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Biroul Comitetului 
sub deviza „Tine-

Au trecut mai bine de două luni de cind 
Central al U.T.C. a inițiat întrecerea utecistă 
retul - factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men' Ziarul nostru, făcindu-se ecoul generoasei chemări la în
trecere, a publicat numeroase intervenții pe această temă, a 
prezentat o seamă de inițiative ale organizațiilor U.T.C. vizînd 
creșterea contribuției tinerilor în realizarea exemplară a sarci
nilor maximale pe anul in curs. Din acest an au trecut deja 
aproape 50 de zile, întreprinderile și-au încheiat bilanțul primei 
luni de activitate. E momentul să facem și noi un prim bilanț al 
întrecerii uteciste. Care este, deci, pulsul acestei acțiuni in a 
doua jumătate a lunii februarie ?

Brigada de reporteri a ziarului transmite din Ploiești.

EȘAFODAJUL UNUI OPTIMISM 
DE CIRCUMSTANȚA

tehnice care să 
din faza de pro- 

materiilor
— Care-i pulsul întrecerii, 

tovarășe Mircea Cosma ?
— Bun. în cele mai multe 

dintre unitățile economice.
— Adică ?
— A fost depășită faza orga

nizatorică. Organizațiile U.T.C. 
au dezbătut regulamentul-ca- 
dru, l-au adaptat la condițiile 
specifice in care-și deșfășoară 
activitatea ; și-au stabilit anga
jamente proprii în întrecere. 
Toată această perioadă a fost 
caracterizată de ample acțiuni 
agitatorice : afișe conținînd o- 
biectivele și criteriile întrece
rii au fost difuzate in toate În
treprinderile ; la gazetele de 
perete au apărut numeroase ar
ticole pe această temă ; în fie
care unitate ființează panouri 
ale fruntașilor.

Tovarășul Mircea Cosma este 
inginer și, evident, îi plac lu
crurile exacte. De citeva săpta- 
mini este membru al Biroului 
Comitetului județean Prahova 
al U.T.C. și președinte al Con
siliului tineret muncitoresc. 
Pentru el organizarea și desfă
șurarea acestei intreceri, acțiu
ne pe care a preluat-o „din 
mers“, înseamnă primul exa
men în munca de activist. Și, 
ceea ce ni se pare foarte im
portant, crede în succesul ac
țiunii la care, s-a angajat. A- 
ceastă amplă acțiune a orga
nizației noastre, ne spune, dă 
o nouă dimensiune muncii po
litice U.T.C. in întreprinderile 
economice, îi conferă un carac
ter concret, palpabil, orientează 
eforturile uteciștilor, ale tutu
ror tinerilor spre obiectivul 
fundamental al societății noas
tre în actuala etapă, ceea ce 
înseamnă foarte mult. Este, 
dacă vreți, piatra noastră de 
încercare. Dacă vom obține re
zultatele pe care ni le-am pro
pus, vom putea afirma că 
sintem în stare de ceva, că 
facem ceva. Și asta înseamnă 
mult pentru prestigiul organi
zației noastre.

Conferința organizației jude
țene U.T.C. se afirmă aici, a 
dat un nou impuls întrecerii 
uteciste. în primul rînd a fost 
extinsă la alte categorii de ti
neri. în urma ei a apărut che
marea tinerilor din instituțiile 
de cercetări și proiectări, ale 
cărei obiective stimulează preo
cupările acestora pentru o largă 
mișcare de invenții, inovații și 
raționalizări, pentru găsirea

unor soluții 
permită, incă 
iect, economisirea 
prime și materialelor, în primul 
rînd a celor provenite din im
port, reducerea importului de 
utilaje și licențe străine, dimi
nuarea duratei de execuție a 
proiectelor concomitent cu creș
terea valorii lor tehnice și eco
nomice.

O inițiativă, deci, mai mult 
decît notabilă, la care se adaugă 
alta, la fel de eficientă. Cea a 
tinerilor de la I.R.C. Ploiești. 
Aceștia n-au lansat o acțiune 
nouă, dar au adus un corectiv 
foarte important uneia dintre 
cele mai cunoscute inițiative 
din țară, „Micronul, gramul,

Ion Bratosin, cel mai tînăr strungar din uzină, și-a încheiat de citeva luni sarcina de instructor 
al ucenicei Ioana Cardos.(Continuare în pag. a Ill-a)

Frezorul Gh. Dumitrăchescu, unul dintre virtualii cîștigători 
ai întrecerii, lucrînd pe o mașină de înaltă tehnicitate.

TINERI ÎN UNIFORME ALBASTRE

Un centru de pregătire 
pentru apărarea patriei
își prezintă activitatea

Centrul de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei de 
la Liceul economic din Tîrgo- 
viște a primit, doi ani consecu
tiv, drapelul de centru fruntaș 
pe județ. O performanță dem
nă de toată lauda, o recunoaș
tere a responsabilității cu care 
tinerii elevi, organizația U.T.C. 
din școală, conducerea _ școlii, 
comandanții de grupe și deta
șamente au abordat această ac
tivitate de interes național. Ex
periența acumulată, formele și 
modalitățile folosite, maturita
tea politică cu care toți facto
rii amintiți au înțeles să sea- 
chite de această nobilă sarcină 
se constituie, de aceea,_ într-o 
experiență solid consolidată în 
coordonatele sale. Iată de ce 
Liceul economic din Tîrgoviște 
oferă un argument convingător 
al felului în care a fost primi
tă sarcina încredințată de par
tid organizației noastre, dar și 
o demonstrație a multiplelor 
posibilități ce ne stau la înde- 
mînă pentru a face ca pregăti
rea tineretului pentru apărarea 
patriei să devină efectiv o ac
tivitate eficientă, atractivă, — 
multiple 
structive.

Cîteva 
liceului 
domeniu 
imagine 
sul celor

cu
valențe educativ-in-

dintre preocupările 
tîrgoviștean în acest 

vor oferi, credem, o 
convingătoare în sen- 

___ __ amintite mai sus. „Am
primit cu multă satisfacție, ne 
spunea prof. Dan Condeescu, 
comandantul centrului, Legea 
privind apărarea națională și 
am și trecut la aplicarea in

paragrafe ca- 
pregătirea ti- 
apărarea pa-

practică a acelor 
re vorbesc despre 
neretului pentru ... 
triei. Aceste măsuri se referă, 
în primul rînd, la cuprinderea 
elevilor din anii I și II, care 
pînă acum nu făceau pregăti
re. Deja am constituit noile de
tașamente, am numit noii co
mandanți. Pentru completarea 
necesarului de comandanți, am 
numit în funcția de comandanți 
de grupă elevi din anii mari 
care s-au distins în activitatea 
de pregătire a tineretului pen- 
tru apărarea patriei. De fapt, 
remarca interlocutorul nostru, 
rezolvarea problemei coman
danților de grupă a fost faci
litată de faptul că avem foarte 
mulți elevi care în anii trecuți 
au dovedit seriozitate în pregă
tire. De asemena, în vară, nouă 
dintre elevii noștri au fost pre
gătiți pentru această funcție 
în taberele de instruire ale C.C. 
al U.T.C.“. fată, așadar, felul 
în care a fost rezolvată aceas
tă primă și urgentă îndatorire.

Evident, activitatea nu se re
duce la atît. La ceilalți ani de 
pregătire continuă să se desfă
șoare activitățile potrivit pro
gramului stabilit. Corect, pre
cis, în limitele graficului.

O atenție deosebită a fost și 
este acordată cercurilor tehni- 
co-aplicative, cercuri privite cu 
interes de tineri. Pentru fete 
funcționează, sub îndrumarea

AL. DOBRE

(Continuate în pag. a lll-a)
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TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

Voiaj de plăcere 
prin magazinele

CU artă...

în condițiile vieții moderne, 
cînd o mare parte a populației 
trăiește în aglomerări de tip 
urban, locurile din natură ră
mase încă nealterate de inter
venția omului sint tot mai des 
căutate de turiști. Ele reprezin
tă adevărate oaze, în care pă- 
mîntul, piatra, vegetația și apa 
incintă ochiul prin aspectul lor 
de natură primară, autentică, 
necontaminată de intervenții 
exterioare. Explorarea acestor 
colțuri „sălbatice“ de natură 
naște nu numai o plăcere vi
zuală, dar și un complex de 
sentimente, în care se amesteca 
emoția, curiozitatea, spiritul de 
investigare. IntrTo lume cttțîwi 
zată, existență și păstrarea u- 
nor asemenea oaze a devenit o 
necesitate reală.

Să protejăm
natura

subterană
Printre peisajele mai neobiș

nuite se numără și acelea din 
lumea subpămînteană. Peșteri 
mai mari sau mai mici oferă 
ochilor surprinși ai vizitatori
lor galerii și săli împodobite 
cu minunate coloane și dantele 
de piatră, care-și dezvăluie 
strălucirea sub raza trecătoare 
a lămpilor. Poate că în bună 
parte prețul lor deosebit, ca
racterul lor excepțional este 
dat de faptul că sub pămînt 
există asemenea perpți imacu- 
lați, asemenea pardoseli neîn
tinate, asemenea podoabe gin
gașe, făurite de-a lungul mile
niilor cu acea migală pe care 
doar natura și-o poate îngădui.

Din păcate însă, această mi
gală multimilenară poate fi ni
micită într-o secundă. Mina se 
întinde și rupe un țurțure de 
piatră, care în peșteră scînteia 
ca o nestemată, iar acasă, pe 
raft, va fi o biată piatră numai 
bună să adune praful. Piciorul 
neatent sfărîmă dintr-o lovitură

LASCU CRISTIAN 
prefedintele Cercului de speologi 
amatori al B.T.T. „Focul Viu"

(Continuare în pag. a ll-a)
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Liceul de speciali-1 

tate — un liceu de 
perspectivă I
Liceul industrial | 
energetic din Cluj ’

Aici se învață me
seriile chimiei !

I

Și producția artistică de gang 
evoluează. N-au dispărut, e drept, 
balerinele de ghips strident colo
rate, animalele-pufculițe al căror 
posesor fericit poți să devii la 
roata norocului numai cu cîțiva 
lei. N-au dispărut imaginile naiv 
desenate pe sticlă sau pînză (des
tinate cusutului în fir colorat mai 
apoi) ale căror „slogane“ sint 
menite să întrețină, fie numai fi 
gastronomic, fericirea conjugală, 
să ne reamintească, vai, obîrșia 
pierdută („oriunde m-ar duce 
soarta / eu tot mă gîndesc la sa
tul meu natal“ —■ se scrie cu li
tere de mînă deasupra unui sat 
cu palmieri, cumpănă, oi fi că
mile) ori cîte un aforism mustind 
de înțelepciune cu care practic 
nu prea vedem ce s-ar putea 
face (de pildă, „Peștele cel mare 
mănîncă pe cel mic“ f.a.m.d.). 
N-au dispărut, știm bine, nici 
imaginile stîngace pictate pe că
lușei, pe tarabele de „tir sportiv“, 
n-au dispărut micile figurine de 
lut ce închipuiesc porculeți, si
rene tolănite printre brazi (pe 
fond carpatin deci) o, fi încă 
multe altele. Numai că toată a- 
ceastă producție, cum spuneam, 
a mai evoluat. Printre statuetele 
amintite a început să apară fi 
cîte un „Izvor“ de Ingres, cîte o 
„Venus din Milo“ vopsite cu 
bronz ca sobițele de încălzit (sta
tuete care, susținea foarte con
vins vînzătorul, au fost' descope
rite cu cîteva veri în urmă la 
Constanța cînd s-au demolat 
niște clădiri vechi etc, etc). Au 
început să apară, de asemenea, pe 
tambururile călușeilor și „lanțuri-

lor“ cite un personaj dintr-un ta
blou de Van Dick sau Mănet. Ca 
să nu mai vorbim de lumea lui 
Walt Disney revărsată cam 
strîmb fi neîndemînatic pe „fața
dele“ gogoșeriilor, librăriilor fi 
bufetelor remizerilor sezonieri. Să 
ignorăm însă ambianța pestriță a 
unor piețe bucureștene pe care

salariate grăbite ori producători 
munciți numai de gîndul de a-fi 
vinde firul de mărar la prețuri cit 
mai necuviincioase, n-o prea iau 
totufi în seamă. Să revenim mai 
bine la magazinele ce desfac o 
cantitate imensă de produse ar
tistice în condiții civilizate (de la 
preț la prezentare), beneficiind 
pe deasupra de prestigiul comer
țului de stat. Am putea începe cu 
oricare. Cu cele de pe Magheru 
sau Academiei, cu_ cele din zona 
comercială a Curții Vechi. Le 
preferăm totufi pe acestea din 
urmă căci în nici o parte a ora
șului nu se află probabil conden
sată atîta artă pe metru pătrat. 
Să intrăm într-un magazin de pe 
strada Smîrdan intitulat „Super- 
util“ fi să ne oprim la raionul 
„artistic“. Aici întîlnim o abun
dență de figurine amintind, ca 
spirit (căci „subiectele“ s-au mai

schimbat, de I), bibelourile rococo 
ale bunicilor. De pildă, copilași 
rubiconzi, grupuri galeșe (doam
ne suple în costume de baie fi 
dobermani) sub ghirlande în care 
„cresc“ lămîi si portocale (adora
bilă fi paraaisiacă imagine!), 
mușchetari, busturi după „David“ 
de Michelangelo (cam fâșii dar 
destul de asemănătoare de altfel 
cu prestigiosul model pe care-l 
copiază), „Moise“ de același au
tor, înalt de vreo 10 cm., vopsit în 
vernil, fraise fi auriu, ori persona
jul central din compoziția lui 
Botticelli „Primăvara“ și încă 
multe alte lucruri de o mare 
gingășie produse (toate) de către 
I.I.L. Făgăraș. Cei care le-au 
conceput se vede bine treaba au 
răsfoit niște cărți, ori niște al
bume de artă, s-au străduit să 
facă ceva „artistic“ care să fla
teze deopotrivă cunoștințele noas
tre și apetitul nostru înnăscut 
pentru frumos. Numai că rezul
tatul e lamentabil. Restul e numai 
bunăvoință, osteneală, credință 
fermă în ceea ce se întreprinde. 
Dar tocmai asta, restul, vedeți, ne 
pune pe gînduri și ne face să ne 
întrebăm dacă uneori cărțile pi
cate oricum și oricînd in mina 
unor oameni nu le fac — și ne 
fac — mai mult rău decît bine.

Să ne continuăm însă plimba-

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Dimensiunea
culturală

de CONSTANTIN STOICIUNu numai ghioceii sint vestitorii primăverii.
Foto: EM. TANJALA

ONOAREA
LA 15 ANI

M-am întîlnit, cu cîtva timp 
în urmă, cu un bărbat care 
pretindea că mă cunoaște și că 
am fost colegi de liceu, el mai 
.mare cu cîteva clase, eu_ mai 
mic cu cîteva clase, dar că mă 
ține totuși minte. Ce fac, cum 
o duc cu sănătatea, ce mai 
scriu, n-aș vrea să bem o bere 
împreună ? Dacă nu, atunci 
cînd aș putea să-i fac o vizită, 
ar ține foarte mult să-i cunosc 
familia, mai ales fetița. Da, are 
o fetiță de 15 ani, un copil 
foarte reușit Și cuminte, o ma
re iubitoare de literatură, scrie 
și versuri.

Nu-mi plăcea tipul, era un 
palavragiu obositor, dar n-am 
putut scăpa de el, într-o zi am 
mers să-i cunosc familia. Soția 
părea o femeie cumsecade și 
modestă. în schimb, fetița m-a 
impresionat prin tăcere. Aproa
pe că n-a scos un cuvint, iar 
cînd taică-su a rugat-o să-mi

de ION BĂIEȘU

care le-a 
roșindu-se. 

rostind o 
dragă,

aducă poeziile pe 
scris, a refuzat, 
Cînd el a insistat, 
vulgaritate („Adu-le, _ . 
poate sint bune, ți le publică și 
scoți și tu un ban“), fata n-a 
mai suportat și a fugit în ca
mera alăturată.

Am plecat întristat și tulburat 
de incident. Din fericire, am 
întîlnit fetița peste citeva zile 
și am încercat să-i spulber 
amintirea neplăcută a întîmplă- 
rii. Ea m-a întrebat dacă poate 
să-mi scrie, iar peste o săptă- 
mînă am găsit în corespondență 
o scrisoare de la Georgeta T. 
Rîndurile ei erau de o gravi
tate ieșită din comun. Șoca, 
mai ales, asprimea cu care ju-

deca neseriozitatea unor colegi 
și colege de școală, precum și 
pe părinții acestora. „Ca să vă 
imaginați cit de retrograde sint 
concepțiile unor părinți, am să 
vă dau un singur exemplu : un 
coleg de-al meu a fost ame
nințat de către tatăl său că. 
dacă nu învață, va fi trimis in 
uzină, la munca fizică ! Oare 
munca fizică este o sancțiune ?“

Peste un timp, tatăl Georgetei 
m-a vizitat acasă și m-a între
bat dacă nu am o relație la o 
anumită școală, unde fiica lui 
va da un examen, 
pregătită dar, fiind 
liceu special, vin 
candidați și. dacă 
nu ai șanse. I-am

Fata e bine 
vorba de un 
foarte mulți 
nu ai pile, 
spus că nu

e
cunosc pe nimeni. La plecare 
m-a asigurat că nu se lasă, gă
sește el pe cineva care să-l a- 
jute. vrea cu orice preț ca fata 
lui să reușească la acest exa
men.

Aflu peste două săptămîni că 
fata a reușit și îi 
s-o felicit. Peste 
săptămîni primesc 
scrisoare în care îmi aducea la 
cunoștință că : „...am reușit
la examen și am fost foarte 
fericită cîteva ore, adică pînă 
mi-am dat seama că cea mai 
bună prietenă a mea. Silvia 
K„ nu a reușit. Am găsit-o în 
curte plîngînd și am piins și 
eu cu ea în brațe. Nu mi-am 
putut explica cum de n-a re
ușit, pentru că ea a fost întot
deauna mai bună ca mine la 
învățătură, era printre primele 
din clasă. Nu intrase din cauza

telefonez ca 
alte două 

de la ea o

(Continuare în pag. a IV-a)

Corespondențe pe adresa 
SCÎNTEII TINERETULUI ' 

sosite din
• PARIS

CUM SE CONFECȚIONEAZĂ O VEDETĂ ? 
• Două celebrități ale muzicii ușoare — 

Sheila și Ringo — s-au căsătorit. Busine- 
ssul discului a organizat o vastă operați
une publicitară

Citiți in pag. VI o corespondență din Paris de la 
VIORICA DIACONESCU.

• SALT LAKE CITY
Ce înseamnă, practic, împăcarea dintre 

Federația internațională de tenis și gruparea 
profesionistă a lui Lamar Hunt ? Cui îi folo
sește ?

La aceste intrebări, și la altele, răspunde scri
soarea din pag. V trimisă de ION TIRIAC.

S-a scris mult și s-a scris frumos, și probabil se va mai 
scrie tot așa, dacă nu și mai bine, despre noile cartiere ale 
Bucureștiului, multe dintre ele fiind de acum vechi, avînd 
adică o mică istorie, făcind parte din peisajul marelui oraș 
cu acea personalitate încă nesigură pe care o dă un trecut 
mai apropiat. S-a mai observat totodată, cu acuitate sau cu 
îngăduința perspectivei care netezește amănuntele, că aceste 
cartiere — nu numai ale Bucureștiului — cam seamănă între 
ele, că fantezia a fost cam măruntă și monotonă și că peri
colul de a ne pomeni că orașul și orașele noastre și-au adău
gat imense dormitoare nu este o gogoriță, ci o posibilitate 
de care trebuie și e bine să ne ferim și s-o îndepărtăm. Ceea 
ce lipsește încă, și cred că într-o măsură alarmantă acestor 
cartiere, este dimensiunea culturală, singura care poate da 
sentimentul firesc și necesar al unor legături trainice, com
plexe și de lungă durată dincolo de superficiala cuibărire 
la căldurică și liniște pentru somnul binefăcător de după 
muncă. Mulți dintre locuitorii acestor întinderi de beton și 
asfalt se simt aci, acolo, străini, se simt vizitatori grăbiți și 
mohorîți pe aleile largi, mărginite de copaci cruzi, printre zidu
rile posomorit tăiate de uși din sticlă, în încăperile cu ferestre 
mari care dau în aceleași alei cenușii ce n-au cunoscut nici
odată nici măcar explozia de culoare a unui afiș pentru un 
spectacol de teatru sau cinematograf, ca să nu mai vorbesc 
despre librării, ștanduri de cărți, fie și de acele de mult uitate 
biblioteci de cartier. La întinderea și adîncimea Bucureștiului 
absența acestei dimensiuni culturale pentru fiecare dintre car
tiere pare oarecum rezonabilă, fără a fi pînă la capăt expli
cabilă, dar situația devine cu adevărat critică în orașele mai 
mici, crescute alături de importante obiective industriale, acolo 
unde nădejdea că un cinematograf ce-și schimbă filmele de 
două ori pe săptămînă și o Casă de cultură care organizează 
seri de dans, simpozioane, vizionări la televizor și jocuri de 
șah și șubah ajunge pentru a epuiza decent nevoile mărturisite 
și virtuale de cultură, este mai de mult o nădejde neîmplinită.

lată un exemplu, ca să nu mai colind printre generalități’

(Continuare în pag. a U-a)
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PROFESIA TA • PROFESIA TA 0 școală care vă interesează

Liceul de specialitate
un liceu de perspectivă

Interviul nostru cu tovarășul ION PUȘCAȘU,
director general în Ministerul Educației ți Invățămînt ului

cere

este 
vii-de mare 

după concep- 
partid. învă- 
mediu care-I 

tînăr 
ale 

noastre.

