să 
nu vezi, aflîndu-te aici, selva. 
Măcar un drum pînă la Iqui
tos...' Lingă noi, Mario Castro 
Arenas, scriitor și critic, redac
tor principal al ziarului La Pren- 
sa, mă privea și el cu aerul 
unui cunoscător perfect al 
imensităților verzi. „Stăteam cu 
ei, ne întrerupsese el discuția, 
adică era în mijlocul unui trib, 
lîngă un pilc de arbori, prin 
care se agita, cît un punct, o 
pasăre măruntă cu zbor frînt și 
rapid. Un copil, n-avea șapte 
ani, a dus la gură un tub de 
trestie, a urmărit punctul acela 
cu aripi minuscule, a sfulat 
scurt și pasărea a căzut lîngă 
noi'....

Mai apoi, Arturo Hernandez, 
născut în selva, persoană ex
traordinară, care pînă la 22 de 
ani n-a știut să citească, dar 
care, în afară de a fi ajuns la 
gradul de general, a scris cî- 
teva cărți (Selva tragică, San- 
gama etc.), de succes unic, s-a 
urcat în mașină, pierzîndu-se în 
ceața de noapte de pe bule
vardul Nicolas de Pierola spre

departe, cresc arborii și se nasc 
fiarele. Cînd omul se aventu
rează pînă în acele locuri, o 
face din tot felul de pricini, dar 
nesigur de întoarcere.

De fapt, călătoria mea n-a 
Însemnat o victorie. Nu m-am 
dus pînă în adîncurile selvei, 
n-am văzut triburi sălbatice tra- 
versînd rîuri ascunse, nici șerpi 
uriași, așa cum toți spun c-au 
văzut. Cred însă în existența 
lor și mă-ngrozesc încă, amin- 
tindu-mi că acum zece zile, 
foarte aproape de Lima, unul 
dintre aceștia a răpit două fe
mei (mamă și fiică), plecate cu 
automobilul, singure, la scaldă.

N-am văzut, deci, mare lu
cru, dar pentru început am vă
zut destul. De-acum jungla mi 
se va părea mai apropiată de 
om decît o bănuiam înainte. 
Sangama, eroul cărții scrise de 
generalul Arturo Hernandez, îi 
dădea o definiție foarte exactă: 
„Jungla, spunea el, este viața 
colectivităților civilizate a arbo
rilor și animalelor care-o locu
iesc". Și are dreptate.

Aici cînd un copac reușește 
să se ridice peste verdele din 
jurul său, acoperindu-l cu co- 
roana-i bogată, de împărat, ni- 
•mîc nu-l mai poate Infringe.

dată cu el, căci orice poate 
trăi singur pe lume, dar parazi
tul nu.

Aici, lîngă țărmurile acestea 
cristaline cresc flori nemaivă
zute și se arcuiesc, pudice, ca 
niște domnișoare, trestii agile 
sau se leagănă-ncet, orgolioși, 
palmierii. Tot aici, cînd totu-i 
liniștit, vin fiarele. Lupta dintre 
ele sfîrșește rareori fârâ moar
te. Mlaștinile scot din adîncuri 
miasme fierbinți și-n plutirea lor 
se leagănă corola celor mai 
stranii și mai frumoase flori de 
pe lume. Peste ele, trec cu sau 
fără teamă felinele elastice, du
blate de voracitate și nerecu
noștința, se tîrăsc reptilele, 
grele de venin sau saltă cerbii 
cu pupilele dilatate de groază.

Selva nu apără pe nimeni. 
Fiecare trebuie să se adapteze 
cum crede că-i mai bine și să 
știe, întotdeauna, să-și măsoare 
puterile cu tot ceea ce îl în
conjoară, să-nvețe mai întîi să 
se apere și-abia mai tîrziu, da
că nu se poate altfel, să atace- 
Joaquim Cardozo, stabilit de 
mult timp la Iquitos, venind de 
partea braziliană a infernului 
și transformat aici în matero 
(a nu se confunda cu băutor 
de mate), adică în ghid, tn cu-

UN ACT ARBITRAR
Interzicerea Partidului Comunist din Lesotho

Postul de radio Maseru, 
citat de agenția REUTER, 
a transmis o declarație a 
primului ministru, Leabua 
Jonathan, în care acesta 
a anunțat că a hotărî! să 
interzică activitatea Par
tidului Comunist din Le
sotho.

