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SISTEMULUI ?
Cotele

ÎNCHEGAREA
CÎT DUREAZĂAparent, vacanțele seamănă 

între ele. Aici la Brașov, în 
tabăra studențească de sport 
și turism, ești tentat — la 
prima vedere — să afirmi că 
nu se petrece nimic nou, că 
admiri aceleași chipuri vesele 
pe care le-ai întîlnit în iarna 
trecută la Predeal, că asculți 
aceleași cîntece pe care le-ai 
auzit la Timiș, că te afli in 
viitoarea aceleiași bune dis
poziții care te-a cucerit la Păl
tiniș sou la Izvorul Mureșului 
ji anume...

...li com da dreptate stu
dentei Ruxandra P.ășcanu, de 
la Facultatea de filozofie de

In acțiunea de gospodărire A METALULUI

PIERDERILE „MERE
ȘTAFETA

CONTINUĂ

vacanței

CUPERÂBILE" NU
SÎNT 0 FATALITATE

• 200 TONE DE OȚEL PIERDUTE, DIN VINA... UNUI DOP.
• TINERII DIN SCULĂRIE AU LANSAT O INIȚIATIVA.
• VALOAREA El ANUALA — 120 000 LEI.
• ANGAJAMENTUL DE ECONOMII VA FI ÎNDEPLINIT, DAR PAGUBELE VOR RA- 

MTNE.
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Două etape ale aceleiași 
ștafete: pregătirea „drumu
lui" pe care energia electrici 
a gigantului de la Dunăre va 
pleca spre consumatori. Pri
ma fotografie surprinde ul
timele operații de montare a 
întrerupătoarelor. de 220 kV., 
care vor reprezenta Uzinele 
Electroputere Craiova la 
Porțile de Fier. Ștafeta conti
nuă (fotografia 2) cu monta
rea la Porțile de Fier a stați
ei de 220 kV. „Pe aici vor 
trece primii kilowați" pare să 
spună muncitorul din ima
gine. Drumul lor trebuie pre 

gătit cît mal bine! -

Foto: O. PLECAN și 
C. cioboatA

la București, care ne spune că 
vacanța brașoveană e de un 
inedit aproape incredibil. Am 
urcat sus în Poiană cu un 
grup de studenți ieșeni. I-am 
însoțit la Bran pe studenții 
din Cluj și din Timișoara. Ani 
petrecut o seară la „Foișor" 
împreună cu membrii cole
giului de redacție al reviste: 
„Vniversitas". Am participat 
chiar și la un spectacol mu- 
zical-distractiv pregătit ad- 
hoc de către artiștii taberei. 
Într-adevăr, totul aici e ine
dit. Nu, nu e vorba despre 
noi formule de petrecere a 
vacanței. Pentru că „formu
lele" rămîn mereu aceleași ; 
întreceri pe pîrtiile de schi și 
săniuș, excursii, spectacole, 
baluri și carnavaluri studen
țești. Ineditul îl creează în- 
tîmplările irepetabile, acele 
întîmplări care se petrec o 
singură dată, generate de

A. VASILESCU

(Continuare tn pag. a Il-a)

Redactorii secției „Viață de 
organizație" a ziarului nostru au 
urmărit cu mai multă insistență 
în ultima perioadă modalitățile 
concrete de transpunere. în acti
vitatea organizațiilor a hotărîrilor 
plenarei C.C. al U.T.C., cu pri
vire la pregătirea politico-ideolo- 
gică a tinerilor — așa cum se 
prezentau ele în mai multe si
tuații întîlnite în județele : Dolj, 
Vîlcea, Covasna, Neamț și Ialo- 
traja. Constatările, dincolo de u- 
neie rezultate pe care le-am în
registrat la timpul cuvenit, impun 
‘n egală, măsură cîteva precizări 
cu referire la fenomene mai mult 
sau mai puțin răspîneite, însă a 
căror existență nu rămîne între 
granițele unui singur județ.

Cea dintîi observație care se 
ridică este aceea că, după ce a 
luat startul destul de greu și cu 
mare întîrziere, dacă ne gîndim 
că plenara C.C. al U.T.C. a avut 
loc în octombrie iar multe din or
ganizații au început să treacă 
pe recepție abia prin ianuarie, 
activitatea de pregătire politică 
continuă și acum cu deficiențe și 
goluri care împiedică nu o dată 
cristalizarea sa într-un sistem 
adevărat definitiv conturat. Acti
vitatea de pregătire politică, în 
accepțiunea superioară a noțiunii, 
așa cum a fost concepută în re
comandările plenarei, trebuie să 
însemne nu o sumă întîmplătoare 
de activități, nu o repetare pe 
alt plan a unor forme de orga
nizare mai vechi, care s-au do
vedit tn cele din urmă depăși
te tocmai datorită imobilismului

și caracterului lor formal ; dim
potrivă, în intențiile hotărîrii, a- 
ceastă activitate trebuie să se 
constituie într-un ansamblu ar
monios, care să înglobeze în di
mensiunile sal'e încăpătoare mo
dalitățile de lucru cele mai di
verse, trebuie să însemne un 
proces ascendent, cu aplicare 
consecventă, de-a lungul unei 
perioade mai mari de timp. Așa
dar, nu o simplă acțiune tempo-

Pregătirea

politică
a tineretului

O oală uriașă, încărcată cu 
2 400 kg de oțel incandescent, 
trece suspendată în cirligele ma
caralei pe deasupra formelor aș- 
tețimte în hala de turnare. Se 
oprește în dreptul uneia, se des
chide orificiul de scurgere și 
metalul fluid se prelinge în pîl- 
nia formei. După saturarea ei. 
dopul de șamotă închide orificiul 
oalei, turnătorul derdasînd-o spre 
forma următoare. Dar dopul nu 
se mai închide perfect, lăsînd 
oțelul să țîșnească, să se risi
pească în stropi mari pe jos. Și 
după fiecare turnare dopul se 
închide tot mai greu iar scurge
rile devin tot mai abundente, ca 
dintr-un robinet închis numai pe 
jumătate.

— Nu puteți evita aceste 
acurgeri ?

— Cu actualul sistem de în
chidere, nu — ne răspunde tînă- 
rul oare manevrează oala, oțela- 
rul turnător Alexandru Paștiu.

— Cît oțel pierdeți astfel ? de 
data aceasta, întrebarea i-a fost 
adresată tov. ing. Ion Camcin- 
schi, șef adjunct al serviciului 
metalurgic.

—• Aproximativ 10 la sută — 
adică cam 200 
intrînd însă și 
nerecuperabile.

Prin pierderi 
la uzina „Independența" din 
Sibiu se înțeleg arderile, stropii 
și scurgerile. Dar sînt aceste 
pierderi într-adevăr nerecupera
bile ? Tînărul oțelar cu care por
nisem discuția în turnătorie con
sidera însă, și nu numai el, că 
dimpotrivă, scurgerile sînt inad
misibile, ele reprezentînd de fapt
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tone anual, aici 
celelalte pierderi

nerecuperabile,

ponderea cea mare a risipei pe 
această cale, putînd fi evitate 
printr-o abordare mai serioasă în 
planul' comitetului de direcție, a 
specialiștilor. Ei trebuie, fie să 
conceapă singuri un sistem mai 
etanș de închidere a orificiului 
oalei dună fiecare turnare, fie să 
ceară fabricilor care furnizează 

. dopurile de șamntă să deDună 
mai multă străduință pentru a 
îmbunătăți calitatea acestora pen
tru a le conferi o rezistență și 
durabilitate mai mare. Dacă se 
reușește acest lucru, și trebuie să 
reușească, la Sibiu se va putea 
economisi în acest an în plus, cel 
puțin 50 tone de oțel. Experien
ță există.

Intr-adevăr, prin rpproiecta- 
rea și redimensionarea unor 
utilaje, printr-o croire și de
bitare optimă, prin îmbunătăți
rea tehnologiei și a îmbunătățirii 
șariării încărcăturii metalice la 
cubilouri și prin alte căi, consu
mul specific de metal a fost re
dus aici cu 605 tone. Meritul re
vine întregului colectiv. Dar di
rectorul general al uzinei apre
ciază în mod deosebit contribu
ția inginerilor Ovidiu Pelegrad 
și Maxim Naghi ca și a celor 25 
de tineri ingineri care lucrează 
în sectorul de concepție; Maria 
Andrei, Ilie Rău, Mircea Drăgan, 
Chirilă Potopea. Nicolae Tatu 
etc. „Ei au readus pe planșele 
lor, spune tov. director — zeci 
de piese și subansamblurile din 
construcția utilajelor noastre —

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

• „CERCURILE. OLIMPICE"
PLEDOARIE PENTRU 

ACCESIBILITATE!
Ancheta noastră care pune în discuție insigna „Cercurile olim

pice" — inițiativă valoroasă a Ministerului Tnvățăniîntului — ur
mărește, așa cum am subliniat în numărul de marțea trecută al 
ziarului nostru, să elucideze cîteva aspecte esențiale ce țin de 
ecoul, influența, interesul pe care l-a stîrnit în rîndurile elevilor, 
studenților, profesorilor, antrenorilor, acest excelent criteriu de 
promovare a talentelor atletice.

Deci, să amintim întrebările anchetei.•
TATE SI AUDIENT,

© ELEVILOR SI STl 
PICE" ?

_ 2. CE MASURI, CE SOLUȚII PRACTICE CREDEȚI CA POT DUCE
® LA REVITAL1ZAREA ACESTE! IDEI GENEROASE ÎN RÎNDURILE 

CELOR CĂRORA LI SE ADRESEAZĂ — ELEVI SI STUDENȚI ?

1. CUM EXPLICA'ATI SITUAȚIA PRECARA, LIPSA DE POPULARI- 
TĂ, IMPLICIT DE EFICACITATE, ÎN RÎNDURILE 
UDENTILOR A INSIGNEI „CERCURILE OLIM-

(Continuare în pag. a IlI-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI }

— Cit costă, vă rog, inima dv 7
— Ne înțelegem noi...
Dialogul este imaginar, dar 

întru totul posibil dacă „fran
chețea" faptelor ar fi tradusă 
corespunzător pe planul limba
jului. Cine sînt amatorii de in
solit, care își comercializează 
sufletul cu aceeași ușurință cu 
care ar cumpăra un kilogram de 
brînză. 7 X și Y, siluetele plan
tate ici-bolo. într-o ’ penumbră 
misterioasă, aburită de fumul ți
gărilor și izul amărui al băutu
rilor. Ați ghicit probabil că uni
versul in cauză este un bar de 
noapte, să-i zicem oricum, Mon 
Jardin sau Continental. Melodv 
sau Atlantic. Să presupunem că. 
printr-o defecțiune tehnică, a- 
tenția reflectoarelor s-ar abate 
de la careul din centrul localu
lui — unde se chinuie cu micro
fonul tn mină un admirator al 
lui Tom Jones — și fascicolul ar 
cădea asupra lumii care popu
lează cele 10—20 de mese.

tatăl să-și invite fiica, mama — 
feciorul la un bar de noapte. 
Și atunci ? Cine sînt perechile 
a căror diferență de vîrstă ne-ar 
fi îndreptățit să identificăm o 
relație paternă sau maternă ?

Am urmărit pe ring evoluția

de noapte cu prietenul ei, Mir
cea Ioniță, de profesie „fără pro
fesie", în vîrstă de 20 de ani. 
Banala istorie a eșecului la ad
miterea în facultate, încercarea 
de a se amăgi cu un succes în 
sesiunea care se apropie și-

rară, limitată ea o sesiune de exa
mene, ci, pe scurt, un sistem de 
pregătire. Cn atît mai mult, cu 
cît hotărîrea nu impunea cu obli
gativitate o modalitate sau alta, 
un număr rigid de acțiuni, d 
recomanda posibilități multiple, 
sugera procedee diverse din care 
fiecare organizație putea să alea
gă ceea ce credea că i se potri
vește mai bine, în funcție de spe
cificul activității sale.

Ce s-a ales însă, pe parcurs ? 
Așa cum era și de așteptat, în 
multe din organizațiile prin 
care am trecut noi în ultima 
vreme lucrurile se desfășurau nor
mal și totul era în ordine, însă 
în același timp altele răspunsese- 
ră, după multe insistențe, mai 
ales la acțiunile care li se pă
reau mai mult sau mai puțin o- 
bligatorii și aceasta nu atît din 
dorință proprie, cît mai ales din 
cauză că le îndemna mereu 
comitetul județean U.T.C., ofe- 
rindu-le totul de-a gata. Aces-

te acțiuni nu împleteau însă decît 
scheletul metalic al viitorului pro
gram de lucru, pe care organiza
țiile trebuiau să-l îmbrace apoi cu 
formele și metodele specifice fie
căreia, dîndu-i trăinicie și putere 
de convingere. Lucrul acesta în- 
tîrzie însă să fie pus în aplicare 
în unele locuri deoarece din mul
tele posibilități de a-și rosti punc
tul de vedere propriu, organiza
țiile au ales-o nu odată pe aceea 
de a nu și-l «pune deloc. Celelalte 
activități, care trebuiau să com
pleteze efortul început de comi
tetul județean U.T.C. — întîlniri 
cu specialiști în problemele po
litice, vizite la muzee sau locuri 
istorice, cicluri de acțiuni reunite 
tematic etc. — continuă să se 
lase așteDtate și acum, așa îneît 
spațiul dintre două expuneri nu 
este altceva decît o lungă pauză. 
Cercurile de studiere a Statutului 
U.T.C., pe care .plenara le reco
mandă pretutindeni acolo unde 
există tineri care solicită intrarea 
în U.T.C., nu există decît cel 
mult în școli. „Programul pro
priu" de educație politică al fie
cărei organizații nu cuprinde u- 
neori nimic altceva decît cîte o 
conferință pe lună, aproape iden
tică în organizațiile de sate ca și 
în cele din întreprinderi, căreia i 
se lipește însă întotdeauna etiche
ta de „dezbatere".

Cauzele acestor stări de fapt 
nu trebuie însă căutate numai în 
rîndul organizațiilor respective. 
Cel puțin în aceeași măsură 
vina aparține și comitetelor ju
dețene U.T.C. amintite, care 

gîndit măcar 
că după primul pas ar tre
bui făcut și al doilea. Unele din 
comitetele județene U.T.C. s-au

dețene U.T.C. 
nici nu s-au

D. MATALA

INIMA
PENTRU

PLĂTEȘTE DOAMNA...

într-una din nopțile săptămînii 
trecute, o noapte care preceda 
o zi lucratoare, toate mesele 
Continentalului erau ocupate, 
întîlnite pe stradă, cîteva din 
perechile „fixate" la măsuțele cu 
pricina ar fi trecut neobservate. 
Mamă si fiu. tată și fiică — 
ne-am fi spus, și ne-am fi con
tinuat indife 
însă... _____ ______ ,__
că ne-am înșelat asupra iden
tității personajelor. Hotărît lu
cru, este o șansă la o mie ca

,„..’erenți drumul. Aici 
trebuie să recunoaștem

O CAFEA?
uneia : o femeie între două 
vîrste, cu un obraz puțin obosit 
se chinuia stînjenită să-și po
trivească pașii cu giumbușlucu
rile amuzante ale unui tinerel. 
Pretextul unui sondaj organizat 
de conducerea restaurantului 
ne-a ajutat să facem cunoștință. 
M. I., dactilografă la un minister 
situat în vecinătatea localului, 
venise să guste „deliciile" vieții

— Bine, dar de unde ai bani 
pentru bar ?