— $tim că liceul de speciali
tate este bine cunoscut în struc
tura învățămtntului nostru, dar 
in fiecare an, alții sînt adoles
cenții care bat la porțile lui. 
Lor am vrea să le furnizăm ci- 
teva date care să-i pună in 
temă, mai exact, ce reprezintă 
liceul de specialitate, ce |e 
ți ce le oferă.

— Liceu] de specialitate 
un tip de școală 
tor. reprezentînd. 
ția promovată de 
țămîntu] de nivel
poate pregăti optim pe 
pentru cerințele actuale 
dezvoltării societății 
El îi dă tlnărului în patru ori 
cinci ani cunoștințe de cultură 
generală la nivel de bacalau
reat și pregătire tehnică și 
practică intr-o meserie oferin- 
du-i, la absolvire, dublă posi
bilitate de valorificare a cunoș
tințelor. Absolventul unui liceu 
de specialitate care nu-și con
tinuă studiile In învățămîntul 
superior este repartizat în pro
ducție în domeniul In care s-a 
pregătit. Cele două promoții 
date ptnă acum de către liceele 
de specialitate au dovedit că 
în ambele ipostaze absolventul 
face față la un nivel ridicat so
licitărilor. Anul acesta a treia 
promoție <— circa 20 000 absol
venți — va consolida, prin 
pregătirea teoretică și practică, 
dobindită 
preciere.

— Care 
file ale acestor licee ?

— Trebuie să-l informăm pe 
tînăr. mai întii.. că. la indica
țiile conducerii de partid, per
sonal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, liceu] de specialita
te a cunoscut o mare dezvol
tare în cei 7 ani de existență. 
La ora actuală, raportul dintre 
numărul de elevi înscriși la li
ceele de cultură generală și cei 
înscriși la liceele de speciali
tate este 1,5 la 1. Avem 
astăzi 362 licee de specialitate 
_  dintre care 46 pedagogice — 
cuprinzînd peste 149 000 elevi, 
dintre care, Ia zi, circa. 126 000. 
Modul în care se dezvoltă acest 
învățămint este ilustrat de fap
tul că numai in acest an școlar 
s-au înființat 66 noi licee de 
specialitate, urmind ca In vii
torul an școlar. 1973/1974. an 
în care vor candida adolescen
ții cărora le furnizăm informa
țiile de față, alte zeci de noi 
licee să ia ființă cu deosebire 
In județele care cunosc în ul
timii ani o mare dezvoltare e- 
conomică și în domeniile în ca
re acestea reclamă un necesar 
de cadre. Ele se înființează 
prin reprofilarea unor licee 
cultură generală existente, 
prin crearea unor unități 
totul noi

Am ținut să relev aceste 
te întrucit ele sînt mai grăi
toare în ceea ce privește evo
luția actuală, ca și cea de per
spectivă, a acestui tip de în 
vățămînt Acum, referitor l 
probele in care liceele dau 
pregătire. Domeniile mari sint i 
industrial, agricol, silvic, eco
nomice, sanitar și pedagogice : 
în liceele agricole și economice 
durata studiilor este de patru 
ani. restul avlnd durata de cinci 
ani. Liceul industrial pregă
tește cadre pentru 
țiile de mașini, 
chimie, construcții, 
economie forestieră.

alimentară, industrie ușoară, 
transporturi. Amintesc că dez
voltarea liceelor de specialitate 
se va face pe seama înmulțirii 
liceelor de construcții de ma
șini. de materiale de construc
ții. de construcții, de chimie, 
metalurgie, adică exact acele 
profile în care economia noas
tră are mare nevoie de cadre. 
Știu că interesează care din a- 
eeste licee sînt pentru fete și 
vă răspund că în toate liceele 
de profil fetele au acces, 
condiția ca 
pasioneze.

— Liceul 
deci, dublă
vire- Asta înseamnă că și pro
cesul de invățămînt este con
ceput astfel incit să asigure o 
pregătire corespunzătoare.

— Bineînțeles, așa stau 
crurile. Elevul trebuie să 
vină bacalaureat, deci să
bîndească cunoștințele absol
ventului de Ia liceul de cultu
ră generală, și le dobîndește ; 
în plus, el trebuie

profesiunea să
cu 
le

de specialitate 
posibilitate la absol-

dă,

lu- 
de- 
do-

teoretică si 
----  . Pe

mari comparti- 
orientat pro

cesul de invățămînt. Am să 
exemplific pentru a fi mai ex
plicit. Bunăoară, spre exemplu, 
la liceul industrial, cultura ge
nerală este reprezentată prin 
850 ore pe parcursul a 5 ani 
— 13,4 la sută ; cultura tehnică 
generală cuprinde 1428 ore — 
22,4 la sută ; instruirea practică 
2 428 ore — deci 38,2 la sută din 
numărul acelor cuprinse în pla
nul de învățămint.

La ora actuală, liceele de 
specialitate se bucură de spri
jinul unor centrale ori mari 
unități economice de profil și 
cunosc un proces de continuă 
consolidare a bazei materiale 
pentru procesul de învătămînt, 
dezvoltîndu-se laboratoarele, a- 
telierele. căminele și cantinele, 
bazele sportive, în sensul a- 
cesta fiind sprijiniți de către 
ministerele și departamentele 
de resort. Practica de produc
ție, se desfășoară în bună par-

pete o pregătire 
practică în specialitate, 
aceste trei 
mente este

Liceul
industrial

In școală, această a-

sînt principalele pro-

construc- 
metalurgie, 
energetică, 

industrie

cuprinde două dis- 
matematica și limba 

scris și oral. Candi- 
liceele de specialitate 
posibilitatea să opteze 

limba română și fizică,

condițio- 
aleasă. 

materia 
admitere

te în unitățile economice care 
le asigură elevilor pregătirea 
și îndrumarea, acestea fiind 
interesate direct de formarea 
viitoarelor lor cadre.

— Să le relatăm celor dintr-a 
VIII — eventuali candidați la 
liceele de specialitate, cîte ceva 
despre examenul de admitere.

— Concursul de admitere se 
desfășoară ca șl anul trecut, 
între 22 iunie și 3 iulie, pentru 
învățămîntul de zi, concomi
tent cu concursul de admitere 
în liceele de cultură generală. 
Concursul 
cipline i 
română, 
dații la 
au însă 
între
ori chimie, ori geografie — a- 
ceastă opțiune fiind 
nată de specialitatea 
Programele conținînd 
pentru concursul de
au apărut în luna ianuarie și 
elevii pot să și le procure de 
la centrele de difuzare a presei 
pentru că acolo găsesc exact 
capitolele și problemele care le 
vor fi cerute la concurs.

Pe plan local, prin organele 
de învățămint, prin școli și prin 
organizația U.T.C. e bine să se 
facă o largă popularitate a- 
cestor licee, incit elevii să poa
tă afla din timp ce specialități 
pregătesc liceele din județul 
lor, unde funcționează acestea 
folosind îndrumătoarele de ad
mitere apărute in 1972. Eventu
alele completări ale rețelei și 
profilului diferitelor licee de 
specialitate vor fi aduse la cu
noștința candidaților prin pre- 

centrală șl prin școală.

energetic
din

TAXA PE
ACCENTE

NAIVITATE

Liceul industrial energetic
este aproximativ de o vîrstă 
cu noul cartier Gheorghieni din 
Cluj unde acesta se află situat, 
Pentru a deveni ceea ce este 
astăzi, au fost necesare din 1966 
pină acum investiții de ordinul 
milioanelor. Repartizat pe 
rata celor șapte ani, setul 
zero-uri înseamnă într-un 
limbaj i patru laboratoare, șase 
cabinete de specialitate dintre 
care două vor putea fi și ele 
în curînd utilizate, cinci ateli
ere de producție, două poligoa
ne pentru instruirea practică, 
un cămin cu 385 de locuri, o 
cantină unde iau masa 500 de 
elevi și peste 12 000 de volume 
în rafturile bibliotecii.

Toate acestea au sosit pe a- 
dresa Liceului industrial din 
Cluj și pînă acum convertirea 
lor înseamnă aproape 700 de 
absolvenți la un plan de pro
ducție care ocupă 40 la sută din 
bugetul aprobat pentru școală. 
Investițiile viitoare, la fel de 
ambițioase, vor supradimensio
na acest complex dedicat înal
tei calificări cu încă 12 săli

du
de 
alt

L. LUSTIG

Pentru prezentarea Grupu
lui școlar de chimie, a pers
pectivelor legate de absolvi
rea uneia dintre formele de 
învățămint ale acestuia, am 
apelat la foto-reporterul 
nostru și la tovarășa Virginia 
Marian, directoarea acestuia .

— Grupul școlar de chimie 
cuprinde cinci forme de în
vătămînt • Liceul industrial 
pe profil cu următoarele spe
cialități : tehnologia chimiei 
organice, tehnica analizelor 
fizico-chimice, utilaje ale 
industriei chimice, aparate de 
măsură și automatizare — 
toate acestea la cursurile de 
zi, iar invă(ămîntul seral 
dispune de o singură secție : 
tehnologia chimiei organice. 
Absolvirea acestui liceu ofe
ră perspectiva încadrării ime
diate în producție ca munci-

tor calificat, cu posibilitatea 
de a ocupa ulterior posturi 
de tehnicieni sau maiștri sau, 
cei care doresc, pot concura 
la examenul de admitere in 
învătămîntul superior, la o 
facultate de profil sau la ori
care alta. O altă formă de 
învățămint de care dispunem 
este Școala profesională, care 
pregătește in următoarele me
serii : fabricarea medicamen
telor și reactivilor, operatori 
pentru fabricarea lacurilor și 
vopselelor, operatori pentru 
fabricarea săpunurilor și a pro
duselor cosmetice, operatori 
mase plastice și materiale de 
protecție anticorozivă, lăcă
tuși, electricieni în industria 
chimică, strungari, aparate de 
măsură și automatizare. Spre 
deosebire de liceul teoretic de 
specialitate care pregătește

candidați din toata (ară, ștoa- I
la profesională primește hu- |
mai candidați din Capitală și 
din comunele învecinate aces
teia pe o rază de 50 de kilo
metri. In sfîrșit, există trei 
forme de învățămint postliceal 
și anume: școala tehnică de 
maiștri, cea de sinteză orga
nică și cea de prelucrare a 
maselor plastice yi cauciucu
lui, precum și cea de maiștri 
mecanici în industria chimi
că. Dispunem de o bază ma
terială bună, 17 săli de clasă, 
5 laboratoare, 5 ateliere me
canice, un internat cu 300 de 
locuri și o cantină cu o capa
citate de 1 200 de locuri.

Text : S. SOFIA
Fotografii : ȘT. WEISS

de curs, patru ateliere o sală 
pentru gimnastică și Un inter
nat cu 300 de locuri.

In monologul lor, cifrele îl 
menționează și pe beneficiari, 
adică cei peste o mie de elevi 
ce urmează sub directa în
drumare a cadrelor didactice 
cursurile de zi ale liceului, cele 
serale, post-liceale sau se nu
mără printre elevii școlii pro
fesionale în cadrul căreia func
ționează concomitent un curs 
de zi și unul de ucenicie la 
locul de muncă.

Știam că această identitate 
exactă i liceului ascunde una 
mult mai colorată, mai perso
nală. lată de ce am trădat lu
mea cifrelor pentru cea a lu
crurilor și oamenilor în speranța 
realizării unui plus de cunoaș
tere. ~ 
dare 
rariul 
calizez ____ „___  . _
tante șî prin sonoritatea 
Intre pereții cabinetelor 
ții“ am revăzut la altă 
generatoarele de lumină 
țării. Simulatoare, circuite 
minoase, machete și secțiuni ale 
termo și hidrocentralelor, plan
șe, scheme, într-un cuvînt — 
universul unui domeniu acce
sibil doar specialiștilor îm
brăcase aicf forma sa dialectică 
pentru a fi deprins, iar mai tîr- 
ziu stăpînit cu siguranță și pri
ceperea pe care le conferă ori
cui calificarea superioară. A- 
ceeași bună dotare am reîntîl- 
nit-o nu numai în cabinetul 
PRAM (proiecții prin relee și 
automatizări), dar și în labora
torul de fizică sau de chimie. O 
parte din machete și scheme au 
fost realizate de către elevi și 
aș exemplifica această acțiune 
de autodotare prin macheta unei 
centrale atomoelectrice pe care 
am Intilnit-o in cabinetul „Cen
trale".

De menționat că în cadrul ca
binetelor și laboratoarelor se 
desfășoară marea majoritate a 
orelor de specialitate, cum ar 
fi tehnologia materialelor elec- 

£Pritrice, centrale stații și relee, 
CAMC, protecția prin relee.
“ Cîteva cuvinte despre cabi- 
"■ netul de desen fn care sînt cre- 
--ate condiții similare de lucru 
—cu cele intîlnlte în orice in- 
' stitut de proiectări. De fapt, 

desenul face parte din obiecte
le de specialitate, iar în ca
drul cabinetului cu mese regla
bile în funcție de luminozitate 
sînt executate lucrări ce vor 
intra direct în producție (cum 
sînt proiectele pentru instituții 
locale de electricitate). Progra
ma școlară cunoaște o astfel de 
repartizare a obiectelor, încît 
pe lingă o specializare temei
nică realizată la materiile le
gate nemijlocit de aceasta (fi
zică, electrotehnică, tehnologia 
materialelor, organe de mașini, 
mașini electrice, stații, centra
le și rețele, aparate de măsură 
și control, protecția prin relee, 
protecția muncii, organizarea și 
planificarea producției). elevii 
Liceului industrial energetic do- 
bindesc totodată cunoștințe le
gate de cultura generală (lim
ba română, limba modernă, is
torie, geografie).

O ultimă remarcă. Dintre 189 
de elevi absolvenți ai liceului, 
majoritatea s-au încadrat în 
întreprinderi ale Ministerului 
Energiei Electrice, iar cei care 
au dat examen de admitere în 
instituțiile de Invățămînt supe
rior de profil prezintă următoa
rea situație t în anul 1971 s-au 
prezentat la examen 35 din ca
re au reușit 32 (în prima 
une), iar în 1972 din 54 de 
didați au reușit 51. Sînt 
care 
orice 
tirea

Era de fapt o tră- 
premeditată în itine- 

căreia reușisem să lo- 
cîteva denumiri ten- 

lor. 
„Sta- 
scară 

ale 
lu-

linior — 
dintre acei 

oameni pe care-i 
zărim numai cînd 
avem timp să ne 
ridicăm ochii sus, 
deasupra stîlpilor 
de ' telegraf — i 
s-au intîmplat ur
mătoarele : trecînd 
el ca toți oamenii 
printr-o instituție 
cu multe ghișee și 
cu foarte mulți so- 
licitanți stind

,. rînd în 
oracole 
care ne 
ranțe de o zi, tre
cînd deci el pe a- 
colo vede cum pe 
un perete atîrnă, 
rupte, capetele ți
nui fir. Le-a văzul 
și a tresărit: „cum 
de le-au lăsat în 
halul ăsta, firele 
trebuie legate, rup
tura împiedică o 

poate 
importantă 

depinde, 
soarta u-

la 
fața acestor 
moderne în 
punem spe-

împiedică 
convorbire 
foarte 
de care 
desigur, 
nui om sau transmi
terea unei sarcini 
de seamă unor lu
crători pregătiți să 
o îndeplinească e- 
xemplar —■ așa cum 
și eu, se giudea, 
sînt gata să mi-o 
fac pe a mea — sau 
poate că la capătul 
firului rupt se su
focă, neauzită, che
marea unui îndră
gostit ori strigătul 
unui om în primej
die sau mai știu eu 
ce“. Așa s-a gîndit 
liniorul cel tînăr în- 
tr-o zi cînd coborî- 
se de pe stîlpii lui 
yi putea fi văzut 
bine și comod yi nu 
dîndu-ne capul pe 
spate și strîmbîn- 
du-ne gîtul. Calm, 
cu sentimentul că 
leagă niște fire de 
o importanță ne
apărat hotărîtoare 
pentru bunul mers 
al unor treburi pe 
care, desigur, con
cret, el nu le cu
noștea, s-a apucat 
numaidecît de 
cru. Ùn lucru 
peste măsură

Dimensiunea culturală
(Urmare din pag. I)

inofensive, o zonă a cartierului Titan (vorbesc in cunoștință 
bună de cauză, ca unul care locuiește acolo) - cartier impre
sionant, de mărimea unui oraș ca Timișoara - pentru care 
punctul d® reper de largă circulație nu numai printre șoferii 
de taximetre, s-a nimerit să fie o stradă al cărei nume are 
un farmec aparte, Ozana, nu are decit o singură librărie unde 
se vînd și jucării, și un singur cinematograf unde se progra
mează filme vechi. Sigur că m-am obișnuit si eu, ca și cei
lalți, cu înghesuiala din complexele alimentare, puține și 
acestea, la distanțe apreciabile, cu colțurile de stradă unde 
zac săptămîni in șir lăzile pline cu gunoi (cîndva se constru
iau niște melci din cărămidă, la adăpostul cărora gunoiul 
duhnea mai puțin, acum, aici, s-au adus niște cutii din beton 
lucrate oribil, care nu numai că nu mai ascund nimic din 
ceea ce ar trebui să ascundă - li s-au rupt ușile și acoperi
șul de tablă vopsită în verde - dar urîțesc și degradează 
locul, îl fac greu suportabil), sigur că m-am obișnuit și eu, 
ca și ceilalți, cu străzile pe care nu cred să fi trecut decit 
ca persoane particulare măturătorii, cu locurile de joacă pen
tru copiii noștri înghesuite pe pămînt dur ca piatra, în unghere 
umbroase, cu praful și mirosul grețos aruncat seară de seară, 
la orele cînd poate se bănuie că ne lăsăm mai nepăsător 
poluați, pe coșurile fabricii de coloranți din apropiere, sigur 
deci că ne-am obișnuit și cu altele, și sigur că înțelegem, fie 
și pe banii noștri, că nu s-a putut face mai mult și că trebuie 
să mai avem răbdare. Dar obișnuința asta și înțelegerea asta 
nu ne-a dezvățat încă, nici n-ar fi fost bine, de obișnuințe și 
înțelegeri mai vechi, una din acestea fiind și obișnuința și

III IUIIMI I ■

înțelegerea faptelor de cultură. Lăsind insă deoparte necazurile 
mai particulare ale celor din jurul străzii Ozana, să observăm 
că ar fi o naivitate să ne închipuim că dimensiunea cultu
rală o unui cartier, a unui oraș se capătă prin înmulțirea 
numărului de cinematografe și de librării (deși nici așa ceva 
nu trebuie să lipsească, ba chiar așa se și începe, de aici 
se pornește mai departe). Dimensiunea culturală. înțeleasă 
ca mediu de viață, de formare, de atitudine și participare în
globează însă și curățenia străzii pe care mergem, și pdnoul 
cu afișe în dreptul căruia ne oprim, și chioșcul de ziare și 
reviste la care nu mai facem coadă cq la nu știu ce, și cine
matograful care nu mai e păzit de vînzătoarele de semințe 
de floarea soarelui, și librăria unde cărțile nu se mai ames
tecă cu animalele diforme din plastic care dau coșmaruri 
copiilor, și complexul alimentar care te întîmpină cu vînzători 
zîmbitori, și... și... Deocamdată, această dimensiune culturală 
nu există, in multe locuri, în multe cartiere. în multe orașe 
noi decit sub o formă firavă și deci departe de a fi pe mă
sura marilor eforturi făcuțe de noi toți pentru a trăi mai bine 
și mai frumos. Aștept astfel ziua în care să scriu nu numai 
despre o trupă de teatru profesionist, o trupă de tineri entu
ziaști și hotărîți să se lupte și să învingă comoditățile de gîn- 
dire și prejudecățile, care a cerut să i se construiască sau să 
i se amenajeze o sală minusculă într-unul din aceste noi car
tiere, într-unul din cluburile uzinelor și fabricilor în care se 
reazămă aceste cartiere, dar și despre sentimentul firesc și 
necesar al legăturii noastre cu lumea noastră de beton și 
asfalt.