După cum se știe, imediat 
după alegerile generale, care 
au avut loc la Lesotho cu opt 
zile în urmă, Jonathan a de
clarat stare excepțională, a sus
pendat constituția și a arestat pe 
liderii opoziției.

La Londra a fost dat publici-

Negocierile

privind „Nordek"

După aproape 16 ani de 
propuneri, negocieri, obi- 
ecțiuni și controverse, 
mult discutatul proiect al 
Uniunii vamale nordice — 
„Nordek" — pare să in
tre în ultima sa etapă. 

Ieri a început la Reykjavik re
uniunea primilor miniștrii din 
țările candidate la preconizata 
uniune: Finlanda. Suedia, Nor
vegia, Danemarca și Islanda. 
Participanții vor lua în dezba
tere proiectul de tratat elaborat 
în urma acordului de principiu 
la care au ajuns recent experții 
țărilor interesate.

Observatorii nu exclud însă 
posibilitatea ivirii unor noi con
troverse. Documentul ce urmea-

ză a fi luat în discuție cuprinde 
o clauză care permite țărilor 
membre să suspende aplicarea 
dispozițiilor tratatului în cazul 
cînd unul dintre parteneri ar ho
tărî să adere la Piața comună. 
Eventualitatea aderării unora 
dintre țările nordice la C.E.E. 
(Danemarca și Norvegia sînt 
țări candidate) a constituit și 
constituie, se pare, una dintre 
piedicile cele mai serioase în ca
lea realizării unui acord definitiv. 
Finlanda, îndeosebi, susține că, 
într-o asemenea ipoteză „Nor
dek" ar deveni dependent de un 
organism care implică obligații 
politice incompatibile cu statu
tul său de neutralitate.

tații o declarație a Partidului 
Congresului național african din 
R.S.Ă., în care sînt exprimate 
profunda îngrijorare și protestul 
acestei organizații față de evolu
ția, evenimentelor din Lesotho. în 
acest document se menționează 
că „decretarea stării excepțio
nale și arestării conducătorului 
partidului Congresului din Leso
tho nu va face decît să ducă la 
o scindare a poporului țării în 
fața primejdiei pe care o repre
zintă regimul rasist sud-african.

Condamnînd acțiunile dictato
riale ale primului ministru, Jo
nathan, Congresul național afri
can adresează un apel Organiza
ției Unității Africane și altor 
forțe progresiste „să sprijine po
porul din Lesotho pentru ca a- 
cesta să se poată debarasa de 
forțele neocolonialismului și de 
bastionul lor principal în A- 
frica de sud — regimul de la 
Pretoria".

Congresul național african de
clară că numai anularea stării 
excepționale și eliberarea condu
cătorilor arestați ai partidului 
Congresului va da posibilitatea 
poporului din Lesotho să-și ho
tărască singur soarta.

FILIPINE:
Cauzele unei demisii

• PREȘEDINTELE FILIPI- 
NELOR, Ferdinand Marcos, a 
semnat un decret prin care a 
fost numit succesorul lui Vi
cente Raval, șeful politiei fiii- 
pineze, care și-a prezentat de
misia în urma incidentelor în
registrate săptămîna trecută la 
Manila între studenți și poliție, 
soldate cu moartea a cinci per
soane și rănirea a altor 400.
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• ÎN CONGRESUL FILIPI- 

NEZ (parlament), anunță agen
ția T.Â.S.S., a fost prezentat un 
proiect de lege privind legali
zarea activității Partidului Co
munist din Filipine Acest pro
iect de lege a fost prezentat atît 
de lideri ai Partidului liberal 
cît și de reprezentanți ai Parti
dului de guvernămînt-naționa- 
list.
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• LA SOFIA A FOST SEM

NAT UN ACORD de colaborare 
tntre filmotecile naționale ale 
Bulgariei și României. Din par
tea română acordul a fost sem
nat de Dumitru Farloaga, direc
torul filmotecii române, iar din 
cea bulgară de Gh. Stoianov Bi- 
gor, directorul filmotecii bul
gare.