Nici o reticență, nici un 
de stînjeneală :

— Doamna plătește...
Doamna se împurpurase 

față și încerca încurcată,.să 
salveze niște aparențe.

— 11 împrumut eu. E în jenă 
financiară (jenă evidentă și mai

pic

la
mai

ales explicabilă In. situația unui 
, Jiber-profesionist").

—. V-a făcut vreodată cunoș
tință cu prietenii lui 7

—■ Nu m-au interesat nicio
dată, ridică doamna ușor ne
mulțumită din umeri. Niște 
puști...

Niște puști de aceeași seamă 
cu partenerul de bar, care își a- 
fișează ostentativ tinerețea, in
conștient de faptul că o ase
menea companie îl face ridicol.

După cum, la fel de ridicolă 
era însoțirea d» la o masă veci
nă între un partener intrat în 
a doua vîrstă și Ileana Florea, 
de 17 ani.

— Cîți ani are tatăl tău 7 o 
tntrebăm direct pe fată.

— 40...
Deci mai tînăr ca însoțitorul 

ei, care a refuzat să-și dea nu
mele. De la Ileana, pe care cel 
de-al doilea wisky o făcuse mai 
vorbăreață, aflăm că „papa" 
(partenerul !) e inginer la Pi
tești și a venit „în delegație".

— Nu sînteți căsătorit 7
— Ce importanță are... 
într-adevăr, ce importanță 

poate să aibă că acasă, a_ lăsat o 
soție, poate chiar o fiică de a- 
ceeași vîrstă cu I. F. ? Omul o- 
norabii, tată de familie, și-a as
cuns verigheta în buzunar, a- 
mintirile în servietă și s-a arun
cat in bulboana unei aventuri

SOFIA SCOKȚARU
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Continuare în pag. a Il-a)

E curios să aflăm că ve
chiul adagio de gustibus et 
coloribus non disputandum — 
despre gusturi și culori nu se 
poate discuta — a fost năs
cocit de scolastica evului me
diu. Poate insă că Larousse- 
ul, care ne servește informa
ția, eludează, poate cu bună 
știință vechimea lui mai a- 
dîncă. Nii-mi vine să cred că 
anticii erau străini de acest 
proverb, de acest înțeles, Dar 
să-i lăsăm pe alții să dateze 
in timp atît de cunoscuta și 
repetata vorbă (iată că în ro
mânește vorbă înseamnă și 
mai multe vorbe cu un duh 
în ele).

Cînd nu ne place ceva, 
motivăm rostind proverbul

gust, abia atunci avem sorții 
de a nu ne înșela. Or, bunul 
gust, după cum știm, e un 
gust educat. Sînt mai multe 
căile prin care se poate face 
această educație. Una dintre 
ele ar fi ceea ce viticultorii 
numesc degustare. Ca să ai 
un gust despre ceva, e ne
voie mai întîi să deguști, 
intr-un fel sau altul acel 
ceva. Degustarea pune gus
tul în cunoștință de cauză. 
Cum poți, -să rămînem tot 
la exemplul dat, să apreciezi 
calitatea unui vin dacă nu 
deguști mai întîi vinul și 
dacă degustîndu-1 nu ții cont 
de o mulțime de aspecte, de 
criterii ? Am găsit în biblio
grafia de specialitate urmă-

DESPRE GUST
Șl DEGUSTARE

ÎN PAG. A 3-A:

® La telefon Qalațiul: Ultimele asalturi în 
eșalonul III al hocheiului mondial.

® Noutăți de ultimă oră din grupa B.
© Ilie Năstase — Richey în iinala campio

natelor internaționale ale S.UJL de la Salis
bury —- motiv pentru care l-am ales sportivul 
săptămînii.

© Echipa de lingă inimă: 0. âlexe își di
vulgă marea pasiune — Petrolul.

® Competițiile la zi.

Cînd altuia 
rea noastră 
tră se justifică în chip poli
ticos rostind același pro
verb. Trebuie să mărturisim 
că proverbul conține în sine 
un ce pe cît de măgulitor pe 
atît <!e afirmativ al subiecti
vității fiecăruia dintre noi. In 
numele lui, putem amina 
pentru altă dată unanimita
tea de vederi, putem spera o 
nouă întîlnire și un nou dia
log in care nu e exclusă în
țelegerea deplină. Dar tot pe 
temeiul aceluiași proverb nu 
cumva sfidăm și orice crite
riu de obiectivitate, nu 
cumva putem să susținem 
că albul pe care îl vedem nu 
e alb și negrul pe care îl ve
dem nu e negru ? Că mai 
ales nuanțele dintre ele nu 
sînt și nu se răsfring ? Ba 
da ! Există o obiectivitate pe 
care nu o putem ocoli, sin
gur gustul nu mai e tutelar, 
iar invocarea Iui insuficien
tă. Dacă vrem să dăm un ca
lificativ e nevoie să ne ros- 
tim de pe baza bunului

nu-i place lucra- 
sau selecția noas- toarele rînduri scoase din Co

las Breugnon : „Pallard se ui
ta la pahar, pe deasupra, pe 
dedesubt, Ia umbră, la soare, 
îl sorbea, îl mirosea, îl bea 
cu nasul, cu ochii și cu cerul 
gurii". Degustarea presu
pune deci o estimare totali
tară. Pallard putea da o notă 
și o medalie vinului său ; el 
își în'emeiase gustul ; între 
el și băutorul de poșircă deo
sebirea e radicală. Pallard 
are dreptul să invoce pro
verbul.

Mă gîndesc de cîte ori, din 
pripeală sau din snobism, 
din lipsă de cercetare sau 
teamă de ignoranță, din atî- 
tea și atîtea motive, nu ape
lăm la proverb și trecem 
apoi imperturbabili mai de
parte. N-ar fi mai firesc, în 
loc de a uza de gustul pe care 
nici nu-I avem, să începem 
prin a degusta ? Cu atît mai 
mult cind e vorba de idei, 
căci și ideile pot fi văzute, 
degustate ca și vinul cel bun, 
asimilate apoi întru armonia 
ființei noastre.

de GH. SUCIU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET LUNI 23 FEBRUARIE 1970

Pentru suita de lucrări prezentată la Trienala de arte de
corative organizată anul trecut în sala Dalles, ca și pentru 
participarea prestigioasă la expoziția internațională de arte 
decorative de la Stuttgart, din același an, tînăruiui ceramist 
COSTEL BADEA i-a fost acordat, de către juriul Uniu
nii artiștilor plastici — PREMIUL TINERETULUI. Evident, 
acest premiu care recompensează o anume activitate, pe o 
anume perioadă de timp, include și încununează de fapt și 
o bogată activitate artistică susținută în timp, atît pe plan 
intern cît și internațional (din 1965 a fost consecvent pre
zent în expoziții ca cele de la Faenza, Miinchen. Koln, 
Istanbul. Tel Aviv, Mailand, Orlv. Lausanne). Această dis
tincție reprezintă fără îndoială și un semn de recunoaștere 
a unei calități artistice, căci ceramistul Costel Badea, cu 
o viziune originală, se impune ca unul dintre cei mai inte- 
resanți ceramiști din generația tînără. Cu ocazia acestui eve
niment i-am solicitat un scurt interviu.

— Aproape toate lucrările 
tale de ceramică se remarcă 
prin monumentalitate, printr-o 
desfășurare spațială plenară, 
ceea ce a îndrituit pe unii să 
afirme că avem de a face de 
fapt cu o sculptură...

PIERDERILE
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supunîndu-le unui sever regim 
de „slăbire" — zmulgîndu-le noi 
grame de încărcătură inutilă. Prin 
același filtru al inteligenței teh
nice al exigenței de buni gos
podari, ei vor trebui să treacă în 
acest an și alte utilaje, aflate în 
fabricația noastră, răspunzînd 
astfel la sarcina primită, de a 
obține din reproiectări o econo
mie de circa 100 tone de metal".

Mobilizate de organizația de 
paitid, colectivele secțiilor și a- 
telierelor s-au angajat în primele 
zile ale noului an într-o amplă 
investigare a rezervelor lor in
terne, în vederea reducerii în 
continuare a consumului specific 
de metal. ,,Tinerii muncitori, teh
nicieni, maiștri și ingineri — spu
ne tovarășul Ion Roman, secre
tarul comitetului U.T.C. pe uzi
nă — s-au alăturat eforturile co
mune, înscriind în planul ge
neral de măsuri, 9 propuneri 
valoroase, echivalente cu 120 
tone de oțel și fontă". Pentru că 
rostul investigațiilor, al dezbate
rilor în adunări a fost tocmai 
elaborarea acestui plan concret 
de acțiune. El cuprinde 21 de 
măsuri și preconizează o econo
mie de 587 tone de metal, față 
de nonnele de consum ale anului 
trecut. Sînt programate printre 
altele, reducerea greutății tubu
rilor din fontă prin micșorarea 
grosimii pereților, îmbunătățirea 
separării, la cuptoare' și cubilouri, 
reducerea adausului de preîndoi- 
re a capetelor, înainte de vălțui- 
rea tablelor pentru conducta 
hidrocentralei „Lotru" și refolo- 
sirea lor la executarea urechilor 
de prindere etc.

Acestora li se adaugă o deose
bit de valoroasă inițiativă a orga
nizației U.T.C. Este vorba des
pre hotărîrea celor 57 de tineri 
din secția sculărie, de a econo
misi lunar, scule în valoare d» 
3 000 lei.

— Cel mai scump oțel se fo
losește la confecționarea sculeloi 
— ne spune tovarășul Vecsei 
Gheorghe — secretarul grupei 
U.T.C. din această secție, fapt 
care ne-a determinat să refleo- 
tăm mai mult, să chibzuim mai 
gospodărește utilizarea lor. Mulți 
dintre tineri s-au deprins cu în
grijirea mașinilor și sculelor, cu 
recondiționarea și repunerea lor 
în producție, dar mai avem des
tui în grupa noastră care tra
tează cu indiferență aceste va
lori, socotind că se pot lăfăi 
în ele fără să dea socoteală ni
mănui. într-o adunare genera
lă din luna noiembrie a anu
lui trecut, am dezbătut acest 
aspect al activității noastre, sta
bilind un control riguros al bi
roului U.T.C. asupra consumului 
de scule a unor tineri, precum 
și activitățile ’ educative și profe
sionale care să asigure înregi
strarea economiilor de scule. în

COTELE
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spontaneitatea și fantezia 
unor tineri inteligenți și culți.

Un student din Galați care 
a cîștigat un concurs de mu
zică ușoară a venit în bi-oul 
tovarășului Gheorghe Ungu- 
reanu, directorul taberei, și a 
înțrebat dacă nu ar putea ob
ține o diplomă. Seara con
cursului a fost de un farmec 
deosebit și el vrea să rămînă 
cu o amintire durabilă. Ne
voia amintirilor durabile ex
plică și avalanșa de solicitări 
și „atenții" cu care sînt în
conjurați posesorii aparatelor 
de fotografiat. Dar nici diplo
mele și nici fotografiile nu pot 
imortaliza atmosfera din tabă
ră, secvență dintr-un film au
tentic deSpre frumusețea ani
lor de studenție.

— Nu neg că se pot stabili 
numeroase apropieri între ce
ramica mea și sculptură, dar 
evident numai în măsura în 
care aproape orice formă de 
artă modernă tinde, în dorin
ța de a fi mai complexă, mai

lunile următoare, decembrie și 
ianuarie, am recoltat primele 
roade : reușiserăm să economisim 
SDV-uri în valoare de .3 000 lei 
lunar. Suma nu-i prea mare, dar 
dacă inițiativa noastră s-ar ex
tinde în toată uzina, ea ar că
păta o valoare incomparabil mai 
mare.

— Care este în acest sens, in
tenția comitetului U.T.C. pe 
uzină ?

— Teoretic, ne spune tovarășa 
ingineră Maria Andrei — mem
bră în comitet, inițiativa a fost 
generalizată. Secretarii organiza
țiilor de bază din secțiile de pre
lucrări au fost instruiți în aceas
tă privință și s-a trecut peste tot, 
la întocmirea evidenței consumu
lui de scule pe fiecare tînăr și a 
necesarului optim pe o lună de 
zile. Din rapoartele primite de 
la secretari, rezultă că valoarea 
economiilor de scule, realizate de 
tinerii uzinei noastre, se va ri
dica la 10 000 lei lunar.

Să revenim însă din nou la 
aspectul din turnătorie, pe care 
îl relatam la început. Din cauza

INIMA
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de o noapte fără nici o reti
cență.

— Care-i prețul ?
— Nu știu încă, mărturisește 

cu candoare I. F. Consumația și 
să vedem...

Pertenera lui „moșulică" este 
casieră la O.C.L., cu un salariu 
de aproximativ 900 de lei pe 
lună și stă cu părinții (tatăl os
pătar, mama casnică).

— Ai nevoie de bani ?
— Am, încuviințează aproape 

amuzată. Cine n-are ?
Nimănui nu-i strică, desiguj 

sumă în plus în buzunar. Dar cu 
xca preț ?

CIT COSTA TINEREȚEA?

Oare la cît s-or fi evaluînd 
cei care își siluesc tinerețea în 
schimbul unei cafele sau a unui 
pahar de băutură ?

I.F. nu este la prima aventură. 
„Cîștigul" mediu pe zi este în 
jur de „cîteva sute" compris 
consumația de bar.

— Ești mulțumi+ă ?
Ridică din umeri. Nu s-a 

gîndit niciodată că echivalentul 
banilor din poșetă este însăși ti
nerețea, viața ei.

S.I. student la Politehnică, In- 
tîmplător un vechi cunoscut, 
prezent și el la „Continental" în 
seara respectivă, ni se confiază. 
apropo de parteneră :

— Are bani serioși. Știe că 
studenții sînt lefteri.

Și în schimbul unei sume oa
recare, tînărul își oferă pe tavă 
cei 21 de ani. Pentru cîteva 
bacnote în portofel își ascunde 
sila și se afișează o dată sau de 
două ori pe săptămînă într-un 
local public cu o femeie de două 
ori mai în vîrstă.

— Tu n-ai o prietenă, o fată 
pe care s-o iubești, S.I. ?

— Sigur că am. Dar... (și arată 
direct spre „parteneră") trebuie 
s-o scot în lume...

Aparent, studentul de la Poli
tehnică este ireproșabil de onest. 
Nu înșeală pe nimeni. Tși ono
rează cîștigul cum poate...

— Tu nu vrei să te măriți. 
I.F. ?

— încă nu. Mai încolo, găsesc 
eu pe unul.

Nu ne îndoim că o să se gă
sească oricînd un tătic cu che
lie, trecut deja printr-un divorț 
sau altul, hălăduit în burlăcie 
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oină la onorabila vîrstă de 
decenii.
Dar ai să fii fericită, Î.F. ?