I 
I
I 
I
I
I

sesi- 
can- 
cifre 
decitvorbesc mai mult 

comentariu despre pregă- 
absolvenților acestui li-

lu- 
nu 

r__  de
complicat: și-a des
făcut geanta 
care o purta 
reu cu sing, a scos 
de acolo o unealtă, 
arma lui, și a dat 
să lege firul rupt 
așa cum știa el și 
așa cum fusese în
vățat la școală. Pen
tru că. uitasem să 
spun, pe lîngă me
serie la 
învățase 
de a-și 
ria, în 
prejurare ce recla
mă intervenția sa 
fără să mai aștepte, 
nepăsător, să fie ru
gat să și-o facă. 
Era în primele luni 
după absolvire și în 
urechi încă îi mai 
răsunau clar, dis
tinct, vorbele mais
trului : „Oriunde
vezi fire rupte, lea- 
gă-le! Nu e o 
chestiune a ta, pe 
care ș-o mai poți 
amina cum vrei tu : 
un fir rupt înseam
nă un pod avariat

pe 
me

școală el 
yi datoria 

face mese- 
orice im-

sau o parolă, o de
viză de recunoaște
re ce nu mai poate 
fi rostită, un strigăt 
în pustiu“. Și iată 
că tînărului linior i 
s-a intîmplat, chiar 
lui, să dea peste o 
asemenea situație, 
măruntă sau invizi
bilă doar pentru o- 
chii celor care nu-s 
liniori. Nu era sus, 
pe. stîlpii lui obiș- 
nuiți ci jos, intr-o 
instituție, pentru el 
mai neobișnuită, cu 
oameni mulți și gră
biți, așezați în drep
tul gliișeelor, să zi
cem că era o gară 
oarecare, dintr-un 
oraș oarecare de 
provincie. Cu în
demnul maistrului 
în urechi, dar nu 
numai acolo, tînă- 
rul nostru s-a apu
cat deci grabnic, 
chiar zelos, de trea
bă. Insă atunci i 
s-a intîmplat un lu
cru tare ciudat, de 
neînțeles, din care 
nici acum nu și-a 
revenit: au apărut 
cîțiva funcționari, 
au început să se a- 
gite amenințător în 
jurul lui, ajutați de 
mulți dintre cei ca
re se aflau cu di
verse treburi la 
cozile din fața ghi- 
șeelor. A apărut și 
un milițian, func
ționarii au reclamat 
„cazul“ iar numero
șii martori de la 
cozi au confirmat cu 
destulă vehemență 
ceea ce, din punctul 
lor de vedere, pu
tea fi considerat un 
amestec ilicit în 
treburile acelei in
stituții ce părea să 
fie, cum spuneam, o 
gară de provincie. 
Poate că oamenii a- 
ceștia nu cunoșteau 
legea liniorilor, da
toria de a-și face 
meseria așa cum le 
spusese bătrînul lor 
maistru ? I — s-a 
întrebat și a căutat 
să-și explice 
tînărul. El a încer
cat să lege un fir 
rupt, să dea o mină 
de ajutor pentru că 
asta era datoria lui.
Sigur, poate nu 
știau, însă au aflat 
pe urmă, atît ei 
și cei care l-au 
mendat totuși 
tînărul linior.
să fac ? — m-a 
trebat el. M-am 
vățat minte, nu 
mai bag, nu 
leg firele rupte de- 
cît „pe bază de hîr- 
tie“, zicea. Șeful 
meu, aceeași per
soană cu maistrul 
de la școală, 
sărit să mă ajute 
în fața acelor oa
meni cum și eu am 
încercat să-i ajut ci 
a căutat să mă con
soleze : „lasă, ești 
tînăr, o amendă a- 
colo, pentru tine nu 
contează“. Parcă de 
amendă îmi 
mie I Ce să fac — 
m-a întrebat 
vul“ fixîndu-mă cu 
o privire nedumeri-

sieși

ci t 
a- 
pe
Ce 
în- 
în- 
mă

mai

n-a

păsa

„nai-

tă pe care eu o sim- . 
(eam aruncată nu ; 
numai inie. <

Sigur, s-ar putea ] 
specula mult in ju- < 
rul ideii că oame- ] 
nilor le e încă des- < 
tul de greu să pri- } 
mească ajutor așa, < 
pe nepusă masă, ne- ) 
avertizați și ca atare < 
chiar yi atunci cînd ) 
numai un fir e rupt < 
datoria liniarului ar J 
fi să ceară permi- < 
siunea de a-l face < 
bun. Ce ne-am face < 
dacă am proceda < 
toți cum a crezut că < 
e de datoria lui să < 
procedeze acest ti- ; 
năr, naiv și plin de < 
entuziasm linior ? < 
Oamenii nu suferă ’ 
să te amesteci ne- \ 
chemat iar impru- ' 
dentul este pedepsit < 
oricît de generoasă ' 
ar fi intenția lui. < 
Un naiv, să-l adu- 1 
cern la realitate I <

In ce mă priveș- J 
te, nu am renunțat . 
să-l fac să aibă mai ; 
multă considerație • 
pentru sfinte lui j 
„naivitate“. O spun < 
deschis: l-am în- ' 
demnat — nu știu • 
dacă l-am convins j 
— să rămînă „naiv“ • 
chiar dacă o bucată I 
de vreme va trebui ■ 
să plătească amenzi I 
sau mai știu eu ce • 
taxe pe curioasa lui 
naivitate. De ce să • 
nu aibă, adică, nai- ! 
vitatea de a se pur- ; 
ta în viață cum a . 
învățat la școală ?! ‘ 
Ce dacă șeful lui . 
l-a uitat pe profesa- ; 
rul lui (am spus că < 
e una și aceeași j 
persoană) ? Ar fi o > 
prostie numai să se j 
îmbolnăvească pe • 
veci de credulitate ” 
infantilă dar este • 
dreptul lui să-și j 
permită să fie naiv, < 
chiar dacă pentru a- ' 
cest drept va mai • 
avea de plătit. Să | 
lege firele, 
zis, măcar pentru 
că
maistrul I Și să plă
tească deocamdată 
lipsa de înțelegerea 
șefului. E prețul 
destul de rea
list al. naivității lui. 
Sînt sigur, i-am mai 
spus eu, patetic, în 
încheiere, că vei de
veni un „șef“ în 
care maistrul, profe
sorul nu va amuți 
niciodată.

Mai ar fi o solu
ție, a adăugat el 
gînditor: să rămîn 
cît mai mult sus, pe 
stîlpii meseriei mele. 
Să nu mai leg alte 
fire, doar pe acelea 
de unde oamenii nu 
mă pot atinge și nu 
mă pot vedea decit 
strîmbîndu-și gîtul. 
Și cîți sînt așa de 
naivi încît să do
rească, privindu-mă, 
să-și strim.be gîtul ?! 
Numai imprudența.

Am înțeles că un 
timp se va ține de 
cuvînt cu hotărîre 
și fără entuziasm.

t-om

așa l-a învățat

C. STÄNESCU
ELENA RUBELI AAAAAAAA
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fragile luminări, gingașe dan
tele, văluri străvezii. Alteori, 
miini orgolioase ce aștern pe 
albii pereți iscălituri care, în 
loc să aducă glorie, nu merită 
decît oprobriul.

Multe peșteri din țară, mai 
mult sau mai puțin accesibile 
vizitatorilor, poartă însemnele 
asa-zisiloi- iubitori ai naturii, 
care frustrează fără scrupul pe 
toți cei ce vor veni după ei, de 
tainica frumusețe a lumii sub
terane. în peștera Cioclovina, 
de pildă, inscripția făcută cu 
negru de fum — de niște speo- 
logi amatori, cunoscuți de altfel 
— măsoară 2 m înălțime pe 3m 
lățime i tn multe peșteri din 
Oltenia — unele cunoscute de 
sute de ani — am găsit cu sur
prindere iscăliturile foarte vi
zibile ale unor reputați carsto- 
logi și ale discipolilor lor.

Dar amatorii de frumuseți 
subpămîntene își manifestă en
tuziasmul nu numai prin pre
zența pe pereții grotelor, ci și 
prin... absențe. In peștera Mă
gura din Valea Sighiștelului, 
sau în celebra grotă Poiaru) 
Poliței, cioturi jalnice de piatră 
arată prăpădul făcut de mîna 
unor ..colecționari" improvizați. 
Peștera Tecuri din Hațeg, fru
moasă odinioară, și-a pierdut 
acum majoritatea formațiunilor 
Poarta costisitoare, din oțel 
masiv, este inutilă, căci lacă

tul ei se desface cu mîna. De 
altfel nici porțile bine încuiate 
și păzite nu sînt întotdeauna o 
stavilă, atlta timp cît există 
grupuri ca cel al studenților de 
la Politehnica din Timișoara 
care își far un titlu de glorie 
din ingenioasele lor metode de 
înlăturare a lacătelor. împodo
bind apoi peștera Comarnic de

să. Primele semne de distruge
re au și apărut

în sfîrșit, ținem să mențio
năm aici starea jalnică a lucră
rilor de amenajare făcute în 
zone carstice clasice, ca trase
ele foarte frecventate din 
Munții Apuseni : vtilea Galbe
nii, Cetățile Ponorului, Cetățile 
Rădesii etc. Majoritatea vechi.

Să protejăm 
natura

lîngă Reșița și vestita peșteră 
Topolnița cu nepieritoare iscă
lituri : „SPEO TIM“. Tot la 
Topolnița, un grup de vizitatori 
din Turnu Severin. veniți in 
mai 1972 cu autorizație specială 
de vizitare, deși însoțiți de 
paznic, au „rătăcit" prin splen
dida pădure de luminări a Ga
leriei Racoviță, doborînd jumă
tate din ele. In nordul Olteniei, 
custodele de la Gura Plaiului 
din Topești, înaintat în vîrstă, 
a decis să lase intrarea deschi

unele încă de la începutul seco
lului, multe din aceste amena
jări s-au degradat Este vorba 
totuși de zone foarte des vizi
tate de un număr mare de tu
riști, iar lipsa unei balustrade, 
sau ruperea unui podeț poate 
dure la accidente regretabile.

Există și inițiative bune, care 
devin însă inutile cînd nu se 
pun în aplicare la timp. Tn va
lea Jiului de Vest, de pildă, 
s-a descoperit acum cîțiva ani 
Peștera de Aur de la Cîmpul 
lui Neag. Primii ei exploratori

au făcut însă greșeala de a-și 
da în vileag descoperirea ina- 
’r.te de a-i asigura protecția 
cuvenită. Consiliul popular din 
Uricani este dispus să facă a- 
cum cheltuielile necesare pen
tru închiderea, ei, dar din păca
te, ce era mai frumos s-a dis
trus între timp...

Din aceste motive, două peș
teri deosebit de spectaculoase 
prin bogăția concrețiunîlor lor, 
cercetate de certul nostru de 
speologie, au fost închise de un 
grup de entuziaști (Goran Cris
tian. Ponta Cornel, Jiboteanu 
Mihai) cu concursul binevoitor 
al organelor locale, fără alte 
forme birocratice. Una se află 
în valea Jiului de Vest, iar 
cealaltă în Valea Cernei La în
chiderea peșterilor s-a respec
tat prețiosul camuflaj natural 
existent, și ne-am bucurat da 
sprijinul Urior localnici care 
păstrează cheile și cercetează 
uneori dacă norțile n-au fost 
violate Considerăm că cercu
rile de speologi amatori pot și 
trebuie să contribuie prin ase
menea acțiuni la protecția na
turii subterane. Ar fi bine ea 
forurile de resort. Comisia Mo
numentelor Naturii (C.M.N.) și 
Ministerul Tursimului. să exa
mineze. în continuare, cu o 
atenție sporită problema decla
rării și ocrotirii monumentelor 
naturii, pentru a lua măsurile 
de rigoare înainte ca distruge
rile să zădărnicească orice 
efort.

X
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secunda“, la care au adăugat 
watul-oră. „In condițiile men
ținerii unui consum încă ridi
cat de energie electrică, afirmă 
proaspătul președinte al Consi
liului tineret muncitoresc din 
Prahova, acest corectiv capătă 
o deosebită însemnătate. Este 
motivul pentru care vom gene
raliza inițiativa în toate orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
derile economice“. Și are 
dreptate. Acum, avea să con
chidă tovarășul Cosma, între
cerea utecistă sub deviza „Ti
neretul — 
deplinirea 
de termen' 
succes, 
lunii 
ceput să 
datelor privind 
ținute în luna ianuarie“. Și ne 
arată două rapoarte primite de 
la o școală profesională și de 
la Comitetul orășenesc Vălenii 
de Munte al U.T.C.

Acestea ar fi. pe scurt, ele
mentele pe care se ridică eșa
fodajul optimismului tînărului 
nostru interlocutor. Pe par
cursul unei singure zile, con- ■ 
vingerea președintelui Consiliu
lui tineret muncitoresc avea . 
să fie puternic zdruncinată.

Prima „lovitură“ vine de 
unde, probabil, se aștepta cel ' 
mai puțin, de la primul secre
tar al comitetului județean al 
U.T.C. „Avem organizații 
U.T.C., ne spune tovarășul Voi- 
nea Coriolan, unde lucrurile 
sînt bine puse la punct. Uzina 
mecanică din Sinaia. Feroemail 
și „1 Mai“ din Ploiești, „NeptuiT’ 
Cîmpina, Uzina Plopeni, de 
exemplu. Dar sînt încă destule 
organizații care nu și-au nomi
nalizat angajamente și obiecti
ve proprii. Nici pe organizații, 
nici pe tineri“.

Primul secretar știa el ceva- 
Dar să nu anticipăm, pentru că 
imediat aveam să participăm la 
o întîlnire cu membrii birouri- . 
lor comitetelor orășenești ale . 
U.T.C. din județ care analizau 
tocmai această chestiune.

PARADA
VERBELOR FRUMOASE

Nu vom transcrie aici tot 
s-a spus la această întîlnire. 
Vom reproduce doar citeva a- 
firmații făcute de cei care au 
luat cuvîntul, suficiente, cre
dem, pentru a caracteriza sta
rea de spirit de la acest eșalon 
al organizației județene U.T.C.

„întrecerea a pornit. Au avut 
loc adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.C. unde s-ău 
stabilit obiective și angajamen
te proprii. S-au obținut rezul
tate îmbucurătoare. La sculărie, 
de exemplu, numărul absențe
lor nemotivate s-au redus cu 
15 la sută ; a scăzut numărul 
celor care întîrzie... Noi am be
neficiat și de avantajele apli
cării acordului global... Se naște 
o nouă inițiativă : „Cercul ti
nerilor inovatori“. Desfășurăm 
activitate politică susținută 
pentru reducerea rebuturilor... 
Peste citeva zile va avea loc a- 
dunarea generală a oamenilor 
muncii. Ne vom prezenta cu- un 
angajament concret al organi
zației. îl vom stabili în aceste 
zile“. (Neacșu Alexandru, secre
tarul comitetului U.T.C. de Ia 
Uzina „1 Mai“). Deci întrecerea 
utecistă se desfășoară din plin, 
dar organizația U.T.C. abia se 
gîndește să-și formuleze anga
jamentul. Mă rog.

„Pentru noi organizarea a- 
cestei întreceri n-a însemnat o 
noutate. Am organizat și în anii 
trecuți... In adunările generale 
s-au făcut propuneri bune pri
vind 
țiune... 
ie-au 
ceastă întrecere...
te, 
rii 
te. ______
s-a introdus o disciplină seve
ră... Intensă activitate politică 
subordonată întrecerii... Briga
da artistică a dat un spectacol 
într-o secție unde lucrurile nu 
mergeau bine. Programul său 
a fost inspirat din realitatea 
acestei secții. Cu aparatul foto 
am surprins pozițiile flagrante 
de indisciplină“. (Sandu Ion — 
Uzina mecanică — Sinaia).

„La Grupul Industrial Brazi 
oamenii muncii și-au stabilit 
ca angajament scurtarea ter
menelor la reparațiile curente 
ale instalațiilor. Organizația 
U.T.C. și-a preluat din acest 
angajament partea ei“, (secre
tarul comitetului U.T.C.).

„Am înscris întrecerea noa
stră în întrecerea generală a 
salariaților, urmărită de sindi
cate ; am trecut-o și în con
tractele colective devenind ast
fel obiectiv al tuturor oameni
lor muncii" (Nicolae- Oprea, 
primul secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al U.T.C.).

Și așa mai departe. Dumitale, 
stimate cititor, ce impresie îți 
lasă aceste declarații ? Că totul 
merge foarte bine. Nu ? Așa 
eram și noi convinși. Și-am 
mers în două întreprinderi.
IDEEA A TRECUT POARTA UZI
NEI, DAR... S-A OPRIT LA CO

MITETUL U.T.C.
Uzina .,1 Mai“, secția turnă

torie. E ora nouă seara.

Schimbul II se apropie de sfîr- 
șit. Atmosferă specifică de mun
că. Aproape toți lucrătorii sînt 
tineri, chiar foarte tineri, și-și 
îndeplinesc îndatoririle în mod 
conștiincios. întrebăm pe unul 
dintre ei ce-au discutat la ul
tima adunare generală.

— Ni s-au explicat unele lu
cruri în legătură cu tehnologia. 
Executăm niște produse noi și 
era nevoie. Am mai vorbit des
pre organizarea unei excursii.

— Dar despre întrecerea ute-

utilaje — planificat 1, realizat 1.
Cu satisfacție, tov. ing. Oleg 

Puhalschi ne vorbește despre 
bilanțul din luna ianuarie : pro
ducția globală a fost realizată 
în proporție de 102,25 %, iar 
producția marfă 101,1 %. Bine s-a 
început și în prima decadă a 
lunii februarie, cind planul la 
producția marfă a fost depășit 
cu două procente.

— Sînt, de fapt, realizările 
tinerilor — adaugă interlocutorul 
nostru — pentru că ponderea lor

• factor activ in în- 
cincinalului înainte 

se desfășoară cu 
Sîntem la jumătatea 

februarie și am in- 
intrăm în posesia 

rezultatele ob-

ce

modul practic de ac- 
lnițiativele existente 

încadrat organic în a- 
La automa- 

in luna Ianuarie, tine- 
n-au absențe nemotiva- 
Rebuturile au scăzut ;

PETRASEELE ÎNTRECERII UTECISTE

iu cu
chen are
meșteșugite

cistă, despre participarea voa
stră la ea ?

— Nu, n-am discutat așa 
ceva.

— Știi ceva despre această 
acțiune ?

— Nu.
Încercăm în altă parte. Ace

lași răspuns Nici unul dintre 
tinerii acestei secții, prezenți la 
lucru, nu auziseră măcar de o 
asemenea intenție a comitetului 
U.T.C. pe uzină sau secție. Cum 
n-am găsit în acest schimb un 
membru al comitetului U.T.C., 
am mers în alt sector, la sape 
rotative. Avem șansa să-l găsim 
pe Constantin Mihalcea, secre
tarul U.T.C. al organizației pe 
acest schimb. Spunem șansă 
pentru că aici, la Uzina „1 Mai“, 
aproape întreg activul U.T.C. 
lucrează în schimbul ■ I. Despre 
întrecerea utecistă ? Nu, n-a 
auzit. S-ar fi ținut pe șase fe
bruarie o ședință cu activul 
U-T.C. pe uzină, dar el n-a par
ticipat. Era în alt schimb. Nu 
au un angajament al organiza
ției. Tinerii s-au angajat la adu
narea generală de alegeri să 
obțină rezultate mai bune, să nu 
dea rebuturi.

Și se străduiesc să se țină de 
cuvînt, adăugăm noi. Tînărul 
Puia Gherasim, de pildă, care 
lucrează alături, s-a angajat să 
economisească lunar o freză. în 
luna ianuarie și-a îndeplinit an
gajamentul. Și-1 va îndeplini și 
în lunile următoare. Și ca el 
sînt mulți alții.

Ca să nu mai lungim vorba, 
notăm că aceleași răspunsuri 
le-am primit și la secția trata
mente termice și la sculărie. 
Unii, destul de puțini, auziseră 
ceva, dar foarte vag. Unde sînt 
acele adunări generale in care 
programul cadru a fost adoptat 
și concretizat în funcție de con
dițiile specifice, în care s-au sta
bilit obiective și angajamente 
proprii ale organizațiilor, ale 
tinerilor ? Nimeni nu știe... Și 
nu se știe de ele pentru că nu 
s-au ținut, pentru că ele există 
doar în raportul tovarășului 
Neacșu pe care l-a prezentat în 
fața secretariatului comitetului 
județean, la amintita întîlnire a 
membrilor birourilor comitete
lor orășenești ale U.T.C.

De fapt ce s-a făcut la Uzina 
„1 Mai“? S-a ținut o ședință de 
instruire cu membrii activului 
— cu atîți cîți or fi participat — 
au fost afișate cîteva afișe luate 
de la comitetul județean. Și atir. 
Ideea 
uteciste 
dar s-a 
mitetul 
cei cărora le era destinată. La 
uteciști, la tineri, la organizații
le de bază.

Președintele Consiliului tine
ret muncitoresc așteaptă acum 
rapoartele cu rezultatele pe luna 
ianuarie. Două a și primit și va 
primi, probabil, și pe cel de la 
„1 Mai“. Pe ce bază or fi întoc
mite ? Și ce să facă cu ele ? 
Pe cine să amăgim ? Căci, după 
cum s-a văzut, cei ale căror 
fapte trebuiau să completeze 
aceste chenare, altfel meșteșu
git concenute, în birou, nu știu 
nimic despre ele și, deocamdată, 
nici nu-i interesează. își văd de 
treabă.

Dar, poate, Uzina „1 Mai" e 
o excepție — ne-am zis. Așa că 
am merș Și la Uzina de repa
rații Ploiești.