• EDIȚIA DE PRIM A VARA 
a tîrgului internațional de la 
Viena va fi deschisă anul acesta 
intre 8 și 15 martie. Și-au a- 
nunțat participarea 2 300 de fir
me și societăți străine de co
merț exterior, reprezentînd 32 
de țări, precum și 2 700 de fir
me autohtone. România va fi 
reprezentată prin două pavili
oane : unul al invențiilor și al
tul al O.N.T.

casă. Am rămas cu Mario, de- 
pănînd pînă tîrziu povești des
pre spații verzi și lumi necu
noscute.

Și-acum, vaporașul acesta cu 
vopsea murdară se zbate din 
răsputeri, trepidează de parcă 
s-ar rupe, pe Ucayali, întoreîn- 
du-ne de la Iquitos. Sîntem vreo 
patruzeci cu toții, ultimii ureîn- 
du-se la San Miguel, și nu cred 
să existe nimic comun între noi 
decît privirea țărmurilor. Țăr
murile care, la prima vedere, 
par pustii, fără viață de om, 
deși toți știm că dincolo de ele 
sînt înșirate sate, ca oricare sat 
de pe lume, cu instituții de stat, 
cu școală primară și biserică, 
cu bătrîni care dau sfaturi sau 
se măsoară, în multe îndeletni
ciri, cu nepriceperea tinerilor. 
Dincolo de țărmuri trebuie că 
se află așezări puțin cunoscu
te, cu oameni care trăiesc mi
zerabil. Și tot dincolo, mult mai

Nici un alt copac nu se va pu
tea ridica împotriva sa. El ră- 
mîne împărat, rămîne suveran, 
protector și tiran pentru toate 
celelalte specii. Le apără îm
potriva furtunii, a arșiței sau 
apei, dar nu cedează în fața 
niciunuia. Dacă cineva încearcă 
totuși, o face în zadar : viața 
lui va fi mizerabilă, strivită, 
fără progres, fără bucurii. Lia
nele doar, reptile verzi care tră
iesc din parazitism, din urmă
rirea vieții altora, ca niște po
lițiști ai pipăitului, doar ele pot 
urca încet, pot îmbrățișa tulpi
na dictatorului, pînă sus, la ul
timele crengi, unde se pot a- 
pleca în toate părțile peste co
roana sa, înnăbușindu-l. Uriașul 
se transformă într-un neputin
cios jalnic și se sufocă prins în 
jocul ambițiilor ușoare. Fulgerul 
însă, dacă se dezleagă de sus, 
majestatea sa se prăbușește în
că tînăr, iar paraziții cad, o-

noscător desăvîrșit al necunos
cutului, știa foarte bine aceste 
lucruri. I se păreau însă fi
rești. Și nu mi-a spus ni
mic despre ele. Obișnuit cu 
turiști exotici, toate conferințe- 
țele pe care mi le-a ținut, con- 
dueîndu-mă pe drumurile cele 
mai apropiate de civiliza
ție, se refereau la pusanga, 
filtru magic care te face să în
nebunești de dragoste și pe 
care, dacă am mai fi avut vre
me să mergem mai departe am 
fi putut să-l culegem, de fe
meile care, dacă au păcătuit cu 
călugări, noaptea, cînd e lună 
se transformă în măgărițe, de 
ursul mărunt, achumi, ale cărui 
oase au funcții afrodisiace, de 
copal, de achiote, culoarea a- 
ceea roșie, aproape vie, pe 
care multe triburi o folosesc 
pentru a-și Înfrumuseța obra
jii.