PREȚUL DEMNITĂȚII
Prin definiție, tinerețea 

este vîrstă bogăției, a unei 
midabile opulențe 
Este, în schimb vîrstă unei ma
xime purități, a unei intransi
gențe frumoase și-a ororii față 
de compromisuri. Este gazda 
unui univers moral la cea mai 
înaltă cotă.

Două decenii de viață înseam
nă căutarea febrilă în tine în- I

nu 
for- 

materiale.

COSTEL BADEA
acordat ceramistului

„Premiul tineretului
pentru anul 1969 a fost

expresivă, de a sparge (sau de 
a face mai suple) granițele u- 
niui anume gen. Cred totuși că 
orice sugestii ar include, cera
mica rămîne o expresie per
fect autonomă începînd chiar 
cu funcția sa de decorativă, 
specifică. Și apoi să nu uităm 
expresivitatea materialului de 
care sînt foarte strins con
diționat și pe care am impre
sia, abia acum învățăm să-1 
exploatăm intens. Niciodată 
nu-mi pot imagina o lucrare ini 
alt material decît în cel la 
care în mod obișnuit apelează 
ceramica.

— Ceramica nu tinde să-șl 
piardă funcționalitatea, să de
vină „obiecte" de ornament ?

— Da, dar n<u ml se pare 
că s-a pierdut ceva, ci s-a în
locuit ceva, altfel nu și-ar mai

unui dop — se pierd anual circa 
200 tone metal. Să reamintim 
apoi conducerii uzinei „Indepen
dența", colectivului din sectorul 
metalurgic, că în 1969 nu mai 
puțin de 359 tone de fontă și 
oțel au fost rebutate. Și, în sfîr- 
șit, că în aceeași perioadă, alte 
864 tone de metal au reprezentat 
abateri dimensionale la lamina
tele aprovizionate de la Hune
doara, Reșița și Galați. Deci con
sumul de metal a fost încărcat 
cu aproape 1000 tone care au 
trecut la pierderi așa zise „nere
cuperabile". Ele aruncă o um
bră peste realizările meri
torii ale colectivului. Și dacă 
se va stărui și în continuare în 
concepția că scurgerile, rebutu
rile, stropii și alte pierderi sînt 
o fatalitate în sectoarele calde, 
că ele nu vor putea fi niciodată 
evitate, uzina și nu numai ea, va 
fi în pagubă și în acest an chiar 
dacă angajamentul său va fi în
deplinit Or, datoria muncitorilor 
și a specialiștilor de la „Inde
pendența" Sibiu este de a de
monstra contrariul.

suți, deslușirea unor repere de 
viață autentice. Cînd spunem 
20 de ani avem mereu în ima
gine plimbările lungi, discuțiile 
interminabile cu fata sau băiatul 
de care ne simțim apropiați su
fletește, despre dragoste și cos
mos, despre poezie și călătorii în 

. ținuturi îndepărtate.'
Imaginea nu este deloc desue

tă, chiar dacă aparține altei ge
nerații, chiar dacă universul cu
noașterii s-a dublat.

Imaginea nu este desuetă, ea 
aparține indubitabil unei vîrste 
în care sentimentele nu se mă
soară în funcție de banii de bu
zunar și prețul iubirii nu este 
totdeauna cu cel al consumației 
într-un bar de noapte.

A-ți vinde anii tineri pe o 
cafea sau un wisky, a-ți chinui 
grotesc tinerețea pentru cîțiva 
lei,fie ei și sute, înseamnă a te 
nesocoti ca orp. înseamnă a ri
sipi inconștient niște valori ca
tegoric intraductibile pe plan 
material.

Căci prețul tinereții este de 
fapt prețul demnității și al inte
grității morale.

ACTUALITATEA CULTURALA JUDEȚEANĂ
ANIVERSĂRI ȘCOLARE

I
SEMICENTENARUL LICEULUI 
„AL ODOBESCU" DIN PITEȘTI

I
I
I
I
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Duminică, în sala Teatruliii 
de stat „Alexandru Davila" din 
Pitești a avut loc adunarea 
festivă consacrată aniversării a 
50 de ani de la înființarea li
ceului Al. Odobescu., La festir 
vitate au luat parte tov. 
Gheorghe Năstase, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., membri ai biroului co
mitetului județean și munici
pal de partid, ai comitetului 
executiv al consiliului popular 
județean, foști elevi și profe
sori, numeroși invitați. Cu a- 
cest prilej au fost organizate: 
o expoziție ce oglindește su
gestiv drumul de 5 decenii 
parcurs de această unitate șco
lară ; o expoziție de pictură a 
cercului de artă plastică al ele
vilor — „Nicolae Grigorescu" ; 
au fost editate, de asemenea, o 
monografie a Școlii Normale 
și a Liceului „Al. Odobescu" 
precum și nr. 5 — festiv — al 
revistei elevilor „Zorile". Pe 
frontispiciul clădirii liceului a 
fost dezvelită o placă comemo
rativă^ Comitetul Central al 

găsi rațiunea de existență. 
N-am renunțat să fac obiecte 
cu o utilitate imediată, ca va
sele de flori, de pildă. Mărtu
risesc că și aici, dincolo de o 
utilitate imediată, este intere
sant de pus în valoare înge
mănarea formelor statice, 
„moarte", cu cîteva fire de 
flori, sau crengi de copac, pri
vite ca un simbo] al vieții, al 
mișcării. Poate că simplul 
gest de a așeza o floare în
tr-un vaș nu e un gest oare
care și asupra sa ar trebui să 
ne oprim mai îndelung.. Mă 
gîndesc, de pildă, la japonezi.

— Formele tale îmi par in
spirate totuși de forme natu
rale, minerale sau vegetale—

— E îratrucîtva justificată 
senzația de geologie, de vegetal, 
dar aceste forme care se nasc 
destul de spontan, și pe care 
le cred inepuizabile, solicită 
pregnant sensibilitatea omului 
modern, se potrivesc mai bine 
cadrului natural pentru care 
au fost concepute ca, de pildă, 
acea formă de cochilie pe care 
am realizat-o pentru Năvo
dari.

— La ce lucrezi acum ?

— Sînt ocupat acum cu 
monumentul de la Năvodari 
și cu realizarea unui monu-

CÎT DUREAZĂ?
Cadru din filmul „Te iubesc, te iubesc .
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mulțumit să elaboreze trei-patru- 
cinci tematici pe probleme ale 
politicii partidului nostru, pe 
care le-au difuzat tn toate or
ganizațiile și și-au socotit astfel 
îndatoririle încheiate. Apoi, cel 
mult, au întocmit niște tabele, 
cu numărul cercurilor, cu nu
mărul cursanților, cu numele 
lectorilor — și cam atît. Alte 
județe au început să depla
seze accentul cu prea multă 
insistență pe latura strict organi
zatorică a acțiunii, ocupîndu-se a- 
proape numai de instruirea lecto
rilor. S-a creat o adevărată pro
blemă la un moment dat : cum 
procedăm ca să instruim lectorii ? 
Și s-a încercat, la centrul de ju
deț, pe centre de comune sau pe 
cîte două comune adunate în- 
tr-una, pierzîndu-se însă din ve
dere un amănunt principal. Acela 
că în hotărîrea plenarei C.C. al 
U.T.C. se menționa între altele 
necesitatea ca lectorii să fie re
crutați dintre cadrele de specia
litate într-un domeniu sau altul, 
dintre tinerii bine pregătiți care 
sînt cuprinși la forme superioare 
ale învățămîntului de partid, ceea 
ce, dacă nu face inutilă însăși 
ideea de instruire, o obligă să 
devină inoperantă în formula con
sacrată acum. Pentru că acum se 
acordă spațiu mult prea mare, 
studiului materialului bibliografic, 
lucru pe care fiecare lector l-ar

i

Uniunii Tineretului Comunist 
a decernat organizației U.T.C. 
a liceului Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. într-o atmo
sferă de însuflețit entuziasm, 
a fost adoptat textul unei te
legrame adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

TRAIAN ULMEANU

SEMICENTENARUL LICEULUI 
NR. 2 DIN ARAD

Sîmbătă și duminică, liceul 
nr. 2 din Arad a sărbătorit 50 
de ani de existență. înființat 
în anul Unirii Transilvaniei 
cu România acest lăcaș de 
cultură a fost primul liceu de 
fete in limba română din lo
calitate. în decursul anilor, 
liceul a fost absolvit de 2 497 
de absolvenți. Mulți dintre ei 
alături de foști profesori au 
participat sîmbătă și dumini
că la festivitățile ce au avut 
loc. Cu acest prilej C.C. al 
U.T.C. a acordat organizației 
U.T.C. dreptul de a avea dra
pel propriu și au fost distinși 
cu diploma de onoare cinci 
elevi: Ladislau Farcaș, clasa 

ment pentru stațiunea Cosiți- 
nești, ca și cu realizarea lu
crărilor pentru expoziția-con 
curs de ceramică de la Val- 
laurias (Franța) din acest an, 
unde am de gind să mă pre
zint cu obiecte utilitare (vase 
de flori).

— Special am lăsat la urmă 
întrebarea : Ce înseamnă pen
tru tine acest 
stare de spirit

premiu, în ce 
l-ai primit?

vă dezamăgesc— Am să
poate, pentru că am să spun 
lucruri obișnuite. M-a bucurat 
cu atît mai mult cu cît bănu
iesc că juriul s-a aflat și în 
dificultate de a alege între 
mai mulți tineri de talent, căci 
fără îndoială avem Un peisai 
foarte bogat, foarte interesant 
și original în ceea ce privește 
artele decorative. Și pen
tru că m-a surprins într-un 
moment de activitate îl voi 
„realiza" poate în toată di
mensiunea sa pe parcurs, 
poate mai tîrziu, într-un mo
ment de răgaz. Tot ceea ce 
mai pot spune este că recom
pensează dar și obligă, în a- 
celași timp, și că a doua tră
sătură este mai puternică. Poți 
primi un premiu, de care un 
timp să uite lumea și să uiți 
și tu poate.

C. R. CONSTANTINESCU

putea face tot atît de bine și 
singur, acasă, cu atît mai mult, 
cu cît comitetul județean U.T.C. 
apelează exact la aceeași biblio
grafie. în al doilea rînd, în felul 
acesta se ajunge și la o pregătire 
nediferențiată, uniformă, a lecto
rilor, care nu urmărește decît 
asimilarea pasivă a unor cunoștin
țe, fără a mai trece prin filtrul 
capacității de interpretare a fie
căruia. Din punctul acesta de 
vedere, instruirile ar trebui să 
devină mai curînd niște consul
tații, în care audierea unor „lec
ții" să facă loc discuțiilor active 
pe marginea urior teme aprofun
date anterior, și mai ales să nu 
devină ea, instruirea, mai impor
tantă decît acțiunile în vederea 
cărora se face această pregătire.

O condiție cu adevărat hotări- 
toare pentru reușita activității de 
pregătire politică o reprezintă de 
altfel contactul permanent între 
lector și cursanții săi, între lector 
și organizație, eventual împins 
pînă acolo, încît să se ajungă la 
crearea unor adevărate colective 
de sprijin, din rîndul tinerilor, 
care să dea o mînă de ajutor toc
mai în realizarea celorlalte acțiuni 
necesare pentru continuitatea 
efortului. Or, modul de desfășu
rare a instruirilor, așa cum l-am 
întîlnit noi, ca și dificultățile pe 
care le ridică organizarea lor, pot 
crea impresia că legătura indis
pensabilă este cea cu comitetul 
județean U.T.C. Altfel nu se pot

a XII, Delia Podea clasa a 
X-a, Corina Streza clasa a 
XII-a. Codilă Mibaela și Soai- 
tă Ion clasa a Xl-a.

Din partea organelor de 
partid la festivitate a partici
pat tovarășul T. Haș prim se
cretar al comitetului județean 
de partid, care le-a urat ca
drelor didactice, elevilor, mult 
succes pe linia tradiției deja 
cîștigate și în același timp le-a 
amintit obligația de a duce 
mai departe hotărîrile și sar
cinile pe care partidul și sta
tul le-a pus în fața tineretului 
nostru de azi.

Cu acest prilej a fost trimi
să o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. Cităm din telegramă 
cîteva rinduri: „Stăpîniți de 
sentimente calde de recunoș
tință. foștii și actualii elevi, 
cadre didactice de toate vîr- 
stele, strins uniți în jurul 
partidului nostru drag, vom 
munci cu dragoste și atașa
ment pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al X-lea pentru a 
contribui cu toate forțele 
noastre la înflorirea patriei 
noastre scumpe. România so
cialistă".

I, DANCEA

PBIMA TUL IDEII
Avem posibilitatea de a vedea 

pe ecrane, concomitent, două 
filme reprezentative : unul pen
tru ceea ce numim cinemato- 
grafu] tradițional, „Ghici, cine 
vine la cină altul, pentru 
ceea ce se numește film mo
dern, „Te iubesc, te iubesc".

Primul, filmul lui Stanley 
Kramer, e o reîntoarcere a re
gizorului la tema pe care o în
cercase în urmă cu un deceniu 
în „Lanțul" : discriminarea ra
sială. Predilecția cineastului 
pentru o problematică majoră, 
la ordinea zilei, cum este în ca
zul de față, în „Ghici, cine vine 
la cină ?“ — relațiile dintre albi 
și negri în S.U.Ă., i-a asigurat 
întotdeauna un real și stimula- 
toriu succes de "public. Și de 
critică. Cu excepția acestui ul
tim film pentru care este acu
zat, și în critica internațională, 
și la noi, de manierism și chiar 
de „duplicitate" politică.

în „Ghici...", Kramer surprin
de conflictul la o anumită stra
tificare socială care se confun
dă în datele ei imediate cu 
mediul tradițional al Holly- 
woodului. Nu avem personaje 
din lumea săracă și nici secven
țe din autenticitatea depriman
tă a violentului adevăr existent 
în ghetourile negrilor ameri
cani. Eroii sînt acum din bur- 

explica celelalte cazuri, întîlnite 
de asemenea în drumurile noas
tre, în care lectori ai unor 
cercuri de pregătire politică, bine 
instruiți și sfătuiți la centrul de 
jhdeț, erau cu desăvîrșire absenți 
din viața organizațiilor lor, în vre
me ce pentru dezbatere trebuia 
să alerge și să o țină tot activis
tul comitetului județean U.T.C.

Este și acesta un argument că 
un adevărat sistem de educație 
politică, dacă vrea să se consti
tuie într-un proces ferm și neîn
trerupt, a cărui eficiență să se 
reflecte în influența cîștigată a- 
supra tinerilor, nu se poate limi
ta la cîteva măsuri formale, la 
regularitatea instruirilor, la evi
dența cercurilor sau la difuzarea 
cîtorva expuneri vag localizate. 
Acesta poate fi cel mult începu
tul unei acțiuni, care trebuie să 
se anunțe de durată. Restul însă, 
concretizat în valoarea educati
vă a activității însăși, măsurat în 
efortul cotidian de înlănțuire a 
unor fapte izolate într-un ansam
blu logic, irepetabil de Ja o orga
nizație la alta, restul deci, adică 
ceea ce este mai însemnat, începe 
abia după aceea. Și numai ceea . 
ce urmează de aici încolo poate 
impulsiona munca de educație 
politică, poate dezvolta în rîndul 
tinerilor atitudinea activă de 
participare deschisă la dezbaterea 
ideilor majore care animă politica 
țării noastre.