CU DRAGA INIMA, DAR NU 
ȘTIM DESPRE CE-I VORBA

Cu cîteva ore înainte pe biroul 
directorului a fost depus rapor
tul de producție pe ziua prece
dentă — 13 februarie. Lapidar 
și concis : automacarale — pla
nificat 28, realizat 29 ; tractoare 
— planificat 10, realizat 6 ; alte.

în uzină este hotărîtoare. Aici, 
în secția prelucrări, organizația 
lor a majorat angajamentul co
lectivului pe acest an de la 2 la 
2,5 % depășitea planului de pro
ducție. Aceasta însemnează o 
producție suplimentară, numai 
în acest compartiment, în va
loare de aproape 1 milion.

E de prisos să arătăm că rezul
tatele care marchează acest în
ceput de an dau certitudini sufi
ciente în privința respectării 
angajamentului. Tocmai de aceea 
am și mutat discuția noastră pe 
subiectul care ne interesa : în
trecerea utecistă. Cum a fost 
primită, cum s-a organizat, cum 
se desfășoară. Dar și aici, la fel 
ca la „1 Mai“, la toate întrebările 
noastre pe această temă, adresate 
secretarului organizației U.T.C. 
secția 3 strungărie, unui număr 
mare de tineri din secție, mai
ștrilor, inginerilor, primeam alte 
răspunsuri decît cele așteptate. 
Ne vorbeau despre întrecerea 
colectivului pe schimburi, despre 
inițiativa „Fiecare tînăr — zilnic 
cite o piesă în plus din material 
economisit“, frumoasă ca idee 
dar care nu este urmărită prin
tr-o evidență operativă și clară, 
rămînînd mai mult un simplu 
deziderat. Despre întrecerea ute
cistă nimeni nu știe nimic exact. 
Nici la strungărie, nici la prelu
crări nu poate fi văzut vreun 
semn de agitație vizuală de care 
ne vorbise în drum spre uzină 
tovarășul Gheorghe Dumitru, 
instructorul Comitetului munici
pal U.T.C. pentru acest sector.

Tinerii de la mașini — Con
stantin Ștefan, Felicia Stanciu, 
Ion Bratosin, — dintre cei mai 
buni uteciști ai organizației, n-au 
aflat încă de „noutatea“ despre 
care îi invităm să ne vorbească, 
ori unii aflaseră ceva foarte vag.

— Noi am pornit întrecerea cu 
dragă inimă, ne mărturisește tî- 
năra Felicia Stanciu,>dar trebuie 
ca organizația 
la punct, să o 
secția noastră, 
de la dv. aflu

Maiștrii Ion Bucurie, Ștefan 
Gheorghe, inginerul Stelian Niță 
— șeful,secției a III-a, cei dintîi 
cu care organizația U.T.C. tre
buie să conlucreze în organizarea 
și urmărirea întrecerii uteciste, 
nu sînt nici ei mai informați în 
această privință dar o „eventuală

întrecere numai între tineri“ ar 
fi foarte interesantă.

— Cum spuneam, revine ingi
nerul șef. noi cu tinerii ne facem 
treaba, majoritatea sînt băieți 
excepționali și acum obțin rezul
tate foarte bune dar întrecerea 
de care vorbiți le-ar putea da 
un mai mare impuls în muncă 
și ar aduce o mai substanțială 
contribuție în eforturile colec
tivului.

— Ce obiective ooncrete ar 
trebui să-și stabilească organi
zațiile U.T.C. din uzina dv. în 
această competiție, in primul 
rind ca să-i dea personalitate și 
eficiență ?

— Eu spun ce ne doare pe noi 
mai mult. Mai întîi, ar trebui 
să-și propună o mai bună îngri
jire și întreținere a mașinilor 
care prea des se defectează, o 
mai responsabilă gospodărire a 
sculelor, și in special a cuțitelor 
de strung. Disciplina trebuie să 
fie și ea prioritar așezată între 
obiectivele întrecerii uteciste. 
Unii tineri, din neatenție, fac 
rebuturi apoi le aruncă în șpan, 
întîrzie de la program sau absen
tează. Mișcarea de inovații ar 
putea fi și ea mai animată. Pen
tru că trebuie cu regret să spun 
că nu avem nici un tînăr munci
tor printre inovatorii uzinei, deși, 
cum spuneam, numărul lor este 
preponderent în colectiv.

La rindul lor, tinerii din strun
gărie cred că întrecerea utecistă 
ar putea să fie urmărită destul 
de simplu dacă va fi bine orga
nizată și va avea obiective con
crete. Fiecare tînăr ar putea să 
aibă un caiet în care să-și noteze 
zilnic toate realizările și depăși
rile de producție și care la sfîr- 
șitul programului de muncă să 
fie vizat de maistru și șeful bri
găzii. La încheierea lunii res
pective comisia de urmărire a 
întrecerii poate astfel trage li
nie și să adune.

Sint citeva observații și su
gestii pe care tinerii le-au for
mulat cu gindul la comitetul 
U.T.C. pe uzină

U.T.C. s-o pună 
declanșeze și în 
Pentru că acum, - 
de așa ceva...........

organizării întrecerii 
a trecut pragul uzinei, 
împotmolit aici, la co- 
U.T.C. N-a ajuns la

à

or'icc dar 
atrăgător, 
poate fi. 
un mărțișor:
O O O " f • .

vă recomandăm: 
bijuterii 
cosmetice 
tricotaje 
confecții 
galanterie 
ancăltăminte

SARCINA DE PLAN
Utecistul Eugen Strapec, ra- 
finator fruntaș din secția 
prerafinare de cupru a 
U .M .M .N .-Baia Mare, lucrind 
la eliberarea cuptorului de 

zgură.
Foto: GH. CUCU

Secția sape rotative. Ștefan 
Niucă, unul dintre tinerii 

fruntași ai secției.

TINERI ÎN UNIFORME ALBASTRE

Un centru de pregătire
pentru

(Urmare din pag. [)

competentă a dr. Adela Bănică 
de la circa a 5-a sanitară, un 
cerc sanitar frecventat de 40 de 
eleve. Pentru băieți a fost or
ganizat un cerc P.C.I. Cercul 
își desfășoară activitatea în in
cinta companiei de pompieri din 
localitate și este condus de co
mandantul acesteia, maiorul 
Florea Bălăci. Prin profilul 
său, cercul P.C.I., realizează o 
pregătire multilaterală a tineri
lor : ii călește fizic, ii obișnu
iește cu disciplina, le face o e- 
ducație cetățenească adecvată, 
îl pregătește pentru a in
terveni — în unitățile econo
mice în care vor fi repartizați 
după absolvirea liceului — pen
tru salvarea bunurilor materi
ale și a vieților omenești în caz 
de incendiu.

Sigur, ar mai fi încă multe 
de adăugat la acest capitol, să-i 
zicem, profesional. Ne oprim 
aici pentru a insista mai pe 
larg asupra unei alte activități 
cu rezultate dintre cele mai 
bune. Pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei oferă 
un cadru optim desfășurării 
unor activități politico-ideologi- 
ce și instructiv-educative a că
ror eficiență este netăgăduit. 
Alături de manifestări pe care 
le-am întîlnit adesea — în- 
tîlniri cu veterani din războiul 
antifascist, cu activiști de partid 
și U.T.C., participarea la depu
nerea jurămîntului militar, 
parăzi, marșuri, ș-a.m.d. 
manifestări cu un însem
nat rol educativ — centrul 
de pregătire de aici are și o 
inițiativă proprie asupra căreia 
vom stărui. Tinerii elevi, cu
prinși în activitatea de pregăti
re a tineretului pentru apăra
rea patriei, au constituit o bri
gadă artistică de agitație. Bri
gadă cu repertoriu specific, cu 
activitate proprie Au dat spec
tacole de ziua- Forțelor Armate, 
de ziua Republicii. In incinta 
liceului, la Clubul petroliștilor 
din localitate. S-au bucurat de 
un succes deosebit dansatorii, în-

apar area
tre care și vestiții călușari. A- 
celași succes l-au avut și mon
tajele literare sugestiv intitu
late : „De ziua ta, te cînt ar
mata țării mele“, „Te cînt Re
publică“, „Triunghi — istoric 
al victoriilor românești : Că- 
lUgăreni, Mărășești, August 
1944“. Am insistat asupra aces
tor activități pentru că ele ni 
se par de reținut pentru efici
ența lor în formarea unor tră
sături morale proprii tineretu
lui patriei noastre socialiste, 
pentru multitudinea de posibili
tăți ce stau la îndemîna orga
nizației U.T.C. - pentru a da ac
tivității de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei o 
formă atractivă și interesantă,

patriei
pentru a îmbina .armonios pre
gătirea de profil cu cea politi
că și inștructiv-educativă. O a- 
semena 'reușită nu este posibilă, 
firesc, decît printr-o participa
re responsabilă și matură, a tu
turor celor chemați prin lege 
s-o desfășoare;la cei mai înalți 
indici ai exigenței. Și la Liceul 
economie din Tîrgoviște reuși
ta a fost asigurată de seriozita
tea cu care au abordat această 
sarcină toți factorii direct an
gajați. .

O nouă și grăitoare dovadă a' 
efortului susținut depus în tran
spunerea , practică a sarcinilor 
pe care partidul ni le pune în 
față, o pildă de realizare con
cretă a prevederilor-Legii pri
vind apărarea națională.

0 OBLIGAȚIE NU 0 
CHESTIUNE BENEVOLĂ

Inginerul Vasile Berbecel nu 
a refăcut în laborator procesul 
de fotosinteză, deocamdată nu 
și-a dat doctoratul, numele său 
nu e rostit cu uimirea și vene
rația cu care unii dintre noi 
rostim „Love story“ sau pe 
acela al nu știu cărui cîntăreț 
de muzică ușoară descoperit 
peste noapte ca fiind „vocea de 
aur a secolului“. El nu este au
torul beetselerului european din 
acest an, nici cîștigătorul topu
lui de la Sacramente dar, cum 
ne „răsfață“ frumoasa noastră 
limbă română ,.nu pentru asta... 
îi transcriem noi numele în 
ziar“. E adevărat, ceea ce a 
realizat acest inginer au mai 
reușit cel puțin o sută cinci
zeci de oameni în ultimii doi 
ani în domeniul agriculturii și. 
se-nțelege, nu numai lor se da
torează recoltele obținute de 
unitățile pe care le conduc.

Ceea ce acești oameni aflați 
în fruntea colectivelor respec
tive știu mai bine decît noi, 
cei în vizită, iar inginerul Va
sile Berbecel. președintele coo
perativei agricole din Smirna, 
județul Ialomița știe, pînă acolo 
încit refuză să vorbească despre 
asta. Pînă la un punct.

Nu-i mai puțin adevărat, cli
șeul cu modestia ar prinde per
fect : „eu nu am nici un me
rit“ etc. etc., dar acest tînăr de 
treizeci de ani are un merit și 
nu ultimul în ordinea impor
tanței. Clișeu, neclișeu — n-a
vem încotro !

Inginerul Vasile Berbecel a 
fost ales președinte al coopera
tivei agricole din Smirna în fe
bruarie 1970. în 1969 valoarea 
unei norme convenționale fu
sese de 21 lei. La sfirșitul lui 
’70 ajunsese la,38 lei ; în 1971, 
la 48 lei ; în 1972 Ia 60 lei. In 
trei ani valoarea normei s-a tri
plat. Presa scrisă, cinematogra
fia, radioul, televiziunea au 
consemnat saltul spre înainte 
al cooperativei. Mai mult, re
dacția de tineret a televiziunii 
a realizat o izbutită emisiune 
avîndu-I în prim-plan pe acest 
tînăr președinte de C.A.P.

Venit la „spartul tîrgului" pu
blicitar, subsemnatul a fost ex
pediat cu multă finețe în cîteva 
minute deși un sfert de oră 
s-ar mai fi găsit. .„Inginerul Va
sile Berbecel a spus...“, „ingihe- 
rul-șef ne-a declarat...“. N-am 
declarat nimic, n-am spus ni
mic, am explicat ce au 
oamenii. Atunci de ce 
sus, eu în jos?“. Dacă
ceea ce pămîntul n-are cum să 
nu-ți dea, se cheamă că ai fă
cut gaură-n cer ? Am lucrat ca 
la carte, ca la carte dar ținînd 
cont de locul în care ne aflăm“.

Și tace și nu-1 mai întreb. Ii 
povestesc ce am auzit prin sat 
prin comună, pe la județ...
‘ La Smirna se sptinea, încă în 
’70 că „mai mult nu se poate“. 
Că solul de aici are o fertili
tate simțitor redusă față de a 

i celorlalte’ cooperative din jur, 
„Mai mult nu se poate, de unde 
nu-i nici dumnezeu cu cere“, zi
ceau unii, cam mulți pentru a nu 
spune și restul la fel. Dar, cine 
mai știe, ziceau ei ! în luna

făcut 
eu în 

obții

bruarie a acelui an cooperatorii 
și-au ales un alt consiliu de 
conducere : „un președinte in 
vîrstă de 27 de ani“, fermieri 
și mai tineri : „cel mai tînăr 21, 
cel mai mare 25 de ani“. Și con
siliul a trecut la treabă -»unind 
picioru-n prag : „să facem noi 
ca la carte și apoi să zicem că 
nu dă pămîntul“. 
fost fertilizat conform 
ților solului“, au fost 
zate toate lucrările. în 
loarea normei a atins 
4 350 kg porumb boabe, 
grîu. 2 100 kg floarea-soarelui, 
30 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar. Cu un an în urmă la zoo
tehnie se realizaseră 1.9 milioa
ne lei, acum 2,9 milioane. Oa
menii fac adunarea, „rezolvă" 
media la hectar și se duc să-1 
privească pe noul lor președinte.

„începem 1971 cu mai multă 
ambiție, acum știam ce are fie
care de făcut ; dumirindu-ne că 
am trăit pe un pămînt ale că
rui puteri nu le bănuiam. Lu
crăm cu mai multă siguranță. 
Obținem tot 3 100 kg la griu 
dar : 5130 kg la porumb și
42 000 kg la ' sfeclă) Zootehnia 
dă o producție globală de 5 
milioane lei. Se conturează două 
ferme : de găini ouătoare și de 
vaci. Se obțin de la 13 000 de 
găini 3,2 milioane ouă adică, 
247 pe „cap de pasăre“ — unul 
din primele locuri pe țară. Va
loarea normei — 48 lei“.

îl rog pe inginerul Berbecel 
să conținute explicația. îmi dau 
seama că e agasat de insistența 
mea dar nu cedez. Și-n timp 
ce-mi spune cum „în 1972 mer
gem mai departe ; apare acor
dul global ; se mecanizează lu
crările în zootehnie ; ferma de 
păsări numără 40 000 găini — 
230 ouă pe cap de pasăre ; în
cepe selecția la ferma de vaci ; 
se obțin 5 710 kg porumb boabe, 
4 502 kg grîu, 56 111 
de zahăr la hectar ; 
dă 6 milioane lei ; 
cooperativei ajung la 
ne lei, cu 6 milioane 
decit planificasem ; 
normei atinge 60 lei“ 
acest timp, încerc să refac o zi 
din viața cooperatorilor de la 
Smirna ; zece sau douăsprezece 
sau chiar șaisprezece ore, atunci 
cînd a fost nevoie, încerc să-i 
urmăresc drumurile acestui tî
năr' . colțuros la vorbă care știe 
prețul muncii și-1 văd ieșind 
primul și pierind ultimul de la 
treburile cîmpului și fermelor 
zootehnice, caut să-mi închipui 
duminicile lui și 
cooperatorilor de la Smirna 
cite duminici vor 
într-un an ? — îmi aduc aminte 
de vorbele primarului comunei: 
„ehei, tineretul nostru, ați mai 
auzit de o conducere de vîrsta 
asta, pe unde ați mai fost 
dumneavoastră ?“, de spusele 
oamenilor : „noi, acu, ce să 
mai lungim vorba !, tineri-ti- 
neri dar bine pricepuți" în sfir- 
șit, mă gindesc la seriozitatea

Pămîntul a 
„reali tă- 
mecani- 
1970 va- 
38 lei : 
3 100 kg

kg sfeclă 
zootehnia 
veniturile 
26 milioa- 
mai mult 
valoarea

— în tot

ale tuturor

fi avi nd ei

cu care au muncit acești „ti- 
neri-tineri dar bine pricepuți“, 
la convingerea acestui- tînăr in
giner că păminturile pot da de 
cîteva ori mai mult și care a 
muncit la ideea lui trei ani de 
zile și de duminici și nu de pu
ține nopți și nu-1 „iert“, il ase.- 
diez în continuare. „Așadar, ni-. 
mic extraordinar, 
intrînd pînă la 
roi, în toamnă, 
pierde o sfeclă 
nici că în trei 
s-au triplat, nici că...".

„Nu, vine și de astă dată, re
plica. începem anul pornind de 
la ce-am obținut- Cunoaș
tem pămîntul cum . . trebuie,, 
știm de ce anume are nevoie și 
cit, știm vremea de executat lu
crările și mai știm că nu vom 
pierde nici un ceas. Am „apli
cat“ diviziunea muncii și fie
care știe ce are de făcut. Con
tează ca noi, tinerii, să fim se
rioși și corecți. Dacă nu-1 tra
tezi pe om așa cum se cuvine, 
dacă n.u-ți ții cuvîntul. în fața 
lui, a doua oară e mai greu. 
Sau își aleg dintre acei care au 
aflat greutatea vorbei. în adu
narea generală s-au pus între
bări, s-au rezolvat, din plecare, 
greutățile ce se pot ivi. Anul 
1973 e calculat , la oră. Am pre
văzut și o toamnă mocirloasă, 
cum a fost anul trecut, am pus 
la socoteală și o primăvară plo- 
ioasă sau 
nuși din 
meni, pe- ploaie și vîht și la- 
poviță le crapă mîinile și mîi- 
nile sîngerate dor și nu mai pot 
lucra în 
avut în 
tea ivi, 
trăiește 
minus".

Recitesc cele notate 
și transcrise întocmai 
mic formidabil și, 
despre organizația . de tineret 
vom vorbi la sfirșitul acestui 
an“, am ajuns la capătul arti
colului și 
un nume 
faptă mai 
pe hîrtie. 
vîrstă utecistă am 
despre fermieri de 21, 22, 24 sau 
25 de ani de asemenea, Ordinul 
Muncii clasa I l-au obținut în 
ultimii doi ani atîtea și atîtea 
unități agricole.

Așa să fie oare ? Cooperativa 
agricolă de la Smirna e una oa
recare ?

„Noi încă n-am ajuns la 
ceea ce pămîntul dă in. mod 
normal, cu de la sine putere. 
Aș fi înțeles dacă veneați cînd 
vom fi obținut peste 7 000 kg 
porumb boabe la’ hectar sau 
5 000 kg grîu, sau 65 000 kg sfe
clă. Atunci ar mai fi fost de în
țeles“, 
așa !“ 
merit 
tare ?“

Nici oamenii 
genunchi in no- 
pentru a nu se 

sau un porumb, 
ani rezultatele

tirzie — căutăm mă- 
cauciuc pentru oa-

același tempo . — am 
vedere tot ce ș-ar pu- 
ca oricare agricultor ce 
din munca sa. Nimic în

în carnet 
aici. Ni- 

„mai mult

nu mi-am notat nici 
de uitecist fruntaș, o 
așa, să sară condeiul 
Despre președinți de 

mai auzit,

au

Defilare cu ocazia depunerii jurămîntului.

„Chiar așa ?" „Chiar 
De cind ne facem un 
din obligații elemeri-

NICOLAE ADAM

UN NOU SUCCES AL

CONSTRUCTORILOR

DE LA LOTRU
Constructorii hi

drocentralei de pe 
Lotru au consemnat 
un eveniment im
portant în înfăptui
rea acestei însem
nate unități energe
tice : terminarea
galeriei Haneș-Goa- 
ța. Prin realizarea 
acestui tunel, care 
măsoară 7 200 m, se 
asigură captarea a- 
pei pMurilor Haneș 
și Sterila și aducerea

lor în lacul princi
pal de acumulare de 
la Vidra,

La construcția a- 
cestui obiectiv 
fost aplicate soluții 
tehnologice moder
ne ca folosirea co- 
frajelor de aluminiu 
și a șprițbetonului, 
ceea ce a permis 
atingerea unui ritm 
ridicat, atît la a- 
oansare, cit și la

lucrările de beto- 
nare.