Ministrul de externe spa
niol Lopez Bravo, își va în
cepe astăzi vizita sa oficială 
de trei zile în capitala Fran
ței. în cursul șederii sale la 
Paris, șeful diplomației Spa
niei va avea întrevederi cu 
colegul său francez Maurice 
Schumann și va fi primit de 
președintele Georges Pompi
dou. In cercurile oficia’e 
madrilene se apreciază că 
vizita lui Bravo la Paris se 
înscrie pe linia obiectivelor 
prioritare vest-europene ale 
politicii externe spaniole.

• IN ORAȘUL JAPONEZ 
GIFU s-a deschis o conferință 
națională la care participă 
12 000 de cadre didactice 
reprezentanți ai mai 
organizații care se 
problemele educației, 
reuniune, convocată 
țiativa Sindicatului 
al cadrelor didactice 
nia, are drept scop 
unor propuneri în vederea îm

Și multor 
ocupă de 

Această 
la ini- 
național 

din Japo- 
elaborarea

bunătățirii sistemului educației 
naționale, precum și inițierea u- 
nor acțiuni împotriva încercări
lor de a strecura în învățămînt
idei militariste.
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ÎNCONJURUL LUMII 
CU AUTO-STOPUL...

Călătorind cu „au- 
to-stopul“, excepție 
făcînd doar traver
sarea Atlanticului, 
olandezul Laurentius 
Theodorus, în vîrstă 
de 33 de ani, a ajuns 
pînă în Argentina. 
EI și-a început lunga 
călătorie din Am
sterdam în vara a- 
nului 1963 și a stră
bătut Olanda, Belgia, 
Franța, Spania, Ita
lia. Slveția, R. F. a 
Germaniei. Statele 
Unite. Mexic, țările

din America Centra
lă, Columbia, Vene
zuela, Guyana olan
deză, Ecuador, Peru, 
Bolivia, Brazilia, 
Uruguay și Argen
tina. De aici, el in
tenționează să plece 
în Chile, de unde va 
renunța la „auto
stop" și va lua avio
nul pentru a se în
toarce la Amster
dam. Este de profe
sie decorator dar în 
urma acestei călăto
rii, care a durat a-

proape 6 ani, nu este 
exclus să-și schimbe 
profesia cu cea de 
reporter. Și-a adu
nat un material do
cumentar vast pri
vind obiceiurile și 
preocupările oameni
lor din locurile vizi
tate, îneît dificulta
tea constă, după cum 
a declarat el unui 
redactor al ziarului 
„La Razon", în se
lectarea acestor fap
te de viață pentru 
publicarea unei cărți.

• ULTIMA ȘEDINȚA A CO
MISIEI MIXTE DE FRON
TIERA guyano-venezueleană va 
avea loc miercuri la Kingston 
(Jamaica) — a anunțat un re
prezentant al Ministerului Afa
cerilor Externe al Venezuelei, 
care a adăugat că în cazul în 
care nu se va putea ajunge la 
un acord, conflictul dintre cele 
două țări va fi remis spre solu
ționare Organizației Națiunilor 
Unite. Comisia mixtă a fost în
ființată în anul 1966. ca urmare 
a divergențelor provocate de 
pretențiile Venezuelei asupra u- 
nei suprafețe de 130 000 kmp 
din teritoriu] Guyanei.

• AUTORITĂȚILE DE RE
SORT AMERICANE au ordonat 
înarmarea persoanelor din ser
viciul de vamă de la granița 
dintre S.U.A. și Canada, ca ur
mare a pericolului din ce In ce 
mai mare la care sînt expuse 
din partea traficanților de dro
guri. Un purtător de cuvînt al 
birourilor de vamă a anunțat că 
este pentru prima dată cînd se 
ordonă o asemenea măsură la 
granița dintre S.U.A. și Cana
da. O asemenea măsură a fost 
instituită în urmă cu cîțiva ani 
la granița S.U.A. cu Mexicul.
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