„CHEIA JUDEȚULUI" 
LA TIRGOVIȘTE

Joi 26 februarie a.c. în muni
cipiul Tîrgoviște va avea loc 
prima ediție a concursului tu
ristic „Cheia județului", organi
zat din inițiativa Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C. 
Reunind la start 18 concurenți, 
concursul se va desfășura pe 
baza a 30 de întrebări, cuprin- 
zînd ca tematică date referi
toare la istoricul Cetății de 
Scaun a lui Vlad Țepeș și Mir
cea cel Bâtrîn, situația economi
că a județului în trecut și pre
zent, așezăminte culturale vechi 
și npi posibilități turistice etc. 
Primelor trei clasați li se vor 
oferi_ premii.

în 'așteptarea momentelor în 
care cronometrul va număra e- 
moția și pregătirea competițio- 
nală, tuturor participanților — 
deplin succes I

G. G.
CLUB AL CÂRTII 
SOCIAL-POLITICE

La liceul din comuna Birca, 
județul Dolj a luat ființă un 
club al cărții social-politice, 
care-și propune să inițieze dez
bateri lunare pe marginea unor 
lucrări care apar în Editura po
litică. Clubul are o bibliotecă 
proprie, precum și un regula
ment în care sînt înscrise înda
toririle membrilor săi. 

M. C.

ghezia americană : fiica unui 
publicist pacifist, liberalist, de
mocrat, umanist ș.a.m.d. și un 
nșgru — celebritate în viața 
medicală.

La acest nivel social, pentru 
ambele familii, a băiatului și a 
fetei, e vorba de o mentalitate 
ce o numește direct o replică a 
filmului: „altceva sînt dreptu
rile omului și altceva e o căsă
torie între un negru și o albă". 
De aici, nesfîrșite controverse 
pentru care finalul „fericit" al 
filmului nu e decît o soluție 
particulară, conflictul familial 
fiind și primul și cel mai ușor 
de trecut. Rămîne „bariera" așe
zată de societatea nord-ameri- 
cană : prejudecățile de care se 
va lovi mereu, direct sau in
direct, acest cuplu.

CRONICA
FILMULUI

Desigur, un astfel de aspect 
al relațllior rasiale e mai pu
țin spectaculos decît răbufniri
le sîngeroase ale manifestațiilor 
și luptelor de stradă din S.U.A., 
dar asta nu înseamnă că pro
blematica filmului nu e reală 
sau că ea încearcă să „oficia
lizeze" o temă acută șl încă ne
rezolvată.

John H. Lawson, cel mai re- . 
prezentativ critic cinematogra
fic marxist american, scria, pe 
marginea filmografiei iul Kra
mer, următoarele cuvinte la 
care subscriem : „Merită sfi-i 
acordăm credit acestui cineast 
neliniștit, pentru faptul de a fi 
menținut integritatea morală a 
filmului american tntr-o perioa
dă cînd linia călăuzitoare a po
liticii industriei de film evolu
ează către negarea valorilor 
morale și discreditarea artei cl. 
nematografice"...

Nu e de neglijat nici faptul 

De cîteva z{le au f°„st anSalafi> de către producătorul filmului 
„Bătălia pentru Roma", doi cascadori spanioli. Erau deja în țară și 
stăteau la hotel „Nord" dar noi nu-i văzusem încă. Soby a fost 
la o consfătuire a membrilor echipei și ne-a spus că erau și ei 
acolo, dar stăteau de o parte.

Studioul cumpărase cincisprezece cai tineri de la țărani și ti 
ținea intr-un grajd din Ciocănești, la cîțiva kilometri de Buftea. 
Aveam în fiecare zi trecute în program două ore de călărie. Fă
ceam antrenamentele astea mai mult pentru cai decît pentru noi, 
pentru că erau atît de proști încît nu știau să facă o întoarcere ca 
lumea și pe deasupra erau și anchilozați.

La grajduri i-am cunoscut pe cei doi spanioli. Veneau și ei s'd ' 
încalece. Mai tîrziu ne-au mărturisit că sînt complet dezamăgiți. 
Ei au văzut în Franța filmul „Dacii" și se așteptau să găsească 
aici o herghelie de armăsari englezești.

Unul dintre spanioli avea părul vopsit blond, îl chema Gonzalo 
și era cu ceva mai înalt decît celălalt, dar amîndoi erau destul de 
scunzi. Pe celalalt îl chema Rafael. Era mic și avea părul creț 
și foarte negru. Rafael era președintele sindicatului cascadorilor 
am Spania și Gonzalo era secretarul.

Pînă atunci noi nu încercasem niciodată să facem cascade cu 
cal cu tot. Tehnica noastră nu ne permitea să periclităm anima
lul la antrenamente. Nici nu aveam nevoie de antrenament, pen
tru că noi știam să facem un singur fel de căzătură, foarte simplă 
și foarte sigură, dar periculoasă pentru animal. Calul era legat cu 
ofrînghie lungă de un picior din față și celălalt capăt al frîn- 
ghiei de un stîlp. Cînd se întindea sfoara, șalul venea peste cap. 
Discutăm cu Gonzalo și Rafael despre sistemele lor de cascade 
și ajungem la căzătura cu caluL Le spunem cum facem noi și Gon
zalo încalecă pe un cal să ne arate cym fac ei.

A venit în galop și deodată calul s-a dat peste cap. Nu fusese 
legat de picioare, nu se împiedicase de nimic și totuși calul a că

li

zut. Am văzut eu ceva dar nu eram sigur. L-am întrebat pe Rafael 
dor n-a vrut să ne spună. Gonzalo ne-a promis că altădată ne în
vață și pe noi. Nu prea erau dispuși să ne învețe. Unul dintre bă
ieții noștri, mi se pare că Pascu, a încălecat, s-a dus în galop 
pînă în fundul curții și de acolo s-a întors tot în galop. Cînd a 
ajuns în dreptul nostru, s-a dat peste cap cu cal cu tot. El văzuse 
mișcarea mai bine decît mine.

De la cei doi spanioli am învățat căzătura cu calul dar nu mai 
folosim sistemul lor. Soby a făcut un cuplu de manșete pentru 
picioarele calului, care se împiedică și vine peste cap atunci cînd 
tragi de un miner foarte bine mascat lingă șea. E foarte simplă, 
foarte sigură și dă frumos pe peliculă.

Cu sistemul spaniolilor, calul cădea pe un umăr. Cu sistemul 
lui Soby calul vine drept în bot.

Ce am învățat de la spanioli și ne prinde extraordinar de bine 
este sistemul de amortizare la căzătura de la înălțime. Noi făceam 
căzăturile pe saltele de buret. E foarte bun buretele dacă aterizezi 
perfect corect pe el, dar la cea mai mică greșeală, buretele nu 
iartă. De la spanioli am învățat că cel mai bun sistem de amor
tizare pentru căzături sînt cutiile de carton de ambalat televizoare. 
Nici cutiile de carton nu-ți dau o siguranță de sută la sută pentru 
că dacă vii în picioare, treci prin ele și te înfigi în pămînt de 
parcă nici n-ar fi existat cutii, dar îți mai poți permite să-ți prinzi 
o mînă sau un picior sub tine fără ca acesta să se rupă.

După un timp m-am împrietenit foarte bine cu Gonzalo și m-a 
mvațat foarte multe lucruri. Nu de cascadori# ci așa, în gene-a! 
despre viață. Avea o mare experiență și era foarte muncitor. Toată 
ziua muncea și seara la hotel învăța românește. După trei luni, 
cmd a plecat din țară, vorbea bine românește. Băieții noștri cînd 

se dădea „stop motor" se băgau fiecare pe unde puteau pe la 
umbra. Gonzalo nu se mișca de lîngă aparat. Cînd dispăream pen
tru ctnct minute, se supăra.

—- Grușa I Tu nu făcut decît doi film și deja aproape bun cas
cador. De ce r

— Fiindcă-mi place, fiindcă am talent, fiindcă sînt curajos.
~ Poti place zbori. De ce nu zbori ? Cascador pentru că mun- 

cit. Pentru că muncit foarte mult. Omul trebuie muncit mult 
pînă faci lucru bun.

— Lasă-mă Gonzalo cu marxismul. Aud în fiecare zi povestea 
cu munca.

— Eu nu marxist, dar ala Marx fost om deștept. Maimuța dacă 
nu muncit nu făcut niciodată om.

(Va urma)

că în acest film, ca în toate cele 
regizate de Stanley Kramer, a- 
portul aetorilor distribuiți e co- 
vîrșitor. Amintim pe preferatul 
interpret al regizorului, Spen
cer Tracy, alături de Katherine 
Hepburn — cuplu pe care-1 ve
dem într-un film de adio dato
rită morții lui Tracy.

în „Te iubesc, te iubesc" 
Alain Resnais rămîne și el fidel 
unei teme : extraordinarele a- 
venturi ale memoriei. Acum, 
față de .Hiroshima, dragostea 
mea" și „Anul trecut la Ma- 
rienbad", întoarcerea în memo
rie e într-un fel exterioară 
psihologiei personajului, for
tuită. Sub pretextul unei ex
periențe științifice, eroul fil
mului trebuie să se întoar
că în timp. Durata un sin
gur minut din trecuta sa bio
grafie. O dereglare în „progra
mul experienței" și... asistăm la 
reîntoarcerea cineastului la u- 
neltele sale : prăbușirile ameți
toare, discontinue ale unui per
sonaj pe care regizorul îl ca
racterizează astfel : „îmi tre
buia- un om cu slăbiciuni, ezi
tant, care să nu fie handicapat 
de nimic, nici să nu fie preocu
pat de reușită in viață. Există 
aici puțin narcisism, personajul 
trăiește în afara oricărei socie
tăți, doar In universul dragos
tei sale... Trece indiferent la tot 
ce se întîmplă în jurul lui".

Și eroul, personajul Claude 
Ridder, își retrăiește dragostea 
într-un film care împinge pînă 
la ultima limită îndelungatul 
exercițiu de ealofilie cinemato
grafică al regizorului, exercițiu 
justificat doar de obsesia unei 
noi sintaxe cinematografice ce 
vrea să ignore (ah. zadarnic) 
spațiul și timpul.

Povestea unei dragoste neîm
plinite, dincolo de contorsiuni
le formale ale filmului nu ne 
convinge decît în impresia de 
total impas al noului val care-șL 
refuză programatic orice tan
gență cu realitatea care-și taie, 
fie zis, punțile.

TUDOR STANESCU

AUREL GRUȘEVSCHI
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MONDIAL DE HOCHEI
• ÎN TIMP ce la Galați ho- 

eheiștii care și-au încrucișat 
crosele in cadrul grupei C a 
C. M. își pregătesc bagajele 
de plecare, iubitorii hocheiu
lui își „transplantează" atenția 
pe patinoarul „23 August" din 
București, unde jucătorii și 
antrenorii efectuează ultimele 
teste și pregătiri In vederea 
apropiatei dispute din gru
pa B.

• HOCHEIȘTII iugoslavi și 
japonezi au participat la pri
mele antrenamente în palatul 
de gheață de la „23 August".

• IERI au sosit In Capitală 
reprezentativele Bulgariei, El
veției, Norvegiei ți Statelor 
Unite. Astăzi sosesc hocheiștii 
din R. F. a Germaniei.

GRUPA C
ULTIMELE ASALTURI

GRUPA B

Șl ACUM
BUCUREȘTIUL

o ÎNAINTE de plecarea la 
București, la Geneva a avut 
loc meciul S.U.A. — Elveția. 
Victoria a revenit ciu scorul 
de 5—2 (1—1, 3—0, 1—1) ho- 
cheiștilor americani.

• La Miinchen echipa Nor
vegiei a fost întrecută cu 8—1 
(0—0, 4—1, 4—0), de selecțio
nata R. F. a Germaniei.

• IN ZILELE următoare, 
arbitrii desemnați să conducă 
jocurile din cadrul grupei B 
vor participa la mai multe șe
dințe de lucru sub conducerea 
d-lui Kurt Hauser (Elveția), 
președintele Comisiei de Arbi
tri din L.I.H.G.

• Echipa S.U.A. va fi con
dusă pe gheață de fundașul 
veteran Herb Brooks care în 
acest an își serbează a șaptea 
participare ia campionatele 
mondiale.

CERCURILE
(Urmare din pag. I)

Prof. ILEANA JIPA — Li
ceul „Spiru Haret" București :

Cercurile olimpice au fost pri
mite cu un mare entuziasm In 
școli, de elevi și de profesori, 
stârnind un foc care s-a stins. 
ii.\ oăcate, prea repede. De ce? 
Peat u că, prin haremurile sta- 
bi’itO insigna este aproape inac
cesibilă. Știm că acest criteriu 
vizează marea performanță — 
și este normal să fie așa de vre
me ce tînărul care reușește să 
cucereaescă toate cele 5 cercuri 
este considerat calificat pentru 
J. O. Dar de unde se recrutează 
temerari care să se zbată să 
urce treptele performanței cînd 
prima treaptă, nu-i ademenește, 
practic nu le oferă nici o șansă, 
nu se adresează acelei categorii 
de elevi care doresc să se de
dice, să practice atletismul ? 
Un criteriu fie el și de mare 
performanță, ca să-și recruteze 
talente, elemente de perspecti
vă, să aibă o bază de se’ecție. 
In faza incipientă trebuie să se 
adreseze masei de iubitori ai 
disciplinei respective. EI tre
buie să fie o rampă de lansare. 
In general, toate normele de la 
atletism sînt concepute de per
soane care își închipuie că eler 
vii fac antrenamente pentru a- 
ceastă disciplină de cel puțin 
3 ori pe săptămînă. Ori noi pro
fesorii de educație fizică nu 
avem copiii de la clase decît 2 
ore pe săptămînă iar teme pen
tru atletism se introduc In . pro
gramă în lunile septembrie și 
octombrie, reluîndu-le la 15 
martie în cel mai bun caz. In
tr-o lecție nu ai numai temă de 
atletism ci și de jocuri. Și-a- 
tunci cum poți realiza aceste 
norme ? Nici chiar cu copiii 
foarte talentați. Nu mal vorbim 
atunci de normele „cercurilor 
olimpice". Merge greu, copiii se 
plictisesc de atletism, nu sînt 
stimulați să lupte dacă văd că 
n-au nici o șansă. Fetele recurg 
la scutiri, pentru că le strică 
media școlară. Noi avem aici la 
liceu secție de atletism — și se 
fac tot 2 antrenamente pe săp-

GALAȚI (prin telefon de la trimisul nostru).
Ultimele două zile de hochei aici la Galați, au complicat și 

mar murt clasamentul. Un remarcabil tur de forță a realizat 
echipa Franței care, intr-un interval de numai 12 ore a sus
ținut două partide cu Danemarca și Belgia, cîștigîndu-le pe 
amindouă fără să primească gol. Meciul cu danezii, indiscuta
bil cel mai dificil, a debutat cu o repriză albă in care nu s-au 
înregistrat nici măcar penalizări. Copleșiți de miză, francezii 
au fost aceia care s-au apărat mai mult (și mai bine), atacind 
doar in combinații sigure. Liniile de atac ale danezilor au fost 
inteligent anihilate de cuplul de fundași Blanchard—Tartarin 
și, în ultimă instanță, de goalkeper-ul Sozzi. Xn celelalte două 
reprize deși tot danezii sint cei oare atacă din orice puc, totali- 
zind cu 11 șuturi pe poartă mai mult dedt adversarii lor, fran
cezii deschid scorul in minutul 29 printr-o combinație Eymard— 
Vassieux și cu citeva minute înainte de final, la capătul unui 
dribling prelungit pe aripa primei linii Guryca majorează a- 
vantajul printr-un golf scurt la semiînălțime. Așadar, 2—0 pen
tru Franța (0—0 ; 0—1 ; 0—1). în fața belgienilor lucrurile au 
fost cu mult mai 
tabela /de marcaj :

simple. Franța a modificat, sever, de 11 ori 
: 11—0 (4—0; 2—0; 5—0), avînd cel mai 

bun om în același Gury-ca autor a numai un singur gol, însă 
creatorul direct a altor 4 situații fructificate de Francheterre, 
Pourtanel, Libermann (de două ori).