Darea în folosință 
a tunelului va per
mite constructorilor 
de pe acest șantier 
să-și onoreze anga
jamentul luat de a 
racorda la sistemul 
energetic național, 
cu trei luni mai de
vreme, cel de-al 
doilea turhoagregat 
a', centralei de la 
Ciungei. "
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Voiaj de plăcere 
prin magazinele

cu arta...
(Urmare din pag. I)

rea. Să ne oprim la mai multe 
magazine cu „amintiri“ în care-și 
desfac producția artistică diverse 
cooperative (Metalo-casnica, Arta 
aplicată, Arta lemnului etc). Aici 
se vînd aplice (din lemn și metal 
bătut) rame, luminări, scaune, 
lampadare, figurine de ceramică, 
și tot ce se mai poate găsi intr-un 
bazar modern. Toate acestea nu 
sînt copiate însă direct de 
undeva, sînt numai „prelucrate", 
amintindu-ne destul de vag de 
toate stilurile posibile (eventual 
așa cum ni le-am imaginat după 
ce ni le-a povestit cineva). Deci 
totul e aici numai insinuat cu un 
gust, e drept, cam grobian pentru 
fast și strălucire orientală, pentru 
podoabă, ce ne strecoară în suflet 
nu prea știm bine nici noi de ce, 
sentimentul opulenței. Dacă 
viermele îndoielii ne mușcă 
cumva (e doar omenește să se în- 
tîmple din cînd în cînd și așa), 
dacă avem totodată senzația 
că cineva ne-a tras pe sfoară, și că 
nu avem argumente „aritmetice" 
să i-o dovedim, atunci să fim 
înțelepți și să ne imaginăm o altă 
situație. De unde să iei atîtea 
piese de Sevres sau Meissen, 
Delft sau Wedgwood, de unde 
atîta mobilă în stilul renașterii, al 
goticului, barocului, sau rococo- 
ului, în stil empire sau regence, 
de unde atîtea piese originale 
semnate de Ch. Cressent sau 
Boulle, Adam,
Sheranton sau Chippendale, cu 
care să-ți satisfaci dorința de a-ți 
amenaja fără riscuri (în privința 
bunului gust se înțelege) interio
rul ? Să ne mai imaginăm, dacă 
tot ne-am hazardat în jocul ipo
tezelor că viața nu se desfășoară 
numai într-o tonalitate gravă, 
obsedată de probleme profesionale 
și filozofice, că e necesar să te 
mai amuzi din cînd în cînd (în 
anumite ore libere), să ai sub 
ochi curiozități, lucruri fără pre
tenții. Să ne amintim (remarca 
este făcută exclusiv pentru snobi, 
fie ei autentici, fie ei mai noi, 
parveniți la condiție), că 
Franța secolului al XVIII-lea 
se înnebunea după „bizarreries". 
Să intrăm, așadar, într-un maga
zin de consignație de pe strada 
Șelari, intitulat, n-am înțeles 
prea bine de ce, „Arta popu
lară" și să ne amuzăm cumpă- 
rînd ciobănei și ciobănite cusuți 
pe pînză, reproduceri după Gri- 
gorescu pe metal bătut, buzdu
gane, un Eminescu sau o țigancă 
ochioasă (după Aman sau din 
imaginație) pictați pe scoarță de 
copac, o ghitară făcută din 
corpul unei broaște țestoase, 
scene exotice realizate din paie 
împletite, monumente celebre 
devenite aplice, scrumiere sau 
bibelouri, Mînăstirea Agapia pi- 
rogravată, o pereche de papuci 
oarecum turcești și încă multe 
alte minunății. Doriți și un de
cor textil de mari dimensiuni ? 
Să dăm o fugă pînă alături, tot 
la Consignația, să cumpărăm o 
„răpire“ cu palmieri, oai arabi, 
ji minarete din cele aduse de 
vaporeni (ba chiar din cei care 
călătoresc cu trenul sau cu avi
onul) din țări de unde probabil 
se întorc cu lopata. Doriți — hai 
să redevenim totuși serioși, un 
tablou ? Puteți să achiziționați 
fie o copie (de preferință de la 
magazinul „Oglinda“ din aceeași 
zonă ce desface reproduceri 
după clasici români numai în 
rame ovale, special concepute, 
pentru isprava asta, fie o pictură 
autentică (adică făcută cu pensu
la și cu vopsele). In acest 
caz vă sfătuim să reveniți tot la 
„Arta populară“ care desface 
peisaje, e drept cam șterse și 
plate, contra 250 de lei. Etiche-

piese originale

Hepplewhite,

tele lipite chiar pe „opere" ex
plică misterul chilipirului: Do
sar 1005/72 sector 6, 480/4. Ta
blou în ulei pe P.F.L., 70x50 
cm., semnat L. Dăscălescu, fără 
valoare artistică, fără ramă, 250 
de lei“. Bine, o să ripostați, de 
ce să cumpăr un tablou care 
n-are absolut nici o valoare ar
tistică? Numai așa pentru „ideea“ 
de tablou ? Zic : cumpărați-l și 
tăceți. Dacă tot desfacem firul în 
patru o să ajungem la constatarea 
că între naivitate și cinism e o dis
tanță extrem de mică și că s-ar 
putea face pîine din material 
plastic, de pildă, haine din zi
are și pantofi din plumb numai 
așa ca „idee“, împinși de un 
blestemat impuls estetizant și, 
s-o recunoaștem, nu e deloc re
comandabil. Am putea face 
încă multe asemenea „recoman
dări“. Ne oprim însă aici. Cum 
ajunge această marfă nedrept 
numită „de gang" pe piața pu
blică, la lumină ? Am putea răs
punde simplu. Pervertirea bunu
lui gust este singurul viciu ne
pedepsit, singurul viciu în care 
inițiatorii cîștigă prozeliți nespe
rat de ușor, acoperiți de presti
giul noțiunii de artă. Intere
sant este însă și cum. N-am fi 
aflat dacă o vînzătoare a magazi
nului de Consignație deja amintit 
nu ne-ar fi apostrofat văzîndu-ne 
cu un carnețel și un creion în 
mină. S-a liniștit cînd a observat 
că ne îndeletnicim cu scrisul și nu 
cu desenatul (!) „Am avut un 
scandal săptămînile trecute cu 
niște creatori-deponenți care-și 
copiau unul altuia modelele 
.— a ținut ea să se justifice. 
„Cum, zic, și unul ca acesta ? 
indicînd o copie după Grigo- 
rescu. „Și acesta," mi-a răspuns 
ea mirată de mirarea mea. Că 
producția Kitsch crește ca ciuper
ca pe trupul culturii, o vedem cu 
toții, dar că ea dă naștere la ri
valități, la „priorități" țn fața a- 
celeiași prestigioase surse n-am 
putut, mărturisesc, bănui nicioda
tă. Am mai fost informat că aici 
poate depune oricine, orice. Am 
făcut cunoscut vînzătoarei că am 
niște subiecte unice, niște corăbii 
cu pirați făcute din lemn, pietre 
și scoici după un model pe care 
mi l-a adus un vaporean (aflat, 
am zis eu, în 
la Pireu. M-a 
îndreptat către 
re. Am intîlnit 
tori ocupați cu 
stă care vindea 
alpaca, un bărbat

documentare) de 
încurajat și m-a 
biroul de primi- 
aici trei prețui- 

o femeie în vîr- 
cinci păhărele de 

, , ! solid între
două vîrste care vindea mai 
multe poșete de damă în stil ro
mânesc (tricotate) și un tînăr 
dacă îmi amintesc bine bărbos, 
care oferea o icoană. Cînd mi-a 
venit rîndul am spus pentru 
ce am venit dar mi-am arătat si 
rezerva față de posibilitatea de 
a fi apreciată valoarea și subti
litatea producției mele artistice.

— Nici o grijă, mi-a răspuns 
o prețuitoare, ne pricepem noi.

— Aveți studii de specialitate ?
— Nu, mi-a răspuns surprinsă. 

Acum cîțiva ani ne-au făcut însă 
un scurt instructaj niște tovarăși 
merceologi. Și apoi mai avem Și 
experiența vînzării, a continuat 
după o pauză. Știm ce merge la 
vînzare, ce e bun și ce nu e, știm 
cu ce se poate face planul.

— Așa ? zic.
— Da, numai dacă aveți 'bu

letin de identitate. Altfel, nu 
primim nimic de la dumneavoas
tră. Ei, ăsta era într-adevăr, să re
cunoaștem, un criteriu mai serios. 
Abia acum putem înțelege prin 
ce bortă mare, mare cit roata 
carului, se strecoară legal pînă la 
noi produsele artistice amintite. 
Abia acum înțelegem că cel care 
este răspunzător de educația

• Castelul
în continuare părăsit
In articolul „Tinerii întreabă, tinerii așteap

tă răspuns“, apărut în „Scînteia tineretului" 
nr. 7322, era semnalat faptul că Agenția B.T.T. 
Dîmbovița nu dispune de nici o bază turis
tică proprie. Tot din articolul amintit aflam 
că la 7 km. de Tirgoviște există o vilă, pro
prietate a I.A.S.-Pucioasa. vilă care, nefiind 
folosită, este supusă unei degradări ce înain
tează cu timpul. Această degradare nu ar 
constitui un impediment deoarece tinerii din 
județ au afirmat că prin muncă voluntar-pa- 
triotică o vor amenaja ca bază turistică. Așa
dar, mai rămineau să fie îndeplinite forma
litățile necesare preluării prin transfer a sus- 
numitei vile.

Aflăm din răspunsul sus-amintitei agenții că 
actele 
ce in 
duse 
(ului __
proprietarul — I.A.S.-Pucioasa — a declarat 
că această construcție nu-i este necesară, că 
nefiindu-i necesară nu se poate îngriji de în
treținerea ei, deoarece există și un decret (nr. 
149, din 1970) care prevede transferarea bu
nurilor mobile șl imobile proprietatea statului 
către U.T.C. și organizațiile sale în mod gra
tuit. nu înțelegem răspunsul forului tutelar, 
Departamentul Agriculturii de Stat, care suna 
astfel : „Dacă totuși construcția este necesară 
agenției dv., putem renunța la utilizarea ei 
in cazul în care din planul dv. de investiții 
se cedează prin protocol pentru Departamen
tul nostru suma de 370 000 lei“. Despre felul 
în care este utilizată sau mai bine-zis despre 
faptul că vila cu pricina nu este utilizată de
loc am vorbit, In sfîrșit, ne îngăduim să rea
mintim aceluiași Departament un argu
ment deloc lipsit de importanță : ținerii au 
răspuns cu promptitudine ori de cîte ori au 
fost chemați să efectueze prin muncă volun
tar patriotică diverse lucrări in cadrul I.A.S.- 
urilor Și dacă tinerii răspund cu entuziasm 
cînd sînt solicitați, cum trebuie să li se răs
pundă cînd la rîndul lor solicită ? Iată de ce 
tinerii din județul Dîmbovița așteaptă totuși 

|^^un răspuns. „Pentru ce dată să-i anunțăm că
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necesare au fost întocmite, după 
prealabil proprietarul își dă- 

acordul, înaintate Departamen- 
Agriculturii de Stat. Deoarece

noastră artistică este merceolo
gul (căci tot el decide și în ca
zul „amintirilor“ produse de in
dustriile locale și cooperație, 
cum ne-au informat mai mulți 
vînzători), figură enigmatică cu 
o forță și o putere de decizie 
mai mare decît ar putea-o avea 
trei generații de critici la un loc. 
O bănuială tot avem însă. Să 
fie el singur cel care oferă vieții 
noastre 
mucava 
acum ?
nimeni,
colectivului ? Apoi, în tot orașul 
nu trăiesc decît merceologi ? 
Numai ei, merceologii, trec zi de 
zi pe lingă vitrinele moderne, 
cochețel și îmbietor aranjate ? 
Numai ei nu văd ce vedem noi ?

cotidiene interiorul de 
de care am vorbit pînă 
El nu se sfătuiește cu 
ignoră chiar așa părerile

PIANISTA
Se spune că publicul tînăr 

este cu greu atras de o ma
nifestare de muzică 
„cultă“ ; Filarmonica 
București — și nu cea 
Brașov sau din Craiova, 
pildă — ezită la rîndul ei să 
programeze cu mai multă 
îndrăzneală, și in săli de 
prestigiu, tinerii noștri in- 
terpreți, pretextînd că aceș
tia... n-au public, ca și cum 
publicul ar fi format numai 
din cei care au crescut, ca 
melomani, alături de Valen
tin Gheorghiu sau de Mă
ria Fotino, și de aceea ar fi 
interesat doar de interpreții 
de acum bine și temeinic 
recunoscuți ca valori în pei
sajul nostru muzical. Și to
tuși...

Am fost mai de mult 
„Clubul studențesc 303“ 
Politehnicii și, recuposc, cu 
greu mi-ar fi venit să cred 
că mulți, chiar mai mult de 
6 sută dintre membrii 
bului politehnist atrași atît 
de puternic de către 
mai noi prezențe, pe disc 
sau „In direct“ ale muzicii 
ușoare românești și interna
ționale vor putea fi de față 
și vor putea aplauda cu toa
tă sinceritatea un recital de 
pian susținut la Sala mică a 
Palatului.

Felicitări Clubului 303 1
La fel, să fi fost oare greu 

să antrenezi un mare nu
măr de salariați, în cazul 
nostru de la Institutul 
cercetări metalurgice, 
tru a onora recitalul 
pian susținut recent de Dana 
Protopopescu ?

Ateneul tineretului din 
București, prin programul

așa-zis 
din 
din 
de

la 
al

clu-

cele

de
pen

de

Cîntă Aura Urziceanu.
Fotoi ED. HÖFFER

DANA PROTOPOPESCU
muzical „De la Ateneul ti
neretului la Ateneul Ro
mân“ a știut să ofere și de , 
această dată ascultătorilor 
surpriza de a vedea cum mi
nunata și prestigioasa Sală 
mică a Palatului găzduiește 
o adevărată sărbătoare 
muzică.

Erau de față și elevi

la cele două licee de muzi
că, erau de față studenți de 
la Conservator, precum și 
cadre didactice din î-nvăță- 
mîntul muzical, dar aplauze
le repurtate de Dana Proto
popescu proveneau din par
tea unui public care nu 
ar fi putut fi cucerit decît 
prin artă.

Rătnlne de aceea în satis
facția celo-r prezenți la re
citalul de pian pe care îl 
consemnez cit de surprinză
toare și de convingătoare 
totodată a fost impresia lă
sată de această nouă apari
ție solistică. Sunetul am
plu și strălucitor, expresia 
de neîndoielnică prospețime 
și vigoare, siguranța tehni
că, proporția justă și deo
sebit de sugestivă, ca tim
bru, a sonorităților, forța 
intensităților, acestea une
ori de-a dreptul incredibile 
pentru o pianistă de 18 ani, 
toate acestea ni s-au relie
fat drept adevărate definiții 
pentru factura interpretati
vă a tinerei noastre inter
prete. Apoi capacitatea de a

conferi instrumentului fie 
puritatea vocilor din cor, fie 
transparența și armonia ce
lor din orchestră, trăsături 
cărora li se adaugă concep
ția, linia intelectuală ce a 
prezidat fie Concertul itali
an de J. S. Bach, fie Sona
ta Waldstein de Beethoven, 
fie celebrele și redutabilele 
Variațiuni de Brahms pe o 
temă de Händel (piesă de 
care nu se apropie — tre
buie să recunoaștem — de
cît pianiștii aureolați), iată 
ce a declanșat, în mod in
termitent. aș spune, succe
sul cucerit de Dana Proto- 
popescu în fața sutelor sale 
de spectatori.

Dana Protopopescu studi
ază în prezent la Conserva
torul din Bruxelles, unde, 
sub conducerea profesorilor 
André Dumortier și Eduar
do del Pueyo își desăvirșeș- 
te nivelul interpretativ de 
certă valoare pe care l-a do- 
bîndit ca elevă la Liceul de 
muzică nr. 1 din București, 
la clasa profesoarei Emilia 
Vlangali. La Conservatorul 
din Bruxelles Dana Protopo
pescu este distinsă cu „Pre
mier Prix“, precum și cu 
Premiul de virtuozitate...

Să revenim Insă cu gin- 
dul la recentul recital de 
pian de la Sala mică, acest 
recital prețios pentru me
morie : am reîntilnit magia 
claviaturii, magie sensibilă 
și cuceritoare,- și am desco
perit un n-ume — Dana Pro
topopescu.

Succes, Dana !

MIRCEA M. ȘTEFANESCU

Onoarea la 15 ani
(Urmare din pag. I)

cinci sutimi, în timp ce eu 
_ cu douăzeci
de sutimi în plus. în 
seară, acasă, am aflat 
secretul : eu avusesem 
va care mă susținuse, 
ridicase o notă la oral

Trebuia să-i spun Sil- 
I-am spus, iar 
noblețea care o 

„bine c-ai re- 
spus tatei că

a
reușisem și cinci 

aceeași 
care era 
pe cine- 
care îmi 
cu două

CORUL Șl REPERTORIUL
PENTRU COPII

Concertul Corului de copii al 
Radioteleviziunii Române de du
minică 11 februarie a.c. se înscrie 
pe linia unor manifestări de e- 
ducație patriotică estetică și ar
tistică de mare ținută. Cunoaș
tem că și In trecut au fost cre
atori de mare valoare care au 
depus suflet în îmbogățirea re
pertoriului pentru copii și crea
rea unei tradiții ale cărei ecouri 
străbat pînă la noi. Nu pu
tem să uităm pe Dr. G. Kiriac, 
Cucu, I. Mureșanu, Mandicev- 
schi și o seamă de antologii 
îngrijite de C. Brăiloiu-V. Po- 
povici, G. Breazul, S. Drăgoi 
etc.

Plecînd de la această bază 
creată cu multă trudă și sacri
ficiu, creatorii de azi au dat a- 
cestui sector de creație cîntece 
valoroase. Mă gîndesc cel pu
țin la maestrul Chirescu, Nic. 
Oancea, Nelu Ionescu, Mircea 
Hoinic și alții care au abordat 
în creația lor o tematică boga
tă și care se adresează cu un 
deosebit farmec copilăriei.

Cred că gradul de cultură a 
unui popor se poate aprecia și 
după grija care se manifestă 
pentru realizarea unei litera
turi și arte de înaltă valoare e- 
tică care se adresează copiilor 
și tineretului. Oare s-ar spune 
că creatorii noștri și-au făcut 
complet datoria ’?

Programul ne-a prezentat un 
bogat și variat repertoriu de 
cîntece românești și străine. Ce
le românești, începînd cu clasi
cul „Pui de lei" de Ionel Bră- 
tianu, și parcurgînd o gamă în
treagă de teme cum sînt fru
musețile patriei (Th. Bratu), 
excursiile (Z. Popescu și L. Pro- 
feta) sport, mișcare (Em. Le- 
rescu și I. Vanica) etc.

Cîmtecele străine au făcut 
parte din așa-zisul repertoriu 
„de suc.ces“. Asta a fost una din 
calitățile programului, să con
țină piese arhiverificate la pu
blic.

Mănunchiul de piese de acest 
tip a cuprins cîntece de la Na- 
kada (Japonia). I. Dunaevschi, 
J. S. Bach, Mozart și terminînd 
cu Josef și Johann Strauss. Toa
te s-au bucurat de un deosebit 
succes — ca dovadă că cele do
uă biss-uri au fost obținute de 
Mozart și J. Strauss, Nu-i mai 
puțin adevărat că la reușita in-

de
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terpretării au contribuit și cele 
două soliste : Lia Goleanu și 
Mia Irod care ne-au oferit o 
interpretare plină de convinge
re și emoție artistică. Este știut 
că avem puține coruri de co
pii foarte bune și este recunos
cut că Radiotelevizlunea Româ
nă deține cea mai bună forma
ție de acest gen, formație care 
prin activitatea sa artistică poa
te fi dată de model celorlalte 
colective școlare din țară.

Oare repertoriul acesta 
poate fi imprimat pe disc și cu 
ajutorul Ministerului Educației 
și Invățămîntului să se pună 
la dispoziția tuturor școlilor 
din țară, pentru educația artis- 
tică-muzioală ? Oare nu se pot 
face comenzi ferme către 
„ELECTRECORD“ pentru spri
jinirea acestei opere de educa
ție ? Știm că in alte țări se fa
ce de mult aceasta I Oare n-ar 
putea fi stimulate unele coruri 
de copii, care cin.tă cu măies
tria demnă de a fi imortalizate 
pe disc, iar apoi discurile să fie 
puse la dispoziția tuturor profe
sorilor de muzică din țară ?

E o treabă așa de grea ? To
tul e să fim convinși de impor
tanța ei ! Concertul s-a desfă
șurat în fața unei săli pline și 
aceasta spune mult.

Prezentarea In scenă a fost 
făcută cu mult talent,, natura
lețe și bun gust de două pionie
re : Marina Tudorache și Car
men Gherman. Apariția lor dă
dea un fior de bună dispoziție 
întregii săli. De ce n-au fost 
trecute în program ? S-au achi
tat cu mulț succes de o sarci
nă la care se împiedică uneori 
chiar profesioniști.

Poate că era loc de cîteva 
Îmbunătățiri pentru creșterea

forței expresive a Interpretării 
dacă s-ar fi insistat mai mult 
asupra nuanțelor, tempourilor 
iar la meșteșugul cîntării cu 
gura închisă, aici aș recoman
da ca la notele acute să se în
tredeschidă gura pentru a evita 
emisia lor nedorită, stridentă 
și dublată de un mare efort.

In aranjarea pieselor, ca suc
cesiune, să se țină seama de 
conținut și formă. Ele, în des
fășurarea lor, trebuie să se ser
vească una pe alta, In felul a- 
cesta nu vom avea cazuri cînd 
se succed două piese legate de 
breasla „fierarului", să nu mai 
vorbim de inadverența textu
lui și piese ca „Pionierii Româ
niei“. care, plasat după „Dună
rea Albastră“ a fost în primul 
rînd complet șters din atenția 
auditoriului și în al doilea rînd 
nu era piesă de încheiere de 
concert. Am auzit că se ames
tecă mulți la alcătuirea progra
mului, iar unii mai puțin avi
zați, așa că nu-i de mirare că 
s-au strecurat greșeli de aces
tea.