Cele două victorii consecutive ale reprezentanților „cocoșu
lui galic" le-au permis acestora un apreciabil salt in clasament 
(8 puncte) imediat după Austria. Partida decisivă dintre Lideri 
și Italia va stabili exact poziția finală a Franței care, oricum, 
s-a dovedit o formație surpriză pentru specialiști și spectatori. 
Austriecii, învingători scontați in meciul cu Olanda 9—2 (3—1 ; 
4—0 ; 2—1), au făcut din nou o demonstrație de hochei complet. 
Fără Puschnig plecat la Viena în urmă cu trei zile, datorită 
unei regretabile accidentări (fractură de claviculă) austriecii au 
străpuns facil defensiva olandeză neforțînd alura cu gîndul, de
sigur, la meciul dificil pe care-1 mai au de susținut cu Italia în ul
tima secvență a ediției. Calculul hirtiei insă îi anunță ca cei 
mai redutabili favoriți la promovare, iar portarul Pregl învins 
pină acum doar de 9 ori în tot turneul va intra — aproape si
gur — în posesia cupei oferite, celui mai bun apărător de bu
turi. Tot 9 goluri în tot turneul totalizează și Belgia însă este 
vorba de... goluri marcate. Echipa care nu a realizat nici un 
punct în cele 6 jocuri a suferit și ultima ei înfrîngere 2—15 
(1—5 ; 0—3 ; X—7) în fața Ungariei. Meciul în care s-au înre
gistrat doar două minute de penalizare în dauna învinșilor li 
situează pe belgieni, totuși, pe un prim loc al unui clasament 
mai puțin cunoscut: cupa fair-play. Ei sint secondați de... li
deri, Austria, Franța, Ungaria, Italia, Danemarca și Olanda, în- 
țr-un alt clasament olandezul Christians deține și el primul 
loc : este vorba de clasamentul jucătorilor penalizați, in care 
olandezul totalizează 30 de minute de eliminări. . ,

Ultimele meciuri ale ediției. Ungaria—Danemarca și derbiul 
Austria—Italia, vor stabili configurația finală a acestui al trei
lea eșalon al hocheiului mondial.

Penultima secvență, meciul Ungaria—Danemarca, desfășurat 
ieri după amiază s-a încheiat cu rezultatul de 6-2 (4-2 ; 1-0 ; 
1-0) după 60 de minute în care ungurii au fost mult superiori 
față de ceea ce arată scorul. In clipa cînd transmit acest re
zultat, a început derbiul Austria—Italia.

VIOREL RARA

/

OLIMPICE"

O
G

tămînă : bineînțeles în măsura 
în care se obține accesul pe un 
stadion. In toamnă am făcut 
concursuri pe clase, conform 
programei și nici unul din cei 
mai buni n-a reușit să îndepli
nească norma primului cerc o- 
limpic. Concluzia e limpede: 
haremurile la primul cerc, poa- 
te și al doilea trebuie să supor
te unele rectificări, pentru ca, 
insigna „cercurile olimpice" 
să-și recapete atributul accesi
bilității.

Prof. ANTON IONESCU — 
același liceu.

Consider că insigna „Cercu
rile olimpice" și-a pierdut din
popularitate și pentru că nu O 
s-au organizat concursuri spe- 
ciăle pentru trecerea normelor. 
Așa cum se știe aceste bare- gn 
muri se trec în concursurile re- Mr 
pulicane — care au loc doar de 
2 ori pe an, toamna și primă- —. 
vara. Frecvența anemică a în- © 
trecerilor a plasat competiția în 
desuetudine. Apoi, și după mine 
prima treaptă a criteriului nu Q 
e accesibilă. Dacă într-o școală 
nu reușesc în fiecare an sâ ob
țină primul grad măcar 10—12 
elevi înseamnă că unu! din o- 
biectivele propuse — propagan
da pentru atletism, atragerea 
tinerilor — nu se realizează. 
Doar 3 insigne, cu un singur 
cerc, au reușit elevii noștri să 
cucerească. Și nu este vorba de 
începători ci de elemente dota- 
tate excepțional care practică 
atletismul de performanță și se 
antrenează ca atare. în ultimii 
4—5 ani cea mai bună perfor
manță la fete pe 60 m plat a fost 
de 8,6 sec. și a obținut-o cea 
mai bună atletă elevă — din 
sector. Doina Pricop — regula
mentul prevede 8,5 sec. !? — 
iar la băieți, cu 8,1, tot un ele
ment excepțional, a reușit sâ 
cucerească cercul unu. Mai 
există un neajuns, un „amă
nunt" însemnat : cei ce dobîn- 
desc performanțele înscrise in 
regulament nu primesc imediat 
insignele, ci după săptămîrii, 
luni de zile. Concluziile, solu
țiile se desprind, In consecință !

Poiana" la schi

• RAPID — F.C. Argeș t 1—1 
Ieri dimineață stadionul Glu- 
lești a găzduit partida amicală de 
fotbal dintre Rapid și F.C. Argeș. 
Meciul s-a desfășurat într-o ten
siune nervoasă inexplicabilă, a- 
vînd în vedere caracterul întîl- 
nirii. F.C. Argeș la prima apari
ție publică în Capitală a lăsat o 
bună impresie prin jocul ei teh- 
ntc-comblnatlv. In minutul 57 
Jercan centrează, apărarea rapi- 
dlstă ezită și fundașul Ivan II, 
venit mult înainte, înscrie. Ra
pidului l-au trebuit 60 de minute

Ieri, la Hotelul 
Sporturilor din Po
iana Brașov a avut 
loc festivitatea de 
premiere a parti- 
cipanților la con
cursul internațional 
de schi „Cupa Po
iana". Au fost pre
zenți reprezentanții 
F.R.S.B., ai organe
lor locale și sportivi 
participanți. în pri
ma zi a concursului 
(21 februarie) s-a

disputat proba de 
slalom special pe 
pîrtia canal și sub 
teleferic. Proba a 
fost cîștigată de 
schiorul francez 
Renâ Artin care a 
realizat timpul de 
99 sec. 04/100. Pe 
locurile următoare 
s-au clasat sportivii 
români Dorin Mun- 
teanu (99 sec. 
05/100), și Gheorghe 
Vulpe (99 sec.

SPORTIVUL
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, Poate că la inaugurarea 
bricii de față, cititorii au 
oarecum consternați. Cum, 
nicarii au favoritele lor ? 
de-i atunci imparțialitatea, 
biectivitatea lor ? Nu, din capul 
locului trebuie spus că meseria 
de cronicar nu are nimic co
mun cu simpatia față de o for
mație. Această simpatie nu poa
te altera relatarea adevărului 
de pe terenul de joc.

Așadar, echipa de lîngă - ini
mă ! Am ales Petrolul. De ce 
această opțiune ? 1. Pentru că 
subsemnatul s-a născut și a 
trăit acolo unde, într-adevăr, 
vîntul miroase a petrol. Pentru 
că perioada anilor în pantaloni

STEAGUL ROȘU IN LIBAN
In drum spre Liban unde va 

efectua un turneu de patru jo- 
jocuri echipa Steagul Roșu a 
susținut, ieri după amiază, pe 
stadionul din Dr. Staicovici o 
partidă amicală cu Progresul. 
Jucătorii și-au împărțit perioa
dele de dominare. In prima re
priză Steagul roșu combină mai 
frumos și reușește să deschidă 
scorul în minutul 30 prin Necula. 
După pauză, Progresul domină 
copios și reușește egalarea cu 3 
minute înainte de sfîrșitul jocu
lui, prin Pavlovici.

PREGĂTIRI...
pentru a echilibra jocul. Acțiu

nile rapldlștilor erau concepute 
conform schemei învățate foarte 
bine teoretic dar cu greu pusă în 
practică, datorită în primul rînd 
liniei de mijloc complet nelnspi- 
rată și extrem de greoaie. De a- 
semenea, fundașul central Cojo- 
caru anticipează perfect traiecto
ria balonului dar folosește în 
mod exagerat pasa eu exteriorul,

LA ZI 0 LA ZI

La capătul unei perioade de 
refacere și pregătire desfășu
rată la munte, rugbiștii din 
Capitală au reapărut în fața 
publicului bucureștean, dispy- 
tîndu-și pe terenul „Construc
torul" tradiționala „Cupă de 
iarnă". în grupa echipelor di
vizionare s-au întîlnit în pri
mele două .etape formațiile 
„Grivița Roșie", „Steaua", „Di
namo" și „Vulcan". După ce îi 
învinseseră cu o săptămînă în 
urmă pe feroviari cu scorul de 
10—3, dinamoviștii au reușit 
sîmbăta aceasta să depășească 
puternica formație Steaua, 
pretendentă directa la titlul de 
campioană, cu scorul minim de 
3—0 realizat la capătul unei 
partide viu disputate. Cealaltă

O

e

08/100). Ierî, du- 
minică, concursul a ™ 
continuat cu proba 
de coborîre pe pîr- 
ti a Lupului. Cîș- “ 
tigătorul cursei es
te românul Gheor
ghe Vulpe care a 
realizat timpul de 
1 : 4879. El a fost ur
mat de Dorin Mun- 
teanu (1 : 4379). Lo
cul III a fost ocu
pat de schiorul 
francez Lucian 
noir (1 : 5074).

SERIA RECORDURILOR CONTINUA
în cadrul concursului de sală organizat de clubul Steaua, ju- 

nioara Alina Popescu a reușit din nou să-și întreacă cu înră 
10 centimetri recordul republican stabilit cu o săptămînă in 
urmă, la sărituri în lungime, aterizînd la 6,13 m. Tot cu acest 
prilej, Vasi’e Sărucan, intrecîndu-1 pe Gh. Zamfirescu la 50 m 
plat, a devenit al 6-lea atlet care a reușit să egaleze recordul 
renublican al probei. .

Concursul s-a bucurat de o participare numeroasa și mulți 
dintre participanți au reușit să-Și îmbunătățească rezultatele 
•bținute la recentele campionate de sală.

i

șcurțl a petrecut-o printre gă
zari (cum spun mulți jucători
lor de la Petrolul, și nu e de
loc cu supărare), cu ei bătînd 
mingea pe cîmp pînă venea în
serarea ; 2. pentru că am fost 
martorul cînd F. C. Ploiești și 
Prahova predau ștafeta Juven- 
tusului din București (pe cînd 
acesta își muta sediul în orașul' 
aurului negru) pentru a repre-- 
zenta pe găzari in fotbalul au
tohton ; 3. pentru că de atunci
— sînt 18 ani închelați — aceas
tă nouă echipă, indiferent că 
a-a numit Energia, Flacăra sau 
Petrolul, a reușit să se Impună 
în fotbalul nostru, creîndu-și 
prin rezultatele obținute justi
ficate simpatii chiar ți din par
tea unor oameni c» locuiesc 
departe de Ploiești ți care la 
rîndul lor au mai aproape de 
Inimă o altă formație.

Dar Petrolul mai are un mare 
merit. Dintotdeauna a promo
vat o politică realistă de forma
re și promovare a jucătorilor. 
Și-a schimbat efectivul (cînd 
anii o cereau) cu forțe proprii, 
fără să se uite în curtea veci
nului (a se citi — racolări de 
jucători gata formați), a ridicat 
o serie de talent» pe care lu
mea nu le-a uitat: Roman, Pa- 
ho-nțu, Neacțu, Zaharia, Fronea, 
M. Marcel, Dridea, Tabarcea, 
frații Munteanu Badea, M. Io
nescu, Florea. Cînd au venit la 
Petrolul, toți aceștia erau aproa
pe necunoscuți.

Dar anii au trecut. După 23 
de campionate consecutive, llie 
Oană a predat ștafeta tinăru- 
lui său secund, prof. C. Cernă- 
ianu și care îl are azi ca ajutor 
(se putea) tot pe un petrolist
— fostul stoper N. Marinescu.

PREGĂTIRI...
greșind astfel de nenumărate 
ori. In atac Mazurachls continuă 
solidar lupta pentru tricoul cu 
nr. 9. Energic și cu un bun pla
sament el reușește în minutul 69, 
la o centrare a Iul Petreanu, si 
aducă egalarea.

CORNEL IONESCU
• POLITEHNICA GALAȚI — 

MOLDOVA CHIȘINAU : 0—0 Ieri

Recunosc,
PETROLUL!

Eșalonul de bază — tot din 
cauza timpului ce se scurge im
placabil, a fost schimbat. De 
2—3 ani Petrolul trăiește tumul
tuoasă „reconstrucție : întine
rirea. Au venit să îmbrace tri
courile roșu-galben: Moeanu, 
Iuhasz, Oprișan, M. Jones cu, 
apoi Grozea, Bădoiu, N.'lonescu 
și, de curînd, Moraru, Cotigă, 
Stănescu, Vișan, Decu, Gruber. 
Băieți tineri, talentați, dornici 
de afirmare, dar care poartă pe 
umăr povara succeselor și bu
nelor aprecieri de care s-a bu
curat cîndva Petrolul și acest 
lucru le taie uneori picioarele. 
Dar, cu siguranță că Petrolul 
va redeveni ce a fost cu toate 
că în această perioadă, cînd ar 
fi avut nevoie mai mult ca ori- 
cînd de ele, forțe de-ale sale 
întăresc team-uri cu care tre
buie să se întreacă (e vorba de 
Voinea, D. Nicolae — Steaua, 
Ivan — U. Craiova, Alecu, Stoi- 

1 cescu II, Moldoveanu — Poli
tehnica Iași, Badea — Farul).

De ce măi e iubit Petrolul ? 
Pentru că de-a lungul an’lor a 
relansat fotbaliști care la alte 
cluburi erau considerați ca ra
tați, fără perspectivă, sortiți a- 
nonimatulul (Hălmăgeanu, Gro
zea),

Desigur, în această perioadă 
de reconstrucție, tineretului îi 
revine o grea misiune, de a 
continua o frumoasă tradiție, 
de a menține neștirbit prestigiul 
Petrolului. Și nu-i ușor. Inte
grarea în jocul de ansam
blu, pregătirea tehnico-tactică, 
coeziunea sufletească, nu se pot 
realiza peste noapte. De aici 
uneia rezultate mai slabe — lo
cul 13 în campionatul trecut,

dimineață, la Galați, divizionara 
B Politehnica, ocupanta locului 
secund al primei serii, a primit 
replica unul oaspete de peste ho
tare : formația „Moldova" Chlși- 
nău (U.R.S.S.). La capătul a 90 de 
minute de joc, disputate mal mult 
la centrul terenului, cu destul de 
rare incursiuni spre buturi, și cu 
o repriză, a doua, in care local
nicii au manifestat o oarecare su
perioritate, tabela de marcaj a râ
mat albă, 0—0.

V. R.

doar cu o treaptă mai sus în 
actualul — poziții surprinzătoa
re pentru Petrolul lui Neac- 
țu, Topșa, Marinescu, Fronea 
et comp.

Grozea și al săi sînt însă ca
pabili de comportări mult mal 
bune. Resurse sînt slavă dom
nului. Cernăianu îmi spunea zi
lele trecute, că pregătirea pen
tru viitor (ratată în toamnă din 
cauza nenorocitelor de prăjituri 
alterat» — se știe) este exce
lentă. Dintre iuhasz, Moraru, 
Dincuță și Stănescu, pe care îi 
au în vedere ca mijlocași, nici 
unul nu merită să stea pe tușe. 
In spatele lor o apărare fermă 
— printre cele mai bune din 
țară — un suport moral. Atacul 
însă, tehnic și fantezist, nu reu
șește să lepede recea- haină a 
ineficacității (și boala se cam 
face 6imțită și în pregătiri s 
0—0 cu C.F.R. Cluj, 2—1 cu 
Cernomoreț Odesa). Poate că 
va veni ziua cînd fantezia lui 
Grozea nu se va lnai juca cu 
ocaziile și va pune în valoare 
loviturile de trăznet ale lui Stă
nescu, cînd Dincuță își va aduce 
aminte că știe să joace așa cum 
a făcut-o la 19 ani în meciul cu 
Liverpool, cînd Cotigă nu va 
mai fi timid în mijlocul apără
torilor din divizia A, cînd Sfîr- 
logea se va convinge că n-a 
fost un viș faptul că odată era 
în fruntea golgeterilor.

Iată și Petrolul de azi : M. lo- 
nescu (34 de ani), Vișan (24) — 
portari ; N. Ionescu (21) Bădin 
(23), Florea (33) — căpitanul e- 
chipei, Moeanu (28) Gruber (221, 
Decu (19) — fundași ; Iuhasz
(28), Moraru (25) Dincuță (23) 
Alexiu (24) — mijlocași; Gro
zea (25), Co-tigă (20), Stănescu 
(26), Oprișan (23) Dragomir (24) 
Sfîrlogea (28) înaintași, un lot 
cil valori certe și cu multe 
nume de care se va mal vorbi, 
cu siguranță. Tineri ce poartă 
mai departe culorile unei echi
pe apreciate, pentru care, etapă 
de etapă, bat atîtea inimi. Pen
tru că Petrolul pentru zeci de 
mii de oameni ce iubesc fotba
lul, a rămas... echipa de lîngă 
inimă. Ca pe vremea cînd era 
campioană. De ce vă mirați ? 
Așa e I Dragostea adevărată nu 
se trece, nu ține seama de po
ziția în clasament.

CONSTANTIN ALEXB

In săptămînă cure a trecut, 
cele mai notabile succese pen
tru sportul românesc au fost 
realizate de așii incontestabili 
al tenisului nostru, maeștrii 
emeriți ai sportului llie Nâs- 
tase și Ion Tiriac La mii de 
kilometri de țară, pe „court- 
surile" acoperite de la Salis
bury, tntr-o aprigă Încleștare 
cu elita tenisului mondial 
profesionist și amator, „Tlrl“ 
șl llie au obținut victorii de 
mare prestigiu, ultimul alun
gind in finala unui turneu în 
care erau eliminate celebri-' 
tăți de talia lui Laver, Roche, 
Okker sau Ashel La cel 25 de 
ani al săi Illuță asaltează cu 

mari șanse de reușită —, după 
cum subliniază unanim co
mentatorii de specialitate al 
presei internaționale — pri
mele trepte ale ierarhiei mon
diale a sportului alb.

Ultimele reușite in sezo
nul „Indoor" de peste ocean, 
dintre care se detașează a- 
ceastă calificare in finala 
campionatelor internaționale 
„open" ale S.U.A., după ce a 
trecut de Plotz, Battrick, 
Ashe, Roche șl Taylor ne de
termină să ti acordăm locul 
de onoare al paginii noastre, 
in rubrica „Sportivul săptă- 
mînil". Valoarea sportivă a 
Iul llie Năstase șl prestigioa
sele succese aduse de el spor
tului românesc ar Impune, 
credem, ca Întreaga noastră 
presă sportivă să îl atribuie 
lui — și nimănui altcuiva — 
supranumele de „Racheta 
Carpaților",

cursa pentru primul loc, Gri- 
vița roșie, a făcut la rîndul ei 
un „galop de sănătate" în 
compania proaspetei divizio
nare Vulcan.

Ținînd seama că duminică 
va fi reluată activitatea ofi
cială (cele două etape restante 
din tur) și că primul joc va 
programa chiar* întîlnirea din
tre Grivița roșie și Steaua — 
ambele neînvinse — putem a* 
precia utilitatea și oportunita
tea „Cubei de iarnă" în pregă
tirea rugbiștilor npștri.

în cealaltă grupă a Cupei 
desfășoară o întrecere tot atît 
de utilă șl de necesară echi
pele : Progresul, Olimpia, Ae
ronautica, Rapid, Steaua (ti
neret) șl Lotul național de ju
niori ce urmează să reprezin
te țara noastră la cupa 
F.I.R.A. rezervată juniorilor, 
ce va avea loc în luna aprilie 
la Vichy.

Scriam săptămînă trecută 
despre remarcabilul și tînă- 
rul. ' foarte tinărul boxer, 
CUȚOV. Aseară, în sala Di
namo, cu prilejul Cupei „Fe
roviarul" un alt boxer tî- 
năr s-a impus atenției. Este 
vorba de GABI POMETCU 
(de altfel, lui i-a fost decer
nată „Cupa pentru cel mai 
tehnic boxer" al galei) care a 
realizat, în compania lui 
ST. HÎRȘU (Dinamo), un 
meci spectaculos, de bună ți
nută. POMETCU — finalis
tei de anul trecut al campio
natelor naționale — se a- 
nunță din nou un adversar 
redutabil La categoria „co
coș". Croșeele și upercuturile 
sale fulgerătoare pot pune în 
dificultate orice adversar.

Gala de la Dinamo a avut 
însă ți alte puncte de atrac
ție. PAUL DOBRESCU (bă
iatul acesta luptă cu atita 
ardoare încit te Întrebi dacă 
nu ar fi bine să fie progra
mat mai rar, deoarece uzura 
nu va întîrzia să-și facă 
simțite efectele) l-a surclasat 
fără drept de apel pe . ION 
MAGERI (Rapid). PETRES
CU NICOLAE (pentru unii

'&

Voleiul feminin și-a sfîrșit va
canța cu o săptămînă mai devre
me față de cel rhasculin. Pri
ma etapă a returului așteptată 
cu legitim interes de iubitorii a- 
cestui sport, ar fi trebuit să 
confirme un anume salt calitativ, 
mai ales că în intervalul tur-re- 
tur au avut loc numeroase dez
bateri privitoare la destinul aces
tui sport. Deci, etapa de ieri ar 
fi putut demonstra că... ceva s-a 
petrecut. Din păcate, la întîlni- 
rile programate în sala Dinamo, 
unde au ținut să fie prezenți vreo 
cîteva sute de spectatori, aștep
tările n-au fost' confirmate. Pri
ma partidă Dinamo — Farul Con
stanța aproape că nu se poate 
încadra intr-un anume califica
tiv. Fruntașa clasamentului, Di
namo, a apărut în postura unei 
echipe obosite, dezorientată, fără 
nici o concepție de joc. Jucătoa
rele dinamoviste, cu excepția 
Helgăi Bogdan, păreau niște 
sculpturi greoaie, ale căror miș
cări dădeau impresia unei fil
mări, cu încetinitorul. La sfîrși
tul meciului, antrenorul dinamo- 
vist Gheorghe Constantinescu 
dezaproba comportarea elevelor 
sale : „Au acționat tot timpul

contra indicațiilor mele, făcînd 
multă economie de efort. Sint 
nemulțumit". Și totuși Dinamo 
a cîștigat cu 3—0. Dar e o vic
torie care nu durează. Echipa 
Farul mult întinerită — 8 din 
cele 12 jucătoare sint junioare — 
nu a arătat nimic în cele trei se
turi. Concluzia severă : e depar
te de a fi la nivelul unei divizio
nare „A". De altfel, profesorul 
I. Cristian, antrenorul Farului, 
spunea : „Joc foarte, foarte 
slab sub aspectul tehnie'Și tac
tic. Dacă Dinamo juca la nivelul 
scontat și elevele mele s-ar fi 
mișcat mai bine. Apoi, am înce
put returul fără nici un joc de 
verificare. Clubul Farul nu ne 
sprijină suficient".

Partida următoare a opus la 
fileu echipele Medicina-— Ra
pid. Scor : 3—0 pentru rapidiste, 
joc din care am reținut doar ci
teva faze mai reușite — în spe
cial serviciile lui Chezan și Ba
ga și unele combinații finalizate 
de Tudora șl Bălășoiu. Adevăra
ta fațetă rămtne însă jocul ine
gal, presărat cu multe neatenții 
la preluări de mingi și blocaje.

Alte rezultate : I.E.F.S. — Pe
nicilina Iași 2—3 : C.P.B. — 
C.S.M. Sibiu 3—1.
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CORNEL VALEANU

@ formație angajată și ea în revelația serii) a făcut un 
meci bun, învingîndu-1 la 
puncta pe DINU GIUGEA 
(Dinamo), Rezultatul, consi
derat ca o surpriză nu mi se 
pare a fi... surpriză. Giugea 
este un boxer de valoare mo
destă, cu cunoștințe tehnice 
limitate.

Cel mal așteptat meci al 
galei — ANTONIO VASILE 
— GH. BĂDOI — nu a co
respuns. S-a boxat încîlcit, 
cu „țineri" repetate, ambii 
boxeri fiind o copie palidă a 
ceea ce erau acum cîțiva 
ani. BADOI, dacă nu se an
grena în lupta corp la corp 
și folosea mai des directele 
de stingă, s-ar fi detașat și, 
pentru... arbitrii, care l-au 
preferat pe Antonio — de
cizie, după părerea noastră, 
eronată.

Celelalte meciuri au fost 
de slabă valoare. O remarcă 
pentru MARIN CONSTANTI
NESCU (învingător prin 
K.O. 3 în fața lui COJOCA- 
RU) un semigreu dur, care 
se impune mai ales prin vi
talitate. Păcat că el plătește 
tribut pentru viață nespor
tivă pe care o duce.

T. POGOCEANU

Returul campionatului divi
zionar masculin de baschet a 
debutat sîmbătă seara la Giu- 
lești, cu meciul Rapid—I.C.H.F., 
câștigat... la mustață de fero
viari. Se pare că elevii lui Gr. 
Avaehian sint pe cale să-și re
vină din „pasa neagră" în care 
căzuseră la începutul 
natului și să ofere 
evoluții la nivelul 
lor valori.

Tot „la mustață"

BASCHET ]
campio- 

publicului 
adevăratei

a obținut 
victoria și Voința, codașa cla
samentului, care a dispus de o 
altă candidată la retrogradare, 
fragila formație „Comerțul" din 
Tg. Mureș. Antrenorul aceste
ia, fostul internațional A, Bor- 
bely nu reușește să imprime ti
nerilor săi echipieri siguranța 
și omogenitatea necesare „su
praviețuirii" în prima divizie.

„Poli" București, una din re
velațiile turului a prezentat în 
teren un cinci vădit vlăguit 
de emoțiile sesiunii, cedînd în 
fața teamuilui timișorean „Uni
versitatea". Să fi fost oare exa
menele studenților din Timișoa
ra mai ușoare decît ale celor din 
București ?

O altă confruntare studen
țească, aceea dintre I.E.F.S: și 
„Poli" Galați, a fost remarca
bilă mai» mult prin 
combatanților, dintre 
impus finalmente —

mustață" — elevii lui Miha.1 Ne- 
def, viitori profesori de sport

La Cluj, dinamoviștii bucu- 
reșteni au cedat după un meci 
da mare, luptă în fața lui De- 
mian et. comp., ceea ce anunță 
— semn bun — că „U“ Cluj re
vine pe primul plan al basche
tului nostru.

în sfîrșit la Brașov, Steaua 
a infirmat pronosticurile favo
rabile localnicilor obținind o vic
torie prin care se detașează — 
pentru moment — 
clasamentului.

REZULTATELE: 
t.C.H.F. : 74—70
I.E.F.S.- 
(28—28), ul .

67—66 (27—35) ; „Poli" Bucu
rești—„U" Timișoara : 73—78
(34—39) ; „Poli" Brașov—Steaua : 
65—107 ; „U" Cluj—Dinamo :
75—71.

în fruntea
Rapid— 

(32—31) ; 
„Poli" Galați : 63—58 

Voința—Comerțul: 
: ; „Poli" ~ 
Timișoara :

ov. păun

• PROBA de bob douâ
persoane desfășurată la Lake 
Placid în cadrul jocurilor 
;,Memorialul Kennedy", a fost 
cîștigată de echipajul Italia I, 
condus de Oscar de Andrea. în 
patru manșe boberii italieni 
au realizat timpul de 4’ 
35” 82/100, fiind urmați în or
dine S.U.A. I — 4’36’ 63/100, 
S.U.A. II — 4’38” 84/100, Ro
mânia (con ducător Ion Pan- 
țuru) — 4’40” 01/100, S.U.A. III 
— 4’41” 54/100, Elveția —
4’42” 03/100 etc.

VALERIA BUFANU 
ȘI ȘERBAN ION 

ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
• SÎMBATA seara Ia Sofia, 

în prima zi a concursului in
ternațional de atletism pe te
ren acoperit, sportivii români 
au obținut două aplaudate vic
torii. Valeria Bufanu a cîști
gat proba de 60 m. garduri cu 
timpul de 8” 4/10 iar Șerban 
loan s-a clasat pe primul loc 
în proba de săritură în înăl
țime cu 2,11 m.