Pianista Marta Joja a avut 
un rol ingrat de acompania
tor retras, discret și persecu
tat. Aceasta s-a datorat unor 
acompaniamente care făceau 
numai un oficiu de dublare a 
vocilor, iar la piesele instru
mentale, adaptate pentru cor, 
acolo unde factura piesei era 
strict instrumentală, un aran
jor dibaci trebuia s-o încredin
țeze pianului, și corul să facă 
oficiul invers, de acompaniator 
discret, pe măsura importanței 
locului în discursul muzical.

Treclnd peste toate acestea 
ne oprim asupra factorilor ac
tivi care au realizat această 
sărbătoare a cîntecului pentru 
copii și tineret, aceștia fiind : 
Ion Vanica, artist emerit, și 
secondat de Elena Vicică. Fără . 
talentul și experiența lor înde
lungată acest colectiv artistic, 
de frumoase nădejdi, n-ar pu
tea să atingă aceste culmi de 
adevărată elevație artistică ; 
timpul ne-a dovedit-o cu pri
sosință.

Dorim ca acest eveniment 
muzical să fie cit mai frecvent 
în manifestările noastre muzi
cale și să-1 reauzim într-un vii
tor cit mai apropiat. Sintem si
guri că noi succese îi așteaptă.

I»// RUBLIOV

puncte, 
viei adevărul, 
ea mi-a zis, cu 
caracterizează : 
ușit tu“. I-am
a făcut un lucru nedrept și 
urît, că a furat bucuria altui 
om, care o merita, poate, mai 
mult decît mine. Mama m-a 
certat că nu știu să fiu recu
noscătoare, iar tata mi-a dat o

palmă. Ieri am făcut o cerere 
la direcția școlii prin care am 
cerut ca locul meu să fie dat 
Silviei. Tovarășa directoare 
mi-a răspuns că așa ceva nu 
se poate. Am explicat care e 
motivul, adică faptul că eu 
socotesc că am intrat în chip 
nejust, prin intervenția tatălui 
meu, iar dînsa mi-a răspuns 
că nu o interesează decît dacă 
am probe, ori eu probe nu am. 
Spuneți-mi mai intîi dacă con
siderați că a fost bine ceea ce 
am făcut, dacă am dreptul să 
tac și dacă mă puteți ajuta cu 
ceva. E o chestiune de onoare 
la mijloc“...

Cazul era insolubil, din pri
cina dovezilor. Georgeta ny

știa cu 
făcuse 
M-am dus și am stat de vorbă 
cu părinții. „Nu-i nimic, 
răspuns tatăl. Are o criză 
conștiință ; îi trece“.

Ce sfat puteam 
cestei ființe de 15 ani, care 
descumpănea prin neclintita ei 
credință în onoare ? I-am spus 
doar atît :

— Sper că vei fi și la două
zeci de ani, și la treizeci, și 
întotdeauna la fel ca acum.

De fapt, despre asta voiam 
să vă vorbesc in aceste rînduri 
și să vă întreb : de ce nu avem, 
cind devenim maturi, același 
simț acut al demnității și onoa- 
rei, ca In adolescență ?

care dintre profesori 
tatăl ei aranjamgntul.

mi-a 
de

să-i dau a- 
mă

Este surprinzător saltul făcut 
de regizorul Andrei Tarkovski 
de la „Copilăria lui Ivan“, film 
de război despre universul spiri
tual al eroului anonim, la tulbu
rătorul rechizitoriu făcut negu
rosului ev mediu care este 
pateticul său ANDREI RU
BLIOV.

O biografie a celebrului pictor 
despre ale cărui icoane Matisse 
spunea că fac parte „din lucră
rile cele mai de seamă pe care 
le-a dat pictura lumii“ era greu 
de realizat dată fiind precarita
tea informațiilor. Se 
doar datele nașterii 
morții. bisericile în 
pictat, mai ales aceea !■> 
care i se păstrează o parte din 
lucrări și este declarată muzeu 
ce poartă numele pictorului. Era 
greu de realizat dar nu imposibil. 
Este oricînd la îndemîna filmu
lui să ofere prezumții mereu 
acreditate de mărturisite bune 
intenții discret sau fățiș morali
zatoare. Tarkovski, cineast neli
niștit chiar și în fața evidențe
lor. este cu atît mai puțin dis
pus la calm cînd singura sa po
sibilitate rămîne interogația. 
Care-i lumea în care a trăit An
drei Rubliov ? Nu cumva chinul 
artistului venea din imposibili
tatea de a spune mai mult de
cît ii îngăduia desenul și cu
loarea ?

La 1400, anul în care își fixează 
acțiunea începutul filmului, 
Rusia medievală era la începutul 
unor interminabile procese po
litice și religioase, luptele între 
cnezate pentru centralizarea pu-

știu 
și ale 
care a 

in

pot veni in costume de lucru pentru a face 
reparațiile necesare Întreabă autorul în 
finalul articolului amintit. Adresăm aceeași 
întrebare și de data aceasta : adresantul este 
cunoscut : DEPARTAMENTUL AGRICUL
TURII DE STAT.

• Ce ne răspund cei care 
administrează Clubul tineretului 

din Oravița ?
Articolul „Oravița. sau neglijarea propriilor 

tradiții“ publicat in ziarul nostru nr. 7337, din 
11 dec. 1972 constata unele lipsuri in organi
zarea acțiunilor cultural-educative și în ad
ministrarea clubului tineretului din localitate. 
In răspunsul primit din partea Casei de cul-

lului astfel intitulat, publicat în ziarul nos
tru din 20 dec. 1972, le-a purtat cu mai mulți 
viitori absolvenți de la cîteva licee din Bucu
rești despre viitoarea lor profesie, despre ar
gumentele care au stat la baza opțiunii lor 
pentru o meserie sau alta, despre factorii de
terminanti in orientarea profesională, au fost 
semnalate unele carențe ale actualei organi
zări a invățămîntului privind orientarea șco
lară și profesională a elevilor. în răspunsul 
primit din partea Direcției generale a învă- 
țămintului de cultură generală din Ministerul 
Invățămîntului și Educației, se afirmă că ar
ticolul amintit a cuprins „multe elemente de 
natură să ne atragă atenția asupra unor as
pecte ale procesului de învățămînt față de

LA SEMNALELE ZIARULUI
tură orășenești Oravița, sintem informați că 
„in urma apariției articolului amintit, am pla
nificat mai multe intilniri intre tinerii din 
oraș și profesori, medici, juriști, lectori ai co
mitetului orășenesc pentru cultură și educație 
socialistă. Am ajutat și vom continua să a- 
jutăm formațiile artistice ce s-au înjghebat 
la acest club."

Așadar lipsurile privind organizarea acțiu
nilor educative au fost înlăturate.

Dar clubul tineretului rămîne în continuare 
neincălzit, pentru că nu a fost aprovizionat 
cu lemne, iar aspectul lui interior și exterior 
este lamentabil.

Ce ne pot răspunde cei care administrează 
acest club ? Sperăm că răspunsul lor nu va 
iniirzia să sosească. Și mai sperăm că publi
carea lui va „încălzi" inimile tinerilor care 
totuși preferă să frecventeze acest club.

• „Incertitudini 
la ora deciziei"
în urma discuțiilor pe care autorul artico.

0,450 kg. lină". Dar tovarășul Coman Neagu 
nu posedă această... una oaie.

Din răspunsul direcției D.C.A. Vrancea re
zultă că s-a luat notă de cele semnalate în 
articolul „Nu e citat din Caragiale“ publicat 
în „Scinteia tineretului" din 5 dec. 1972 și 
se face următoarea mențiune : „delegatul 
nostru împreună cu cel al consiliului muni
cipal, a verificat situația de fapt, întocmind 
o notă de constatare“. Ca urmare tovarășii de 
la D.C.A. l-au invitat pe C.N. să „depună" 
contestația de greșeli în efectuarea recensă- 
mîntuiui". Vinovatul deci există. Ce facem 
insă cu timpul și nervii consumați zadarnic ?

> „Pe cel mai mare stadion 
din Timișoara : 
atletismul — un copil vitreg"

care tinerii manifestă sensibilitate.“
Răspunsul confirmă existenta acestor lip

suri, arătînd pe larg cauzele care le-au gene
rat. „Problemele orientării școlare și profe
sionale nu se pot rezolva izolat de reorgani
zarea invătămîntului. Pentru remedierea aces
tei stări de fapt, Ministerul Educației și In- 
vățămintului a luat în ultimii ani unele mă
suri care, deși nu rezolvă problema orientării 
elevilor, constituie totuși un inceput ce va fi 
continuat și intensificat în anii următori."

• „Una oaie nu există" 
Ce facem cu timpul și nervii 
consumați zadarnic ?
Tovarășul Coman Neagu din municipiul 

Focșani, figurează în registrul agricol voi. V, 
fila 87, 1972, „cu una oaie care a fost impusă 
de organul consiliului popular municipal la

Articolul astfel intitulat, apărut In nr. 7343 
ai ziarului nostru, semnala unele deficiențe 
privind modul în care este folosit stadionul 
„1 Mai" din Timișoara. în răspunsul primit 
din partea Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport Timiș se afirmă că în 
urma analizei situației atletismului din județ, 
s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătă
țirea acestei ramuri sportive. Astfel, in cadrul 
Școlii sportive din Timișoara a fost înfiin
țată o secție de atletism, punindu-l-se la dis
poziție, ca centru de pregătire atletică, sta
dionul „1 Mai".

„Sintem cu totul de acord, se spune in con
tinuare, că pista stadionului necesită unele 
lucrări de amenajare a stratului superior și 
intrucit zgura necesară există îmbrățișăm 
ideea dv. de a fi amenajată prin muncă vo
luntară cu tineretul, sprijiniți fiind de comi
tetul municipal U.T.C.".

In încheiere, C.J.E.F.S. ne asigură că va 
face tot ce este posibil pentru folosirea la 
maximum a stadionului „1 Mai".
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Redactorul rubricii
DOMNIȚA VĂDUVĂ

terii erau In plină amploare, 
nesffirșiteile invazii ale tătarilor 
incheiau de fapt năvălirile hoar
delor migratoare și începea creș
tinarea nordului. Epoca preface
rilor, epoca lui Rubliov are pen
tru istoniografie toate incertitu
dinile memoriei în declin, 
mozaic păstrat fragmentar. Ne 
oferă atunci regizorul Tarkovski 
în locul unei biografii prezum
tive, fresca și ea prezumtivă a 
unei epoci ? Răspunsul nu este 
ușor de dat. cineastul puțind fi 
foarte ușor dar și în același timp 
pe nedrept acuzat de folosirea 
unui limbaj cinematografic eso
pic. Spre meritul lui filmul 
ANDREI RUBLIOV este o fas
cinantă demonstrație de laiciza
re a miturilor. Pictura lui Ru
bliov în chiar schemele impuse 
de religie este o expresie ime
diat și direct omenească.

Filmul are un laitmotiv obse
dant. format din mai multe po
vestiri prin care personajul prin
cipal își trece pe rînd nedumeri
rea, tristețea Și mai ales înțele
gerea : în fiecare din aceste po
vestiri dănțuie nestăvilită ploa
ia. O ploaie care dă vitalitate 
pămîntului și oamenilor lui. Cind 
nu plouă, norii grei atîrnă ame
nințători. Cînd nu sînt nori, e 
ceață sau o zăpadă al cărei alb 
dă o strălucire ciudată privirii 
tuturor personajelor. Filmul în
cepe cu o încercare de zbor, 
Intr-un balon diform făcut din 
cojoace și umplut cu fum, a unui 
țăran speriat și uimit la gîndul 
că are libertatea păsărilor. Se 
prăbușește și filmul ne dă astfel, 
de Ia primele secvențe, drasticul 
avertisment al intrării 
lume fără
tul, sub ploaie.
pămîntul care e singura cer
titudine.
fără graniță
fără scop. Apar saltimbaci aspru 
pedepsiți pentru gura lor s,lo
bodă, autoflagelări incredibile, 
vînătoare de oameni în numele 
bisericii și straniile convoaie ale 
unei sărbători păgîne a iubirii. 
Apare cumplita răsplătire a unor 
meșteri, cărora li se scot ochii 
pentru a nu mai putea ridica 
altă minăstire decît aceea făcută 
cneazului stăpîn peste trupul și 
sufletul unei mulțimi înfricoșate 
și mizere. Un adolescent își riscă 
viața cu o sublimă încăpățînate 
realizînd. tot sub ploaie dar fei 
sub amenințare, un clopot 
conștient doar de faptul
bînda poate să însemne ceva, 
eșecul, adică viața, mai nimic.

într-o
aripi, unde to- 

e legat de

dincolo de un 
și de un

bine 
rău

Din acest film căruia i s-a 
decernat la Cannes în 1969 FI- 
PRESCI, premiul criticii interna
ționale, ar mai putea fi amintite 
nenumărate secvențe, majori
tatea de antologie, de un uluitor 
rafinament al alb-negrului, Tar
kovski anunțîndu-se încă de la 
debut un virtuos al plasticii cine
matografice, dar nu in asta con
stă secretul filmului, ci in felul 
cum reclamă intima legătură 
dintre artist și epoca sa. De ad
versitate sau de înțelegere, rela
ția este întotdeauna prezentă, 
orice consecință fiind asumată in 
mod responsabil de creator. De 
loc retoric filmul are un final 
a cărui descifrare este nu atit 
anevoioasă cit derutantă. început 
în alb-negru, ultima sa parte 
este în culori, arătindu-ni-se cu 
detalii de film documentar lu
crările lui Rubliov așa cum s-au 
păstrat. Imaginea se oprește la 
ochii mari din icoana de la Zve- 
nigorod, ochi exprimînd și un 
fel de trufie resemnată și un 
calm detașat — ironic. Se aud 
tunete și începe din nou să 
plouă. De data asta plouă, ca un 
plins cosmic, peste culorile tri
umfătoare.

Surprinzător la acest film este 
felul cum într-o scenă memo
rabilă, dialogul închipuit între 
Rubliov și bătrînul pictor Teo- 
fan Grecul, un fel de examen 
de conștiință al eroului in fața 
amintirii înaintașului său, Tar
kovski se folosește voit, scoțind 
un efect extraordinar, de o gre
șeală elementară de prezentare 
a personajelor in imagine. Unul 
din vorbitori, a cărui prezență a 
trebuit să fie văzută doar de 
„ochiul minții“ apare de fiecare 
dată de cealaltă parte a locului 
din care ieșise din cadru, lucru 
inadmisibil într-un film. Aici 
însă regizorul subliniază, folo- 
sindu-se tocmai de această li
cență cinematografică, neverosi- 
militatea fizică a convorbirii per
sonajului, dind profunzime tex
tului.

Tot la fel de surprinzătoare, 
însă la polul opus, este neatenția 
distribuirii figuranților în sec
vența sărbătorii păgîne, cind ță
ranii se adunau dezbrăcați în 
apa rîului sărbătorind într-o 
stare de inconștiență lirică zeul 
neștiut al dragostei. Majoritatea 
figuranților poartă urmele vizi
bile ale slipurilor și asta scade 
emoțional poezia înfricoșată a 
imaginilor oferite de regizor.

TUDOR STANESCU
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RENATO LOMBARDI, președintele Confederației Generale a 
Industriei Italiene a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, următoarea telegramă :

Plecînd in Italia, doresc să vă exprim, domnule președinte, 
dv., guvernului țării dv., cele mai vii mulțumiri pentru primirea 
și ospitalitatea călduroasă rezervată delegației Confederației 
Generale a Industriei Italiene în timpul șederii sale în Româ
nia.

Aprecierile pozitive exprimate de dv. cu privire la colabora
rea existentă între industria română și cea italiană ne încura
jează să găsim noi căi șl mijloace de dezvoltare a relațiilor de 
cooperare, în interesul reciproc al țărilor noastre.

Cu cele mai bune urări pentru opera dv., vă rog să accep
tați expresia profundei și sincerei mele stime.

Tovarășul JENO FOCK, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, a trimis președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă 
în care se spune :

Dragă tovarășe Maurer, vă mulțumesc pentru condoleanțele 
exprimate în legătură cu recenta catastrofă rutieră care a avut 
loc în apropierea localității Kecskemet.

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul 

Virgil Trofin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit delegația sovietică condusă 
de V. G. Bîcikov, adjunct al 
ministrului comerțului, care se 
află în țara noastră în vederea 
semnării Protocolului privind 
schimburile de bunuri de larg 
consum dintre Ministerul Co
merțului Interior și Ministerul

Comerțului al Uniunii Sovietice 
pe anul 197.3.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind ex
tinderea relațiilor dintre cele 
două ministere și au fost sta
bilite măsuri care să conducă 
la dezvoltarea în continuare a 
schimburilor de bunuri de larg 
consum.

Trei inițiative 
la Galați

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat, in 14 centre de comună 
din județul Galați, faza a doua 
a Cupei tineretului de la sate, 
întrecerile s-au disputat Intre 
tinerii din cele 59 asociații 
sportive de la sate, la șah și 
. snis de masă. Merită să evi
dențiem strădaniile pentru o 
bună organizare a competiției 
în special în centrele de comu
nă Liești, Cudalbi și Cavadi- 
nești.

Totodată, au continuat între
cerile în cadrul cupei „16 Fe
bruarie“ a Festivalului sportu
lui muncitoresc gălățean și a 
Cupei a 80-a aniversare a Șan
tierului naval din Galați — trei 
inițiative locale deosebit de 
valoroase. în cadrul cupei 
16 Februarie organizată de co
mitetul municipal Galați al 
U.T.C. pentru elevii din școlile 
generale, profesionale și licee 
s-au desfășurat finalele la tenis 
de masă, șah și volei. Primul 
loc la tenis de masă l-a ocupat 
Mihai Tiribelea de la liceul 
nr. 6 și Rodica Serea, de la 
Școala generală nr. 9. La volei, 
unde in faza finală au partici
pat 12 formații, au clștigat e- 
chipele Liceului industrial ali
mentar (la fete) și a Liceului 
nr. 5 (la băieți). Faza municipa
lă la șah a fost cîștâgată de 
Herwig Varlan de la Liceul 
„Vasile Alecsandri“.

în cadrul manifestărilor spor
tive, dedicate sărbătoririi a 80 
de ani de existență a Șan'ieru- 
lui naval din Galați s-au desfă
șurat întreceri la popice, șah și 
volei. De subliniat că la aceste 
competiții participă tinerii din 
19 asociații sportive din între
prinderile și instituțiile munici
piului Galați. Dacă mai adău
găm că tot simbătă și duminică 
s-au desfășurat numeroase în
treceri sportive în cadrul eta
pei de masă a Festivalului

sportului muncitoresc gălățean. 
avem o imagine completă a ac
tivității intense la care tinerii 
din județul Galați au fost in
vitați să participe.- Cele trei 
inițiative ale organizatorilor 
gălățeni au asigurat în această 
perioadă o activitate bogată pe 
terenurile și în sălile de sport. 
De unde se vede că și în sport, 
inițiativa are un cîmp larg de 
acțiune.

I. CHIRIC

500 de ani de la nașterea 
lui Copernic

Sub egida Comitetului pentru 
sărbătorirea a 500 de ani de la 
nașterea lui Copernic, aniversa
re înscrisă în calendarul 
U.N.E.S.C.O. și al Consiliului 
Mondial al Păcii pe anul 1973, 
luni a avut loc în Capitală un 
simpozion dedicat vieții și ope
rei marelui savant.

La lucrări au participat acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. univ. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice, prof. univ. Jean Livescu, 
președintele Comisiei Naționale 
a Republicii Socialiste România 
pentru U.N.E.S.C.O., reprezen
tanți ai Ministerului Educației 
și învățămîntului. Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, academicieni, 
cadre didactice universitare, 
cercetători.

Au luat parte, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasado

rul Republicii Populare Polone 
la București, membri ai amba
sadei, precum și prof. univ. 
Zonn Wlodzimierz, președintele 
Comitetului științific al Centru
lui de astronomie al Academiei 
Polone de Științe, prof. univ. 
Roman Sikorski, președintele 
Comitetului de matematică al 
Academiei Polone de Știință, 
aflați în țara noastră cu acest 
prilej.

★
Cu același prilej, Universita

tea populară București, în cola
borare cu Observatorul astrono
mic popular, a organizat un 
simpozion intitulat „Cu gîndul 
la Copernic, după 500 de ani“.

Elevii Liceului „Nicolae Băl- 
, cescu“ din București s-au întîlnit 

luni cu directorul Observatoru
lui astronomic popular care le-a 
vorbit despre viața și opera ști
ințifică a lui Nicolas Copernic, 
iar la Liceul nr. 3, „C. Negruzzi“, 
din Iași, a avut loc o adunare la 
care, despre viața și opera ma
relui savant polonez, a vorbit 
profesorul Traian Cohal.
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Succesul de librărie de care 
s-a bucurat prima ediție a an
chetei internaționale realizată 
de Carol Roman sub acest ti
tlu a determinat Editura Poli
tică să scoată de sub tipar o 
nouă ediție.' Această reeditare 
a fost un prilej de a completa 
șirul personalităților care 
răspuns întrebărilor despre ti
neri și tinerețe cu o seamă de 
noi nume ilustre, consacrate in 
viața politică și culturală con
temporană. Astfel, sint insera
te in noua ediție mărturii sem
nate de U Thant, Joseohine 
Baker. Ana Aslan, Sliirley 
Temple-Black. Gheorghi Kara- 
slavov, Nguyen Thi Binh. Gali- 
na Ula nova.