FLORIN GHEORGHIU 
ÎNVINGĂTOR

în runda a 11-a a turneului 
internațional de șah de la Bu
dapesta Florin Gheorghiu 
(România) l-a învins pe Radu
lov (Bulgaria). Keres (U.R.S.S.) 
a întrerupt cu Averbach 
(U.R.S.S.). în clasament con
duce Keres cu 8 puncte (1) 
urmat de Szabo (Ungaria) 7 
puncte (2), Csom (Ungaria), 
Gheorghiu, Ivkov (Iugoslavia! 
și Lengyel (Ungaria) cu cite 
6,5 puncte. *

dîrzenia 
care s-au 
și tot „la

LA ZI o LA ZI



EVOLUȚIA CRIZEI
DE GUVERN DIN TURCIA

La zece zile după punerea în 
minoritate a premierului Su
leyman Demirel, prin disidenta 
celor 41 de deputați ai pro
priului său partid, și la o săp- 
tămînă de la desemnarea fos
tului premier pentru formarea 
noului cabinet, criza de guvern 
din Turcia se află, după cum 
transmite agenția France 
Presse, citind surse informate 
din Ankara, într-un punct 
mort. însuși premierul desem
nat a caracterizat sîmbătă si
tuația ca fiind fără precedent 
fn istoria țării sale, „o criză 
gravă — a spus el — care re
zultă din faptul că nici opo
ziția nu dispune de majorita
tea necesară pentru o soluție 
de schimb în caz de retragere 
de la putere a Partidului 
dreptății".

în cursul săptămînii care a 
trecut, eforturile de culise n-au 
reușit, după cum susțin sursele 
din Ankara, să ducă la închi
derea breșei provocate de 
grupul de deputați din jurul 
fostului ministru al comunica-

LA ALGER a avut Ioc o 
reuniune a guvernului alge- 
rian prezidată de șeful statu
lui, Houari Boumediene, în 
cadrul căreia au fost adop
tate o serie de măsuri pri
vind organizarea și conduce
rea întreprinderilor de stat. 
Printre acestea, se inscrie 
formarea în toate întreprin
derile și instituțiile publice a 
unor „adunări ale muncito

LA ALGER a avut Ioc o 
reuniune a guvernului alge- 
rian prezidată de șeful statu
lui, Houari Boumediene, în 
cadrul căreia au fost adop
tate o serie de măsuri pri
vind organizarea și conduce
rea întreprinderilor de stat. 
Printre acestea, se înscrie 
formarea în toate întreprin
derile și instituțiile publice a 
unor „adunări ale muncito
rilor, alese pe bază democra
tică de către toți salariații 
întreprinderii", „adunări care 
se vor bucura de largi prero
gative în toate domeniile". .

Guvernul algerian a iiotă- 
rlt, de asemenea, instituirea 
pe lîngă director a unui con
siliu de conducere din care 
vor face parte, cu drepturi 
depline, reprezentanți ai 
muncitorilor aleși de adu
narea acestora. O altă mă
sură se referă la cointeresa
rea materială a muncitorilor 
în funcție de producția și 
rezultatele financiare înregis
trate de fiecare întreprin
dere.
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INSULELE

INCERTITUDINII
Tăcerea ziarelor și calmul declarațiilor persoanelor cu funcții 

oficiale sînt înșelătoare. La Djakarta atmosfera rămîne apăsă
toare, chiar dacă destulă vreme strada părea liniștită. Momen
tul aparențelor a trecut odată cu demonstrațiile studențești 
care s-au repetat mai multe zile în șir deși comandanții militari 
lansaseră avertismente ferme. Studenții au ieșit în stradă pen
tru a exprima protestul față de deteriorarea situației econo
mice. Nu-i vorba doar de nemulțumirile celor tineri. Aceștia 
Srau încumetat, în condițiile în care orice gest opoziționist este 
însoțit de riscuri incalculabile, să exprime gînduri cu o largă
arie de râspîndire.

Realitățile economice ale a- 
cestei țări insulare care se în
tinde pe 4.800 kilometri nu pot 
fi judecate doar prin tablourile 
pe care le oferă Djakarta. Capi
tala înseamnă și lux și sărăcie, 
o lume a contrastelor violente. 
Dincolo de zidurile albe ale ora
șului imaginile se uniformizea
ză : sărăcia devine starea cea 
mai frecventă a indonezianului. 
Un decor exotic, o frumusețe 
fascinantă a naturii, pot desi
gur să atenueze aceste imagini. 
Dar nefericirea rămîne aceeași 
chiar dacă este vorba de un 
sărman conducător de rișcă sau 
de un truditor pe o întinsă 
plantație. Tot zbuciumul exis
tenței are ca mobil cîteva rupii 
care se devalorizează neîncetat 
și care nu pot asigura orezul 
necesar familiilor cu mulți copii 
(10—12, deseori și mai mulți).

Maladiile unei 
economii șubrede
Statistica economică vorbește 

despre o frînare a tendințelor 
inflaționiste. Un ziarist ameri
can scria că indonezienii și-au 
format ceea ce la Djakarta se 
denumește cu amară irOnie 
„mentalitatea inflației". Banii 
cîștigați trebuiau repede chel- 
tuiți, cit mai repede cu putin
ță, deoarece prețurile cunoșteau 
salturi zilnice. Firește, „menta
litatea inflației" era vizibilă la 
posesorii de mari cantități bă
nești, a căror avuție exprimată 
Intr-o monetă lovită de flagelul 
inflației putea să se irosească 
Intr-o săptămină. Pentru ceilalți 
rupiile erau atît de puține in
cit nu zăboveau prea mult in 
buzunare...

„Structura economică este 
Încă prea șubredă pentru a pu
tea spune că inflația a fost în
vinsă" — afirma un diplomat 
european acreditat în capitala 
indoneziană pe care îl citează 
U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT. Revista americană apre
ciază ca fiind „mare" prețul e- 
forturilor antiinflaționiste : „A- 
facerile stagnează. Șomajul este 
ridicat și continuă să crească. 

rilor, Sadettin Bilgic, nici la 
cîștigarea de noi aderenți de 
către premierul desemnat, cu 
excepția unui singur deputat 
aparținînd unei formații de 
mai mică importanță. Grupul 
parlamentar guvernamental 
numără astfel abia 217 depu
tați, față de 226 necesari pen
tru a obține votul de Învesti
tură.

Sîmbătă a avut loc o reuni
une, în cadrul căreia premierul 
Demirel a consultat Consiliul 
Central al deputaților din par
tea partidului său. La sfîrșitul 
acesteia, purtătorul de cuvînt 
al Consiliului, Turhan Bilgin, 
ministru de stat, a declarat că 
deputății au condamnat disi
dența și au aprobat linia ur
mată de primul ministru.

Potrivit observatorilor, pare 
exclus faptul că premierul De- 
țnirel ar lua în considerare 
cedarea conducerii Partidului 
dreptății sau a guvernului u- 
nei alte personalități pentru a 
satisface cererile adepților lui 
Bilgic. Dimpotrivă, se pare că 
Consiliul disciplinar al parti
dului a devenit mai exigent.

VICTORII ALf FORȚELOR
PATRIOTICE PATHET EAO

. Agenția V.N.A., citind 
z "agenția de știri Khaosan 

Pathet Lao, a transmis 
un comunicat al Coman
damentului forțelor Pa
thet Lao din regiunea 
Xieng Kuang, în legătu
ră cu victoriile obținute 
de forțele sale care ac
ționează în Valea Pi
cioarelor.

In comunicat se precizează 
că Valea Ulcioareior — regiu
nea Xieng Kuang — s-a aflat 
din anul 1961 sub controlul co
mun al Frontului patriotic din

Ceea ce este mai rău, se pare 
că țara nu poate coti spre dez
voltare..." (L’EXPRESS scria 
că industria lucrează doar cu 28 
la sută din capacitatea sa). Două 
recolte bune de orez, consecuti
ve, au exercitat o inf'uență po
zitivă dar rămin vechile racile : 
„Corupția continuă, mita și afa
cerile dubioase cu oficialitățile 
locale îngrijorează deopotrivă pe 
.investitorii reali și potențiali". 
Fiecare funcționar dintr-un bi
rou al administrației de stat de
vine un zeu din clipa in care 
dispune de o ștampilă și impri
mate. Taxele vamale pot fi», ne
gociate, autorizațiile de tot fe
lul se obțin in raport cu gradul 
de „generozitate" a solicitantu
lui.

Corupția afectează aproape 
toate treptele puterii iar măsu
rile anunțate pentru lichidarea 
ei (cu cuvenitul tam-tam pu
blicitar, fără de care orice in
tenție se ineacă in anonimat) 
sint ineficace deoarece cei che
mați să le aplice devin primii 
care le incalcă.

Conc’uziile lui U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT nu cul
tivă optimismul : „De-a lungul 
insulelor Indoneziei — a cincea 
țară din lume după numărul lo
cuitorilor și potențial una din 
cele mai bogate — speranțele de 
dezvoltare și stabilitate sint în
tunecate de noi îndoieli in ce 
privește viitorul".

Alegeri costisitoare
Speranțele sint întunecate nu 

numai pe plan economic. îndo
ielile vizează, in egală măsură, 
stabilitatea politică. Represiu
nea nu poate fi o politică pe ter
men lung. închisorile sint pline 
cu adversari ai regimului, trtai 
ales cu comuniști. Sute de mii 
de oameni nev inovați sînt su
puși unui nemilos regim de ex
terminare. Comploturi sînt de
jucate cu regularitate dar, po
trivit unor comentatori, formu
la arestării complotiștilor a de
venit cea mai comodă manieră 
de înlăturare a concurenților 
reali sau imaginari în cursa 
pentru înaltele funcții oficiale- 
Ultimul complot s-a soldat cu

Laos și al forțelor patriotice 
neutraliste. In contradicție cu 
acest adevăr și ignorînd aver
tismentele Pathet Lao, forțele 
inamice, sprijinite de Statele 
Unite, au lansat importante o- 
perațiuni împotriva acestei re
giuni. In comunicat se arată că 
la 17 și 18 februarie avioanele 
strategice „B-52“ au bombardat 
Valea Ulcioareior. în ciuda a- 
cestor atacuri, forțele Pathet 
Lao au reușit să se infiltreze în 
pozițiile deținute de inamic, 
cauzîndu-i pierderi însemnate 
In oameni și materiale.

întemnițarea unor ofițeri supe
riori acuzați că doreau să-l re
aducă la putere pe Sukarno

Pe fundalul nesiguranței crea
te de imposibilitatea redresării 
economice s-a desfășurat o bă
tălie de culise în legătură cu 
organizarea unor viitoare ale
geri generale (THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR amintea 
că „în istoria de 24 de ani a 
Indoneziei ca țară independen
tă au avut loc o singură dată 
alegeri generale"). Vîrfurile mi
litare nu par mulțumite de 
perspectiva revenirii la jocul 
parlamentar cu necunoscutele 
sale. O hotărîre privind desfă
șurarea alegerilor în iulie 1971 
a fost adoptată, explicîndu-se 
că un an și jumătate reprezintă 
minimum de timp necesar pre
gătirii scrutinului într-o țară de 
dimensiunile Indoneziei.

Evenimentul electoral deter
mină controverse Ia Djakarta. 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
scria că „dificultatea principală 
rezidă în alocarea unui anumit 
număr de locuri pentru forțele 
armate care concep funcția lor 
nu numai ca purtătoare de arme 
dar și ca o forță politico-socia- 
!ă“. Proiectul legii electorale 
permițînd autorităților să nu
mească 22 la sută din membrii 
parlamentului și o treime din 
cei ai Congresului poporului o- 
feră garanții de continuitate li
derilor militari neliniștiți de 
perspectiva unei preluări a pu
terii de către civili. Desigur, 
teoretic, o asemenea posibilitate 
există dacă partidele civile s-ar 
uni. Dar, observa THE CHRI
STIAN SCIENCE MONITOR, 
ele „sînt atît de divizate și slă
bite de disensiuni fracționiste, 
incit eventualitatea formării de 
către ele a unui front comun 
pare neglijabilă". De asemenea, 
remarca același ziar, poziția 
președintelui Suharto „nu va fi 
pusă în joc" deoarece mandatul 
său expiră abia in 1973 și re
înnoirea sa pare — acum — în 
afara îndoielii.

In lupta electorală vor fi ad
mise doar partidele ce nu tre
zesc bănuieli de „subversiune". 
Prin eliminarea din bătălia 
electorală a forțelor politice ce 
nu s-au raliat regimului, se a- 
rată în cercuri din Djakarta 
citate de ziarul american, „stu
denții și, în general, tinerii ctț 
drept de vot nu au prea multe 
posibilități de alegere".

Mai rămine o prob'emă : 
costul acestor alegeri care nu 
promit o reală înfruntare de 
păreri. După unele evaluări 
costul iQr s-ar ridica la fabu
loasa sumă de 20 miliarde rupii, 
ceea ce înseamnă două treimi 
din bugetul pentru dezvoltare 
pe anul fiscal 1970—1971. La 
Djakarta se aud glasuri care a- 
vertizează împotriva cheltuieli
lor pe care le necesită punerea 
în scenă a spectacolului electo
ral. Calculele nu sînt, însă, nu
mai de ordin financiar...

EUGENIU OBREA

VIETNAMUL DE SUD. !n 
timpul unui arac al forma
țiunilor de luptă patriotice.

LUPTE INTENSE ÎN
VIETNAMUL DE SUD

14 militari uciși și 29 răniți, acesta este bilanțul pierde
rilor americane în ciocnirea care a avut loc între trupele 
intervenționiste și forțele patriotice sud-vietnameze în pro
vincia Kuang Tin, în noaptea de sîmbătă spre duminică.

Lupte puternice au fost în
registrate în după-amiaza zi
lei de sîmbătă și în apropiere 
de Cang Long (100 kilometri 
de Saigon) precum și în zo
nele de junglă în apropierea 
cărora este amplasată tabăra 
militară americană de la Dhan 
Hoa (40 kilometri de orașul-ba- 
ză Da Nang).

In același timp, la aproxima
tiv 55 kilometri de Saigon,‘ în 
provincia Binh Duong,’ o -pozi
ție a primei divizii americane 
de infanterie a fost bombar
dată de patrioți, acțiune care

Impozit 
pe zimbet

In decursul domniei sale, 
împăratul Buthinbol al 
III-Iea, unul din cei mai răz
boinici feudali tailandezi din 
secolul ai XV-lea a avut de 
înfruntat, ziee-se, o mare pe
nurie de mijloace pentru în
treținerea armatei lui, pe 
care o dorea cit mai nume
roasă. In căutare de resurse, 
el a organizat o comisie de 
„înțelepți" compusă din cei 
mai reputați experți in ma
terie, căreia i-a poruncit să-i 
rezolve rapid problemele fi
nanțării armatei. Experții au 
găsit repede soluția. Ei au 
pus impozit pe absolut „toț 
ceea ce putea folosi omului 
viu sau mort". Pe vremea a- 
ccea lista bunurilor impoza
bile cuprindea — după cum 
atestă cronicile timpului — 
107 pagini, fiecare conținînd 
40—50 de articole.