Oricum, merită aprecieri și 
totodată semnalate eforturile 
autorului, ca și ale Editurii Po
litice care l-a găzduit, penlru a 
răspunde, prin această nouă e- 
diție a „MĂRTURIILOR“ inte
resului mare al cititorilor. în 
special tineri, pentru probleme
le contemporaneității, așa cum

sînt ele prezentate chiar de cei 
care își aduc o contribuție pre
țioasă la îmbogățirea patrimo
niului cultural al omenirii de 
pe toate meridianele lumii.

au

Rm. Vîlcea) la fond și de cole
gul său Nicolae Stariciu la 
coborire și slalom. întrecerile 
din cadrul competiției Săniuța 
de argint ca și cele pionierești 
au completat programul sportiv 
al zilei agrementată și de în
trecerile de lupte desfășurate 
in cadrul Cupei „16 Februarie" 
la clubul Fabricii de piele și 
încălțăminte Vîlceana cu care 
prilej au evoluat 8 perechi de 
tineri sportivi ai secției conduse 
de tînărul și pasionatul antre
nor Mihai Weber.

DORU MOȚOC

Pe pîrtiile din văile 
munților...

în ciuda faptului că iarna 
continuă să fie tot mai zgîrcită 
cu amatorii sporturilor albe,

(Gurghiu) și Ilona Bereczki 
(Miercurea Miraj) ; Coborire 
schi — Gyorgy Gagyi (Slngeor- 
giu de Pădure) și Livia Crișan 
(Crăiești) ; Slalom uriaș — 
Mircea Miron (Gurghiu) și Livia 
Crișan (Crăiești). Săniuța dc 
argint — Zoltan Hajdy (Sighi
șoara) și Maria Rozs (Tg. Mu
reș). Concursul de săniuțe — 
Gheorghe Ban (Răstolnița) și 
Cornelia Tomuță (Gurghiu).

M. BORDA

„Albatros"
— Festivalul sportiv 

al tineretului brăilean
Pentru atragerea și antre

narea unui număr cit mai mare 
de tineri în competițiile sporti-

a

In arenele 
sportului de masă

„Cupa tineretului 
la sate" în plină 

ascensiune
Și pe meleagurile vîlcene în 

peisajul hibernal de o stranie 
frumusețe al muntelui Vîleanu, 
s-au desfășurat duminică în
trecerile de schi contînd pentru 
etapa județeană a „Cupei tine
retului la sate“. Reunind la 
start peste 150 de concurenți, 
competiția a însemnat o fru
moasă reușită. Laurii au încu
nunat eforturile și măiestria ti
nerilor schiori David Tambrea 
(Asotiația sportivă Flacăra 
Horezu) Ia proba de fond 
5 000 m și Sorin Bercea (comuna 
Galicea) la probele de coborire 
și slalom.

Faza județeană a Campionate
lor școlare de schi desfășurată 
concomitent a fost cîștigată de 
Ion Grigoroiu (liceul forestier

pasipnații din județul Mureș nu 
se resemnează căutînd și găsind 
cîmp de manifestare în văile 
munților la Lăpușna, Bucin, 
Răstolnița, Stînceni unde zăpa
da se menține în abundență. La 
dispoziția tinerilor însetați de 
ozon și înălțimi stă Agenția 
Mureș a B.T.T. care în fiecare 
sîmbătă și duminică organizea
ză excursii, de agrement spre 
pîrtiile de schi și săniuțe ame
najate de către organizațiile de 
tineret. La 17 februarie cei 120 
de „excursioniști“, ciștigătorii 
fazelor de masă la „Cupa tine
retului de la sate“ la schi și 
săniuțe, ai concursului „Săniu
ța de argint“, și-au dat întâl
nire la Bucin pentru a desem
na participanții la etapa pe 
județ a amintitelor competiții. 
Dăm mai jos tinerii care s-au 
clasat pe locul I, băieți și fete, 
la probele de concurs.

Cupa tineretului de la sate : 
Schi fond — Blasiu Varga

ve, Comitetul municipal Brăila 
al U.T.C. a inițiat o inedită 
competiție. Este vorba de între
cerea sugestiv intitulată „Alba
tros“ care a avut drept scop în
cheierea șirului de întreceri 
sportive din perioada anotimpu
lui de iarnă și deschiderea, în 
același timp, a competițiilor 
sportive din anotimpul de pri
măvară. Astfel, timp de două 
zile, simbătă și duminică. Sala 
sporturilor a găzduit o amplă 
manifestare.

Deschiderea festivă a fost 
făcută de primul secretar al 
comitetului municipal U.T.C., 
Laurian Podeanu care a trecut 
în revistă principalele competi
ții sportive desfășurate în pe
rioada de iarnă, printre care 
„Cupa de iarnă", la șah, tenis 
de masă, „Cupa Danubiana" la 
handbal, „Săniuța de argint", 
„Crosul elevilor".

CULISELE DURE
ALE INDOOR ULUI

Așa cum a promis cititorilor noștri, Maestrul Emerit al spor
tului Ion Tiriac ne-a scris o lungă și pasionantă scrisoare. Cola
boratorul nostru explică cititorilor complicata plasă a turneelor

i

Cred că, la această oră, pină și Federația Internațională de 
Tenis și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și care a 
scos la iveală întregul aranjament al lui Lajnar Hunt. Dar, ca 
să fiu mai pe înțelesul cititorilor, să o iau de la început.

Acum trei sau patru ani, miliardarul american Lamar Hunt, 
originar din Texas, și-a dat seama că, pe măsură ce înaintăm 
in timp, tenisul devine un sport tot mai interesant din punct 
de vedere financiar. Sigur că s-ar fi putut pune întrebarea : 
„Cum porte ii tenisul o sursă de venituri bănești, dacă numă
rul spectatorilor e în general dc 1 000—2 000, excepție i'ăcînd 
marile turnee de la VVimbledon, Roland Garros, Forest Hills, 
unde cifrele crose pină dincolo de 15 000 ?“.

E adevărat, biletul e destul de pipărat Ia un joc de tenis 
(bun), dar, cu toate acestea, există sporturi care adună un nu
măr mult mai mare de spectatori. Ei bine, Lamar Hunt s-a do
vedit încă, o dată un comerciant inteligent.

în jurul anului 1955. cind Lamar Hunt a cumpărat pur și 
simplu toată echipa de foot-ball american din Kansas City, plă
tind o sumă fabuloasă (mai mult de două milioane de dolari), 
toată lumea l-a considerat nebun. în cele din urmă însă. Lamar 
Hunt le-a demonstrat tuturor că este mai puțin nebun decit se 
crede, fiind mult mai isteț și mai descurcăreț decît și-ar fi pu- 
tut-o inchipul cei mai optimiști cunoscători. Cele două milioane 
i-au ieșit insutit și vor mai ieși și altele. Desigur că e necesar 
să precizez că astăzi, la un joc de foot-ball american vin cel 
puțin 100 000 de spectatori, biletele fiind vîndute cu un an 
înainte. Deci, dacă in vara lui 1974 ai dori să vezi jucînd echipa 
de foot-ball, a lui Hunt, s-ăr putea să mai găsești bilete doar în 
următoarele două, trei luni. (Mai amintesc că aproape toate 
jocurile sint televizate).

După acest scurt intermezzo, să revin la tenis.
Deci, acum cîțiva ani, Hunt, care își dă seama că tenisul va 

deveni un mare sport de televiziune, exploatează divergențele 
intervenite intre grupările profesioniste Jack Krammer. McCaal, 
etc. și formează — la început — un mic grup de opt jucători, 
pe care il numește, in stil american. „The handsome eight“, 
adică „Cei opt frumoși". Nu trec decît cîteva luni și, încet. în
cet, grupul nu mai numără „doar opt frumoși", ci se comple
tează cu alți cîțiva (care mai frumoși, care mai puțin), dar cu 
toții din elita tenisului mondial. Contractele semnate între ju
cători și Lamar Hunt mulțumesc ambele părți. Pe de o parte, 
ele ii mulțumesc pe jucători, cărora li se garantează un cîștig 
n orice caz mai mare decit pină atunci, iar pe de altă parte 

Lamar Hunt ii are sub contract pe Laver, Rosewall. Gimeno, 
Gonzales. Newcombe, Roche. Okker, Drysdale ș.a.m.d., pină la 
32. E de ajuns sâ vă spun că. după ce a făcut acest pas, Hunt 
a contactat imediat Federația Internațională de Tenis și a propus 
open-ul. Bineînțeles că toată lumea dorea să-i vadă pe toți 
acești jucători profesioniști împotriva celor din afara grupului. 
Lamar Hunt a făcut această propunere, arătând că jucătorii lui 
vor evolua pentru premii, ca și ceilalți. Astfel, open-ul a de
venit realitate in 1968. Cu alte cuvinte, toți jucătorii se aflau 
la un loc.

Au trecut cîteva luni și, pe neașteptate. Lamar Hunt a anun
țat Federația Internațională de Tenis că jucătorii lui, dat fiind 
că măresc mult, prin participarea lor, încasările (lucru foarte 
adevărat, de altfel) trebuie să aibă un regim special. Cu alte

indoor. în acest fel răspundem acelora dintre corespondenții 
care ne-au rugat să-l întrebăm in legătură cu motivele scăderii 
valorice a turneelor indoor cu participarea tenismenilor fără 
contract.

cuvinte. Lamar Hunt a cerut 50 Ia sută din venitul obținut de 
pe urma vinzării biletelor. El a mai anunțat că jucătorii lui nu 
vor mai participa la turneele la care premiile nu vor fi destul 
de mari. Drept consecință, s-au mărit premiile. De pe urma 
acestui fapt, aproape toți jucătorii lui Lamar Hunt depășeau 
cu mult sumele prevăzute în contracte, ca garanție. Ca urmare 
a acestor dispute, scandalul a izbucnit din nou. Revendicările 
lui Lamar Hunt au întîlnit riposta organizatorilor de turnee și 
a Federației Internaționale de Tenis, care nu a mai vrut să dea 
jucători, socotind că mărirea premiilor duce implicit și la mă
rirea cheltuielilor generale de organizare.

Așadar, condițiile lui Hunt n-au fost acceptate de Federația 
internațională și astfel open-urile la care participau toți jucă
torii au devenit tot mai rare. în legătură cu aceasta, însă, dat 
fiind că în fiecare an mai răsare cîte un jucător, Lamar Hunt 
nu lasă sâ-i scape nimic. De îndată ce un jucător mai bunicel 
își face apariția, Lamar Hunt „izbește“ cu contractul, care 
nu e deloc de refuzat. încet, încet, luînd toată crema (cu foarte 
mici excepții), el reușește să boicoteze tot ce e mai bun în 
tenis : competiția.

Ajunsă la disperare, Federația Internațională de Tenis e gata 
de orice compromis. Și astfel se ajunge la o înțelegere ideală 
(după capetele lor) la sfîrșitul lui 1972. E satisfăcută toată lu
mea. dar mai ales Federația Internațională de Tenis, care afirmă 
cu tărie că, datorită poziției ferme pe care a avut-o în tot tâmpul 
„războiului rece“ cu Lamar Hunt, acesta a fost nevoit să ce
deze, iar de la 1 ianuarie 1973 nu va mai exista nici o deose
bire intre jucători. A fost semnat astfel un acord de către am
bele părți — Federația Internațională de Tenis și Lamar Hunt — 
in care avea să se specifice că, de la data de 1 ianuarie 1973, 
L. H. nu mai are dreptul să contracteze nici un jucător de te
nis. La această clauză, însă, a mai fost adăugat un subpunct 
care suna cam așa : tot de la 1 ianuarie și pină la 1 mai. deci 
patru luni, timp de opt ani, Lamar Hunt e singurul în drept să 
organizeze turnee de tenis. Toți ceilalți care vor să organizeze 
asemenea turnee trebuie să le califice minore, iar premiile nu 
pot depăși 40 la sută din valoarea premiilor lui Hunt. Mai mult 
decît atât, în aceste patru luni Hunt organizează cîte două 
turnee pe săptămînă, unul în S.U.A. și altul în Europa. La fie
care din aceste turnee participă doar 32 de jucători. Deci, cei 
mai buni 64 de jucători din lume (sau aproape cei mai buni 64) 
au dreptul să participe la turneele lui Hunt. Iar dacă un ju
cător acceptă să joace un turneu, el e obligat să le joace pe 
toate. în acest scop a fost tipărit un formular care trebuie sem
nat de către organizatorul Lamar Hunt și jucătorul respectiv, 
care se angajează să joace tot circuitul W.T.C. (așa se numește 
gruparea lui Hunt) pentru premii, fără nici un fel de garanție 
financiară, așa cum se obișnuia înainte de 1 ianuarie 1973.

Deci, aceasta este faimoasa înțelegere intre Federația Interna
țională de Tenis și Lamar Hunt, o înțelegere, în care, după toate 
aparențele, nu Hunt e cel păcălit.

Așa stind lucrurile, stau și mă întreb : dacă nu am semnat 
pentru Hunt cînd mi-a oferit o garanție, de ce aș semna acum, 
cînd el s-a transformat în organizator de turnee ? Rezultatul : 
N-AM SEMNAT. Ca mine au procedat și alții, printre care 
Orantes, Gimeno, Gisbert, Năstase, Connors, Graebner.

In disputele care au urmat 
primele locuri au fost ocupate 
de echipa de băieți a Liceului 
„Panait Cerna" și echipa de fete 
„Voința" la handbal ; la baschet 
a cîștigat formația Liceului 
„Panait Istrati", Ia minibaschet 
echipa a doua a Școlii sportive, 
la volei fete echipa „Voința", 
la băieți echipa „Avîntul“ și la 
gimnastică modernă echipa 
Școlii sportive nr. 2. La con
cursul „Cine știe sport, cîștigă" 
pe locul I s-a clasat Florian 
Mănăilă de la Liceul „Panait 
Istrati".

In cuprinsul județului Brăila 
a continuat manșa I a „Cupei 
tineretului la sate", ediția de 
iarnă. întrecerile s-au desfășu
rat în 5 centre : Betești, Gră
diștea, Rimnicelu, Tichilești și 
Roșiori și au participat peste 
100 de tineri Ia șah și tenis de 
masă. Întrecerile continuă du
minică 25 februarie, cind vor fi 
desemnați participanții pentru 
faza județeană.

TRAIAN ENACHE

în lipsa zăpezii...
Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat. în 8 centre de comună 
ale județului Brașov, etapa a 
doua a „Cupei tineretului 
la sate" la șah și tenis de masă. 
In acest scop 32 de săli de cul
tură și anexele acestora au fost 
puse la dispoziția asociațiilor 
sportive de la sate, asigurîn- 
du-se astfel condiții optime 
pentru întrecerea tinerilor. La 
Homorod, Dumbrăvița, Apața, 
Beclean, Tincu cele 5 popîcării 
au fost gazdele unor interesan
te întreceri. Tinerii din școli au 
desfășurat și ei, la acest sfîrșit 
de săptămînă, în lipsa zăpezii, 
activități interesante în cadrul 
campionatelor școlare la volei, 
handbal, baschet, tenis de masă. 
De asemenea. în toate asocia
țiile sportive școlare în cadrul 
etapei pe clasă s-a desfășurat 
concursul de șah al elevilor.

De 
re a 
volei 
către 
de la
și Grupul școlar 
orașul Făgăraș.

menționat buna organiza- 
Cupei „16 Februarie“ ia 
și baschet desfășurată de 
asociațiile sportive școlare 
Liceul nr. 1, Liceul nr. 2 

de chimie din

• tenismanul roman 
Ilie Năstase a obținut două 
victorii în cadrul campiona
telor internaționale pe teren 
acoperit ale Canadei, desfă
șurate la Calgary. I. Năstase 
a cîștigat finala probei de 
simplu, învingind în două 
seturi, cu 6—4, 7—6, pe ame
ricanul Paul Gerken. In co
mentariul pe marginea aces. 
tei partide, corespondentul 
sportiv al agenției Reuter 
scrie, între altele, că „Năs
tase a practicat un tenis 
strălucitor, confirmînd înalta 
sa clasă, demonstrată în ma
rile turnee ale anului tre
cut“. După victoria obținută 
în concursul de la Omaha, 
acesta a fost cel de-al doi
lea succes realizat de Ilie 
Năstase în circuitul „indoor" 
american.

In finala probei de dublu, 
Ilie Năstase și americanul 
Mike Estep au învins cu 
6—7, 7—5, 6—3 perechea ma
ghiară C. BaranyirP- Szoke.

• Institutul de medicină și 
farmacie organizează lncepînd 
de la 23 februarie consultații de 
pregătire în vederea concursu
lui de admitere la facultățile de 
medicină generală, stomatologie, 
pediatrie, farmacie. Consulta
țiile vor avea loc in fiecare du
minică. între orele 9—13, la se
diul I.M.F. La aceste forme de 
pregătire pot participa elevii 
din anul IV de liceu, pe baza 
unei adeverințe speciale elibe
rate de școală.

• Lingă complexul expozițio- 
nal din Fiața Scînteii se află în 
curs de realizare clădirea Cen
trului de formare și perfecțio
nare a cadrelor din industria 
hotelieră si turistică. Noul com
plex va dispune de două hote
luri : „Parc“ (capacitate 500 de 
locuri, 12 nivele) și „Turist“ 
(6 000 de locuri). Acesta din 
urmă va servi și drept cămin 
pentru calarea cursanților.

• In 
ființă 
creație al pionierilor și școla
rilor. Studioul „Freamăt' 
va funcționa sub 
Asociației Scriitorilor 
rești, va reuni pe cei 
creatori amatori ; 
pictori, poeți, fotografi, cineaști. 
Lista de înscriere în rîndul 
membrilor este deschisă.

A apărut
VIITORUL SOCIAL
Revistă de sociologie

Nr. 1/1973
DIN SUMAR

— PETRE BLAJOVICI, Pro
bleme actuale ale siste
matizării :

— MARIO DUMA. Cu pri
vire la poziția socială a 
științei in socialism ;

— NICOLAE ȘTEFLEA, Te
oria politicii externe — o- 
biect și funcții.

• ȘTIINȚA CONDUCE
RII ; • METODOLOGIA
ȘTIINȚELOR SOCIALE ; • 
CERCETĂRI DE TEREN ;
• PROGNOZA ȘI PLANI
FICARE ; « CURENTE IN 
GINDIREA SOCIOLOGICA ;
• SOCIOLOGIA FAMILIEI ;
• SOCIOLOGIA EDUCAȚI
EI ȘI ÎNVAȚĂMlNTULUI ;
• SOCIOLOGIA CULTU
RII ; • CRONICA SOCIO
LOGICA ; INTERVIURI ȘI 
DECLARAȚII ; •
științifica : • 
ZII ; • NOTE DE 
RA : • PAGINILE 
RILOR ; • INDEX 
BETIC PE ANUL 1972.
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Capitală a luat recent 
un original studio de

care 
patronajul 
din Bucu- 
mai tineri 
prozatori,
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MERIDIAN
• Turneul internațional 

de șah „Costa del Sol" a 
continuat, după o zi de re
paus, la Malaga, cu disputa
rea partidelor din runda a 
8-a. In toate cele cinci par
tide încheiate : Parma-Ghe- 
orgbiu, Quinteros-Bellon, Fi- 
lip-O’Kelly, Ruiz-Medina și 
Rossólimo-Matanovici a fost 
consemnată remiza.

In clasament continuă să 
conducă Quinteros (Argenti
na) cu 5,5 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România), Mata- 
novici (Iugoslavia) și Filip 
(Cehoslovacia) — 4,5 puncte.

• PESTE 40 000 de specta
tori au urmărit la Quito în
tâlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre selec
ționatele R.D. Germane și 
Ecuadorului. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 
(1—0). Oaspeții au i‘ 
scorul în minutul 3 
Kreische, iar gazdele 
galat în minutul 70 
punctul marcat de Tapia.

In acest joc, R.D. Germană 
a aliniat următoarea forma
ție : Croy, Bransch, Kische, 
Doernèr, Zapf, Weische, 
Kreische. Seguin, Pomeren- 
cke, Ducke, Richter.

1—1 
deschis 

! prin 
au e- 

prin

A. VELEA

ce facem ? Jucăm un circuit realmente minor,Și atunci, noi .. _ . . ___ _  ____  _______
din toate punctele de vedere.

Am făcut bine sau am făcut rău că nu am semnat 
cînd am fost anunțați că o comisie de 40 de specialiști ne-a 
selecționat în primii 64 rte jucători ai lumii ?