Au trecut de atunci citeva 
secole. Emulii de la Bankok 
ai lui Buthinbol al Ilf-lea 
sint, la rindul lor, in căutare 
de resurse financiare. Po
trivit unor informații, ei se 
arată a fi la înălțimea îna
intașilor- Revista vest-ger- 
mană DER STERN rela
tează, pe baza unor știri din 
capitala tailandeză, că la în
ceputul acestei luni forurile 
de resort din Tăilanda au 
publicat o decizie prin care 
sint impuse la un impozit de 
20 la sută pe „cifra de afa
ceri" animatoarele din ba
ruri și din restaurante (care, 
în respectiva țară asiatică, 
sînt cunoscute sub denumi
rea colora'ă de „ogal biu" — 
(fete care zîmbesc).

Noul impozit privește peste 
35 000 de animatoare înregis
trate oficial. Oficialitățile 
fiscale contează pe încasări 
remarcabile (după uneie sur
se, dat fiind afluxul de tu
riști, și mai ales numărul 
mare de soldați americani 
din unitățile din Vietnamul 
de sud care își petrec permi
siile în Tai landa, „cifra de 
afaceri" a animatoarelor tai- 
landeze se ridică Ia 800 000 000 
de bahti anual).

Recordul lui Buthinbol al 
III-lea este in pericol. Noul 
impozit pe „zîmbetele" girls- 
urilor din localurile de 
noapte este, fără îndoială, 
dacă nu cel mai lucrativ, cel 
puțin original. Pe vremea 
războinicului împărat domni
șoarele de onoare nu plăteau 
impozit pe „zîmbetele" lor.

P. N.

Azi la Washington 

Întrevederi 
AMERICANO- 

FRANCEZE
Președintele Franței. 

Georges Pompidou, se 
pleca azi într-o vizită 
oficială de opt zile în 
S.U.A., unde va avea în
trevederi cu președinte
le Richard Nixon. Cei 
doi președinți se întîl- 
nese pentru prima dată 
in această calitate.

Ceea ce este mai puțin cunos
cut fi aproape de necrezut, Pom
pidou este al treilea președinte 
francez, după Vincent Auriol și 
generalul de Gaulle, care vizitea
ză oficial S.U.A., în ultimii 200 
de ani. #

Surse informate din Paris de
clară că, în timpul convorbirilor 
dintre cei doi șefi de stat, o aten
ție specială va fi acordată situa
ției din Orientul Apropiat. Acea
sta este una dintre problemele a- 
supra cărora punctele de vedere 
ale celor două țări diferă. De ase
menea, divergențe de păreri in
tre Franța și S.U.A. există cu pri
vire la rolul pactului N.A.T.O. 
Fără îndoială, scrie agenția 
France Presse, la Washington va 
fi abordată și politica franceză în 
regiunea Mării Mediterane, și 
desigur relațiile Est-Vest.

tn perioada vizitei se va încer
ca realizarea unei apropieri în 
relațiile dintre S.U.A. și Franța. 
In acest context va fi discutată 
și posibilitatea atragerii de noi 
investiții americane în economia 
franceză.

a constituit semnalul de de
clanșare a unor lupte puterni
ce în cadrul cărora forțele a- 
mericane au solicitat sprijinul 
aviației și al blindatelor; 
potrivit unui purtător de cu
vînt al comandamentului ame
rican de la Saigon, în urma 
acestei ciocniri cinci militari 
americani au fost scoși din 
luptă.

In cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, forțele patrio
tice sud-vietnameze au lansat 
încă patru acțiuni ofensive a- 
supna unor obiective militare 
americano-saigoneze.

In aceeași perioadă, bombar
dierele strategice „B-52" au 
întreprins două misiuni de 
bombardament asupra unor 
regiuni din provincia Tay 

‘ Ninh.

MARI demonstrații de pro
test împotriva sentințelor pro
nunțate în procesul de la Chi
cago au avut loc sîmbătă în
tr-o serie de orașe din S-U.A. 
La Chicago s-a desfășurat un 
marș la care au participat 
peste 7 000 de persoane, iar 
la Washinghton a avut loc in 
fața Ministerului de Justiție 
al S.U.A. un miting de pro
test. Printre vorbitorii Ia mi
ting s-au aflat avocatul Wil
liam Kunstler și soțiile a doi 
dintre condamnați. Demon
strații similare s-au înregls- 
trat și in alte orașe, ca 
Miami (Florida), St. Louis 
(Missouri), Detroit (Illinois,) 
Milwaukee (Wisconsin) și Wi
chita (Kansas). Poliția a ope
rat numeroase arestări.

• LA VARȘOVIA a sosit un ,- 
grup de reprezentanți ai fir
mei japoneze „Nitimen", în 
frunte cu directorul acesteia 
Akasi Morita, pentru stabilirea 
unor contacte economice și în
cheierea posibilă a unor acor
duri comerciale și financiare, a- 
nunță agenția P.A.P. Oaspeții 
poartă convorbiri la Ministerul 
Comerțului Exterior al R. P. Po
lone, manifestînd interes pentru 
lărgirea colaborării economice și 
peptru exportul pe credit în 
Polonia și achiziționarea de căr
bune cocsificabil polonez, pre
cizează agenția citată.

Procesul de la Tripoli
• DUPĂ cum a anunțat postul 

de radio Tripoli, in fața unui 
tribunal militar special libian 
a început sîmbătă procesul in
tentat foștilor miniștri ai apă
rării și de. interne, general-loco- 
tenentul Adam Al Hawaz, și lo
cotenent colonelul Moussa Ah
med. Cei doi sînt acuzați de a fi 
încercat la 7 decembrie, îm
preună cu alți 28 de ofițeri, să 
organizeze o lovitură de stat 
împotriva actualului regim.

Președintele tribunalului, ma
iorul Mohammed Najm, a anun
țat că ședințele vor ti publice, 
cu excepția acelora consacrate

NEAPOLE 1970:

Ora de limba 
română

Tn viafa universitară se
minarul își are locul său 
distinct și oricare student, 
din oricare parte a pămîn- 
tului, îl așteaptă cu inte
resul ' participării directe 
în dezbaterea problemei 
la zi. La seminar cate
dra coboară în rîndul băn
cilor și dirijează mai pu
fin autoritar — „de la ini
mă la inimă’, cum mi-a ex
plicat profesorul Theodor 
Onciulescu de la catedra de 
limbo română a Institutului 
Universitar Oriental din 
Neapole.

, Cind am intrat în sala de 
curs tocmai începea progra
mul. încă aveam vii in minte 
creștetul de nori al Vezuviu- 
lui și jungla de culori din 
Grotta Azzura, nebănuind 
că pereții tapetați cu rafturi 
de cârti românești îmi vor

NEAPOLE: Universitatea la primele ore ale dimineții

răsturna complet orientarea 
în spațiu.

Nu mi-am explicat nimă
nui prezența. Am luat loc pe 
scaun și, cu ochii la textul 
proiectat pe ecranul de stu
diu, am început să pătrund 
în universul poeziei lui Tu
dor Arghezi. Alături de 
mine, douăzeci de tineri — 
studenti și studente din anul 
întîi al secției de limbă ro
mână — despărțeau versu
rile în cuvinte, apoi adunau 
cuvintele în imagini, le ur
măreau înțelesul și „Ceasul 
de-apoi“ al maestrului „Flo
rilor de mucigai’ măsura cu 
fiecare sunet treptele sufle
tului. Vorbele își căutau în 
mințile tinerilor italieni coor
donate geografice uneori 
surprinzătoare : Sicilia, Ro
magna, Sardinia, Calabria. 
Studenții adunau formele 
dialectale și le împerecheau 
cu cele din vers. Atunci pro
fesorul sau asistentul său G. 
Bonincontro aduceau arhe
tipul din limba latină și-l 
urmăreau în metamorfozele 
lui fonetice prin epocile 
istoriei. Aceleași legi fone
tice — instrumente de stu-

problemelor privind securitatea 
țării.

Prima ședință a tribunalului a 
avut loc la 10 februarie anul 
trecut și a durat numai 30 de 
minute, hotărînd amînarea pro
cesului pentru data de 21 fe
bruarie.

• ÎNTR-O conferință de presă 
care a avut loc la Kampala, mi
nistrul afacerilor externe al 
Ugandei, Sam Odaka, a declarat 
că atitudinea arogantă a Repu
blicii Sud-Africane față de 
Organizația Națiunilor Unite ți 
de rezoluțiile adoptate de acest 
for internațional cu privire la 
Africa de sud-vest (Namibia) se 
datorește sprijinului pe care 
regimul de la Pretoria tl pri
mește din partea unor puteri 
occidentale. Acest sprijin, a su
bliniat ministrul ugandez, se ex
plică prin interesele economice 
profunde pe care monopolurile 
occidentale le au tn Republica 
Sud-Africană.

• DIN DATELE statistice pu
blicate la New York de către 
Organizația panamericană a ca
felei, reiese că, in cursul anu
lui trecut, importurile S.U.A. de 
cafea din țările latino-ameri- 
cane au rămas staționare în 
comparație cu anul 1968. tn a- 
nul 1969 S.U.A. «u importat 

diu — cu care operează în 
onalizo de texte studenții 
din România și pe Care le 
urmărisem de atîtea ori la 
București.

N-am scos nici o vorbă. 
Nu mi-a cerut nimeni să-mi 
justific prezența, dar m-au 
recunoscut toți că nu sînt din 
Neapole și că vin din ce
tatea lui Tudor Arghezi s 
zîmbisem aprobativ de prea 
multe ori și-mi luceau ochii 
pe titlurile cărților din raf
turi, multe chiar ediții prin- 
ceps.

O Încurcătură : versul 
„Lîngâ domnescul epitaf’.

— Ce înseamnă cuvîntul 
„lîngă* ? întreabă profeso
rul.

— Tn lung, răspunde o 
studentă.

— far „Lungo Tevere* — 
cum numiți vestito stradă 

care însoțește fluviul Romei! 
insistă iarăși profesorul.

—Vicino a Tevere, adau
gă fata.

— Deci lungo înseamnă 
și vecin, sau aproape de...

M-am întrebat la sfîrșit 
cine a avut mai multe emo
ții la acest seminar și, sub 
privirile studenților, am fost 
nevoit să recunosc că de 
fapt, ei trecuseră prin 
strîmtorile examenului, sim
țind că orice ă sau î nepro
nunțat corect poate să le a- 
ducă o dezaprobare din 

. ochii oaspetelui.
Mai tîrziu, în fața profe

sorului Nullo Minissi — șe
ful departamentului Est-Eu- 
ropean al aceluiași institut, 
cînd profesorul Theodor On
ciulescu m-a întrebat ce 
mi-a plăcut mai mult în ora
șul unde dînsul predă limba 
română de 34 de ani, i-am 
răspuns :

— Emoțiile „lungo Istituto 
Universitario Orientale*, un
de am căutat și eu cu stu
denții sensurile cuvlntului 
românesc.

ION DUMITRIU

13 064 583 saci de cafea din 
America de Sud. Procentual a- 
ceastă cifră înseamnă 64,6 din 
totalul importurilor de cafea ale 
S.U.A.

• O COMISIE specială, însăr
cinată cu studierea posibilită
ților de reformare a actualului 
sistem de recrutare Sn armată, a 
înaintat președintelui Nixon ra
portul său în care recomandă 
ca, începind de la 1 iulie 1971, 
încorporările să se facă pe bază 
de voluntariat.

Pentru ca o asemenea armată 
să poa’ă fi constituită, raportul 
recomandă sporirea soldelor și 
a salariilor. Raportul apreciază 
că acest lucru va costa adminis
trația aproximativ 3,24 miliarde 
de dolari în primul an, sumă 
care va ridica cheltuielile mili
tare americane pentru anul fis
cal 1971 la 75 miliarde de do
lari. ■ t

Explozie la Belfast
• O BOMBA a explodat tn 

cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică într-un local din Bel
fast. Explozia nu a provocat vic
time. Se subliniază că este a 
noua explozie care are loc tb 
capitala nord-irlandeză de la 
tnceputul anului. Poliția și uni- t 
tăți ale trUDelor britanice sta

ORIENTUL
APROPIAT

• DUPĂ 
PRĂBUȘIREA 
AVIONULUI 
ELVEȚIAN

LONDRA — Societatea bri
tanică B.E.A. a suspendat toate 
transporturile aeriene de măr
furi către Israel ca urmare a 
prăbușirii avionului companiei 
Swissair. Două avioane care 
trebuiau să plece ieri spre Tel 
Aviv vor rămîne la sol. Sus
pendarea este temporară, a 
precizat un purtător de cuvînt 
ai B.E.A. El a spus, de aseme
nea, că transporturile de pasa
geri către Israel vor continua 
tn mod normal.

Compania aviatică scandi
navă S.A.S. a anunțat la rîn
dul el anularea cursei săptă- 
mînale de pasageri Copen
haga — Tel Aviv. Cei 120 de 
călători au fo6t transportați la 
destinație pe rute indirecte.

• REUNIUNEA
DIN CAPITALA

IORDANIEI
„O atmosferă de tensiune" 

— In acești termeni descrie 
corespondentul agenției France 
Presse reuniunea care a tfvut 
loc la Amman Intre repre
zentanți ai organizațiilor pa
lestiniene de guerilă amplasa
te pe teritoriul țării și oficia
lități iordan iene.

Citind surse iordaniene ca 
șl declarația unui purtător de 
cuvînt al Comandamentului 
unificat palestinian, agenția 
menționează că această reu
niune ar fi prilejuit doar o se
rie de dezbateri preliminare, 
înaintea angajării negocieri
lor propriu-zise. Se precizea
ză, în acest sens, că delegația 
Comandamentului unificat și-a 
reafirmat poziția, subliniind 
că se pronunță împotriva ori
căror măsuri susceptibile de 
a limita libertatea de acțiune 
a forțelor de comando pe te
ritoriul Iordaniei.

Totodată, agențiile de presă 
menționează că regele Iorda
niei, Hussein, i-a primit pa 
șeici și pe alți reprezentanți 
ai triburilor din țară, sosiți la 
Amman pentru a-și exprima 
fidelitatea față de autorități.

ționate fn Irlanda de nord au 
înconjurat cartierul în care a 
fost pusă bomba pentru a per
mite desfășurarea cercetărilor ți 
prinderea vinovaților.

• COLECTIVELE de muncă 
din întreprinderile industriei 
mecanice a Albaniei au hotărît 
să sporească în cursul acestui an 
producția de mașini și echipa
ment pentru agricultură. în a- 
cest scop, peste 40 la sută din 
producția de mașini și echipa
ment furnizată de uzinele me
canice va fî destinată nevoilor 
agriculturii.

LISABONA:
Poliția intervine...
• GRUPURI de tineri au or

ganizat sîmbătă seara la Lisa
bona o demonstrație de protest 
față de războiul colonial dus de 
Portugalia in teritoriile sale din 
Africa. Participanții au scandat 
lozinci, cerind încetarea războa
ielor coloniale și acordarea in
dependenței Angolei, Mozambi- 
cului și Guineii portugheze. Po
liția a intervenit cu bastoane și 
cîini dresați pentru a-i împrăștia 
pe demonstranți.

• COMITETUL național 
de pregătire a seminarului 
Internațional al tineretului 
din Dahomey a anunțat că 
această manifestare își va 
desfășura lucrările la Coto
nou, între 18 și 24 aprilie, 
sub deviza „Rolul tineretu
lui în dezvoltarea și în 
construcția națională".
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