Eu sînt impâcat cu hotărîrea pe care am luat-o. Vremea 
afirmării mele a trecut, din păcate, și nu cred că de acum 
încolo voi reuși marile rezultate ale carierei mele. Ca să fiu 
onest, e momentpl să vă înfățișez și o problemă mai spinoasă : 
cea a premiilor. Un jucător care pierde în primul tur în turneele 
lui Hunt cîștigă 500 de dolari la simplu și 100 la dublu. Din 
acești 600, 200 reprezintă automat taxe fiscale percepute în țara 
în care joci. Deci, rămin 400. Aproximativ 150 pe săptămînă te 
costă transportul, și încă 150 întreținerea. Rămin 100. Ce se 
întâmplă dacă vrei să mergi la cinema sau să te urci într-un 
taxi ? Singura soluție e să te mulțumești cu faptul că ai ieșit 
fără pierderi. Notați însă că o semnătură pentru Hunt te obligă 
să urmezi cu exactitate circuitul Hunt, cu alte cuvinte, te obligă 
să te oprești, timp de patru luni, unde vrea el. Pentru mine, nu 
era o soluție.

Acest circuit Hunt este favorabil primilor cinci, pînă la zece 
jucători. Ce fac, însă, ceilalți ? Cei mai tineri se duc cu speranța 
de a cuceri supremație : Stockton, Dibley, Taener etc. Ei vor să 
ia locul lui Laver, Rosewall sau Smith. Alții, ca Iovanovici, 
Ulrich sau Mac Manus au posibilitatea de a face o serie de ex
cursii gratuite, sau, eventual, cu un mic cîștig. Cu alte cuvinte, 
fiecare judecă după capul lui.

Marea problemă începe, însă, abia acum. După cum v-ați 
dat seama, ceea ce am discutat pînă acum se referă la două 
turnee pentru 32 de jucători. Deci, în total 64. Pe glob sînt, însă, 
aproximativ 20 de milioane de jucători de tenis. Dintre aceștia, 
cîteva mii bune sînt elemente de performanță. Ce fac acești 
jucători ? Pentru ei, cercul pare închis. Ce face un Traian 
Marcu sau un Borg, care îa 16 ani l-a bătut pe Gimeno, dar 
care nu are loc nicăieri ? La această întrebare, Federația Inter
națională de Tenis nu știe să răspundă. Datorită acestui sistem, 
jucătorul de tenis mediu a fost ucis, iar Marele Premiu nu face 
altceva decît să-1 înmormînteze...

într-o viitoare scrisoare voi vorbi cititorilor „Scînteii tinere
tului“ despre participarea noastră la turneele americane in
door, despre Ilie Năstase, Traian Marcu, perspectivele noastre 
in Cupa Davis etc., etc.

atunci

ION ȚIRIAC
Salt Lake City, 8 februarie

O tehnologie originală 
largă aplicare în industrie a 
fost realizată dc către un grup 
de specialiști de la Institutul 
de cercetări metalurgice din 
Capitală. Este vorba despre ob
ținerea unei ample game de 
materiale rezistente la uzură : 
aliaje din aluminiu, cupru, fier 
și nichel. Primele piese confec
ționate după noua tehnologie — 
ghidaje pentru laminorul nr. 3 
de la Uzinele din Cîmpia Tur- 
zii — au trecut cu succes etapa 
experimentărilor, dovedind o 
rezistență și o durabilitate su
perioară pieselor similare din 
import. Pe baza aceleiași teh
nologii, au fost create, de ase
menea, soluțiile de fabricare ale 
unor lagăre autoungătoare din 
pulberi de fier și bronz, care 
au fost deja asimilate la uzinele 
„Sinterom“ din Cluj și la uzi
nele „Neferal“ și „Electromag
netica“ din București.

Șosea stih culmile înzăpezite 
ale Bucegilor, în preajma ca
banei „Cuibul Dorului". Fo
tografia ne-a fost trimisă de 
tînărul muncitor Mihai Stan 

din Tîrgovifte.

Rubrică realizată 
de ANDREI BÂRSAN
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meniti
la Lumina 
16; 18.15;

rulează la 
19.30).

GRĂSUNA : rulează 
(orele 9; 11,15; 13,30; 
20,30).

ANDREI RUBLIOV : 
Capitol (orele 10; 16;

DRUMUL SPRE VEST . rulează 
la Scala (orele 9; 11,15, 14,30;
17,30; 20,30), București (orele 8,30; 
............................ 18,30: 21). Melodia 

13,30; 16; 16.30; 21), 
8.30; 11; 13.30; 16;

11, 13.30: 16;
(orele 8.30; 11;
Modern (orele
18,30, 21).

ÎN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză la Luceafărul (orele 8 30; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
le 8.45; 11,15; 13,30; 15.45;
20.45) . Favorit (orele 10;
15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
ză la Patria (orele 10; 14,30, _ _

NUNTA DE PIATRĂ : rulează la 
Cotroceni (orele 15.30; 18; 20,15).

SECERĂ VlNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Doina (orele 10,45; 13,15; 
15.30; 18; 20.30), (Program pentru 
copii ora 9,30).

ZESTREA : rulează 
(orele 9; 11,15; 13,45;
20.45) , Ciulești (orele 
20,30), Arta (orele 15,30;

ANUL CARBONARILOR ; rulea
ză la Drumul Sării (orele _____
18; 20.15), înfrățirea Intre popoare 
(orele 15.30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează 
Feroviar (orele 8,30; 11; 
18,30; 21), Gloria (orele 
13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA ; rulează la 
rele 15,30; 18; 20,15).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE: . 
lează la Excelsior (orele 9; 11,15;

;o- 
20,30), 
15.45;

ii; 
(ore- 
18,15; 
12,30;

rulea-
19,15).

la Central 
16; 18,30;
15.30; 18;

18; 20,15).

15,30;

13.30 ;
8,30;

Ura

la 
16; 
11;

(o-

ru-

13.30; 16; 18,15: 20,30), Aurora 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; '
Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 
18,15; 20,30).

SAGEATA CĂPITANULUI 
rulează la Crîngașl 
18; 20,15), Rahova (orele
20.15) ,

VACANȚA LA ROMA 
la Floreasca (orele 15,30;

JOE HILL : rulează la 
rele 15.30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 
18; 20,15).

DOMNULUI 
DRAGOSTE ; 
(orele 9; 11,15;
20.30) , Popular 
20 15).

URSUL YOGI 
puri Noi (orele 
re), Munca (orele 16: 18).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : rulează la Timpuri Noi (ora
20.15) .

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Munca (ora 20).

CĂLDURA MlINILOR TALE : 
rulează ta Viitorul (orele 16; 
18. 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Buzești (orele 15.30; 19). Progresul 
(orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Dacia (orele 9.30: 12; 
17,45: 20.15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY 
lează la Bucegi (orele 15.30:
20.30) . Volga (orele 9 30: 
15.15: 18: 20,45) Flamura (orele 
11.15- 13 30; 15.45: 18.15; 20.30).

ARENA AERIANA rulează 
Ferentari (orele 16: 18: 20).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Unirea (orele 15.30: 18: 
20.151.

QUEIMADA : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30).

(orele
15.30;

ION :
15,30 ; 

18;

; rulează 
18: 20.30). 
Vltan (o-

PROFESOR CU 
rulează Ia GrivȚa 
13,30; 16; 18,15;
(orele 15.30; 18;

: rulează 'la Tlm-
9—18 în continua-

15.15;

: ru- 
18: 

12.15;
9:

la

Opera Română : FLAUTUL FER
MECAT — ora 19: Teatrul de O- 
peretă : PRINȚESA CIRCULUI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale“ (Sala Studio) : Să 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ — ora 20: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU 
— ora 20; (Sala Studio) : ANUN
ȚUL LA MICA PUBLICITATE — 
ora 20: Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) ; O, MEMPHIS — 
ora 19,30; (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Glulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : SICILIANA — ora
10,30: Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala
Savoy) ; REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Ton 
Creangă“ : CELE 12 LUNI ALE 
ANULUI — ora 16: ȘCOALA DTN 
HUMULEȘTI — ora 9: Teat-ul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : ARI
CIUL ALBASTRU — ora 15; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. : AU
TORUL MOARE AZI — ore 20; 
Circul „Globus“ : APRINDEȚI
STELELE — ora

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Chimie 
III liceu). Procedee de 
rapidă. 9.30 Literatură 
(clasa a vill-a) „Moartea căprioa
rei“ de Nicolae Labiș (analiză li
terară). 10,00 Telex. 10,05 Publici
tate. 10.10 Avanpremieră. 10,15 
Tele-enciclopedia. 10,50 Moment 
coregrafic. 11,00 Telecinemateca 
pentru copii : ..Ghinionistul“ — 
seria I. 12,15 Desene animate.
12.25 Festivaluri folclorice. 12,45 
52 de inițiative în 52 de săptămîni. 
13,00 Telejurnal. 15,00 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură.
16.25 Hochei pe gheață : Ungaria— 
România. In pauze : 17,15 — Pu
blicitate. 18,00 Telex. 18.40 Univer
sitatea TV. Istoria civilizațiilor — 
Roma imperială. Dicționar politic 
— Națiunea, știință — De la tam- 
tam la sateliții de telecomunica
ții (II). 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cintecul săptămînii : 
,.Iubirea mea — pămîntul româ
nesc“. 20,15 Reflector. 20.20 Teatru 
liric TV : Opera „Ovidiu“. 21,35 
Muzică populară cu Ileana Gre- 
eulescu. 21.45 Poșta TV. Prezintă 
Nicolae Popescu șl Victor Crăciun. 
22,00 „24 de ore". Contraste in 
lumea capitalului. 22.30 Vedete ale 
cîntecului la București : „The 
Golden Gate QUartet“.

PROGRAMUL II

(anul 
analiză 
română

20,00 Seară pentru tineret. Du
minica navetiștilor. 20,20 Concursul 
nostru de dans modern. 20.40 Ma
pamond — „Olimpiada celor tineri“ 
— din viața tineretului din R. D. 
Germană. 20.50 Ce ne puteți spune 
despre antrenarea femeilor în ac
tivități industriale. 21,05 Cenaclu — 
a doua parte a spectacolului cu 
opera „Carmen" oferit de studen
ții Conservatorului „Ciprfan Po- 
tumbeseu“ București. 21.30 Cum 
ne alegem un drum ta viată ? 
21.50 Dialog între generații. 22.10 
Viata în doi. 22.20 Semn de în
trebare. 22,40 Teletonomat — 5 
melodii la cererea dv.



evenimente prezentate

de comentatorii noștri de peste hotare
Din nou
Asturia... u-

Tensiune 
în centrele universitare 

și muncitorești 
spaniole

Tensiunea socială cunoaște o 
recrudescență evidentă in Spa
nia. în ultimele săptămini. De
monstrațiile și grevele studen
țești se succed la Madrid și 
Barcelona — principalele cen
tre universitare. Trei facultăți 
ale universității madrilene, U- 
niversitatea Și Școala de arhi
tectură din Barcelona au fost 
închise. Numărul studenților a- 
restați se ridica simbătă la 36. 
Violente ciocniri intre studenți 
și poliție, desfășurate ore in șir. 
au fost semnalate în timpul u- 
nei demonstrații pe străzile 
Barcelonei la care au participat 
aproape 2 500 studenți. Poliția a 
atacat cu extremă brutalitate. 
Mai mulți studenți au fost ră
niți. O studentă la arhitectură, 
Maria Luise Trenas Fargas, a 
fost internată la spital în stare 
extrem de gravă, cu leziuni ce
rebrale. Durității autorităților 
care răspund prin represiuni 
revendicărilor insistente ale 
studențimii (studenții cer spo
rirea alocațiilor destinate școlii 
superioare, reforma democrati
că a universității și încetarea 
amestecului poliției în facultăți) 
i se ripostează printr-o și mai 
energică mișcare protestatară.

La Barcelona a fost declanșată 
o grevă generală universitară. 
Universitatea barceloneză (a 
doua ca mărime din Spania — 
cu 40 000 de studenți) este total 
paralizată. Nici una dintre șco
lile superioare din marele port 
nu funcționează. In cadrul
nor adunări studențești, ținute 
simbătă in capitala spaniolă, s-a 
cerut declanșarea unei greve 
generale de protest a studenți
lor din toate centrele universi
tare.

în același timp, se semnalea
ză o amplificare a acțiunilor 
muncitorești. Informații din O- 
viedo vorbesc despre un nou 
lanț de greve ale minerilor din 
Asturia. Aceste greve care au 
blocat la 12 februarie activita
tea a 16 exploatări miniere ale 
societății „Hanosa“ (cea mai 
mare întreprindere minieră din 
Spania) s-au extins cuprinzînd 
de luni toate exploatările pro
vinciei. Urmînd după folosirea 
unei noi metode de luptă — în
treruperea periodică, temporară 
a lucrului și încetinirea pro
ducției — reînceperea pe scară 
largă a mișcării greviste din 
Asturia „îngrijorează în mod 
serios cercurile guvernamentale 
de resort“ (cum notează cores
pondentul FRANCE PRESSE). 
îngrijorare cu atît mai justifi
cată cu cit minerii asturieni 
s-au manifestat dintotdeauna ca 
un detașament foarte combativ 
al muncitorimii spaniole și, așa 
cum observă corespondentul 
francez citat, „grevele în Astu
ria au acționat aproape întot
deauna ca un ferment al izbuc
nirii mișcărilor greviste mai 
largi“. De altfel, au fost sem
nalate greve parțiale și la 
treprinderile din Bilbao; 
Tara Bascilor muncitorii de 
„General Electric Espanola"

in- 
în 
Ia 
(a

treia întreprindere de mașini e- 
lectrice din Spania) se află în 
grevă. Și dacă ziarul catolic YA 
atrăgea atenția asupra necesi
tății unei „receptivități față de 
revendicările muncitorimii, sin
gura cale pentru a evita mari 
tulburări" autoritățile par să se 
orienteze, și în acest sector so
cial, spre „clasicele" metode de 
represiune. Au atras, astfel, a- 
tenția sentințele foarte grele 
pronunțate vinerea trecută de 
un tribunal din Madrid împotri
va a opt muncitori 
S.E.A.T. acuzați că 
rat cu sindicatele 
Este de relevat, in 
și procesul intentat 
lui ordinei publice 
spaniolă împotriva 
câți care au apărat o serie de 
militanți ai mișcării sindicale 
ilegale, (procurorul a cerut pe
depse între 5—12 ani închisoa
re). Asemenea acte sint inter
pretate ca o încercare de a lovi 
în „comisiile muncitorești“, în 
mișcarea muncitorească, exact 
în momentul in care, asa cum 
notează FRANCE PRESSE „sin
dicatele neoficiale sint mai ac
tive ca oricînd“.

în centrele universitare, ca 
și în cele muncitorești, autori
tățile aplică aceeași veche re
țetă a intimidării și reprimării. 
Or, dincolo de revendicările 
specifice momentului, dincolo 
de cauzele imediate care au de
clanșat-o, actuala încordare pe 
frontul social din Spania își 
are originea in perpetuarea u- 
nor structuri perimate, struc
turi din care fac parte și „re
țetele“ anacronice de genul re
zolvării conflictelor sociale cu 
bastoanele de cauciuc ale poli
țiștilor sau „tribunalele ordinii 
publice".

de la 
„au colabo- 
clandestine". 
același sens, 
la Tribuna- 
din capitala 
a trei avo-

EM. BUCAR

Necunoscute
electorale
La 11 martie — 

alegeri în Argentina
Climatul politic argentini
an, cu toate asperitățile care 
persistă, ingăduie — susțin 
observatorii politici — orga
nizarea alegerilor preziden
țiale la data fixată anterior 
— 11 martie. 14 milioane de 
alegători argentinieni vor 
putea, în timpul rămas pină 
la încheierea campaniei e- 
lectorale, să se decidă asu
pra unuia dintre cei 9 can
didați la funcția supremă : 
Ricardo Balbin (Uniunea ci
vică radicală), Hector Cam- 
pora (Frontul justițialist de 
eliberare), Francisco Manri- 
que (Alianța populară fede
ralistă), Oscar Alende (Ali
anța populară), general Eze
quiel Martinez (Alianța re
publicană federală), Abelar- 
do Ramos (Frontul stingii 
populare), Julio Chamizo 
(Noua forță), Americo Ghiol- 
di (Partidul socialist 
cratic), Juan Carlos
(Partidul socialist al munci
torilor). In preajma alegeri
lor, raportul de forțe a su
ferit unele modificări — ale 
căror dimensiuni urmează 
abia a fi evaluate — datorate 
restructurărilor din cadrul 
diferitelor grupări politice. 
Desprinderea unor foști pe-

demo- 
Coral

roniști marcanti din partidul 
justițialist și 
către aceștia

fondarea de 
a „Mișcării 

justițialiste disidente“ are o 
anumită semnificație politi
că. Excluși pentru „lipsă de 
conduită partizană“. Carlos 
Cichello (fost conducător al 
partidului justițialist), Jorge 
Daniel Paladino (fost delegat 
personal al generalului Pe
ron in Argentina) și Eduar- 
do Colom (fost deputat pe- 
ronist) au integrat noul 
partid in „Alianța republi
cană federală“. Această „a- 
lianță“ este o coaliție de 
grupări provinciale condusă 
de generalul Ezequiel Marti
nez care a demisionat din 
funcția de secretar al 
tei pentru a-și depune can
didatura la președinție. Apa
riția noii mișcări politice 
care conține și elemente pe- 
ronisie, dar în dezacord cu 
susținătorii lui Campora 
(candidatul „Frontului jus- 
tițialist de eliberare“), se 
bucură de un anumit sprijin 
din partea militarilor. A- 
genția FRANCE PRESSE 
reproducea declarația unuia 
dintre acești suporteri, ge
neralul Carlos Alberto Rey, 
comandantul șef al forțelor 
aeriene, superior al Iui Eze
quiel Martinez : candidatul 
comun al justițialiștilor și 
al regimului militar de Ia 
Buenos Aires ar putea fi un 
„membru de grad, prove
nind din forțele armate“, tî- 
năr și cu o capacitate politi
că recunoscută. După păre
rea Iui Rey, acesta ar putea 
fi nu numai candidatul „ali
anței" dar și al „marelui a- 
cord național“, toate condi
țiile enumerate îndeplinin- 
du-Ie Ezequiel Martinez (49 
ani). Se pare că nu toate

din 
luri

vîrfurile armatei sint in fa
voarea Iui Martinez. Condu
cătorii militari au evitat, in 
ultimul timp, să-și facă pu
blice deosebirile de păreri. 
De altfel, președintele Ale- 
jandro Lanusse a declarat 
cu fermitate în mai multe 
reprize că va demisiona da
că șefii armatei i-ar cere să 
amine alegerile generale pe 
care el le consideră ca „pri
ma etapă a reîntoarcerii la 
sistemul democratic“. Pute
rea va fi transmisă unui gu
vern civil format în urma a- 
legerilor generale ; el va a- 
vea un caracter tranzitoriu 
pentru o perioadă legislativă 
de patru ani, după care va 
putea fi instaurat — aprecia 
președintele Lanusse — „un 
guvern care să asigure o si
tuație democratică“.

P.C. din Argentina spriji
nă la aceste alegeri progra
mul „Alianței populare“ ca
re a prezentat candidatura 
lui Oscar Alende in funcția 
de președinte și pe cea a lui 
Horacio Sueldo la funcția de 
vicepreședinte, tntr-o decla
rație a sa, C.C. al P.C. din 
Argentina șe angajează să 
militeze pentru obținerea u- 
nui amplu sprijin al forțe
lor antiimperialiste în fa
voarea candidaților „Alianței 
populare“ deoarece o serie 
de obiective ale programului 
acestei coaliții corespund in
tereselor unor largi sectoare 
ale maselor populare.

Observatorii politici apre
ciază că situația politică ar- 
gentiniană deși favorabilă 
organizării alegerilor prezin
tă, cu trei săptămini înainte 
de 11 martie. încă multe ne
cunoscute.

DOINA TOPOR

500 de ani de la
nașterea lui Copernic Lunohod-2“

pe pante 
selenare

La 18 și 19 februarie, au 
avut loc două ședințe de le
gătură prin radio și televi
ziune cu aparatul autopro
pulsat „Lunohod-2“, aflat pe 
versantul unui crater al Ma
sivului Taurus de pe Sele- 
ne. în timpul, ședinței de 
luni, care a durat patru ore, 
laboratorul selenar a ■ făcut 
o analiză chimică amănun
țită a solului și' a efectuat 
măsurători asupra proprie
tăților magnetice ale rocilor. 
Totodată, el a transmis pe 
Pămînt imagini ale versan- 
ților craterului.

în acest timp, condițiile de 
deplasare a lunomobilului 
au fost extrem de dificile — 
el a parcurs pante care a- 
tingeau uneori înclinația de 
peste 25 de grade.

cu C.E.E. și C.IE.R.
Sesiunea Consiliului Nordic de la Oslo

cadrul celei de-a 21-a se- 
a Consiliului Nordic ala 
lucrări se desfășoară la 

prim-miniștrii statelor 
au relevat în cuvîn-

In 
siuni 
cărei 
Oslo, 
membre
țările lor importanța dezvoltă
rii bunelor relații cu țările a- 
flate în afara acestei zone geo
grafice. Astfel, premierul Sue
diei, Olof Palme a declarat că, 
după părerea sa, Conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, aflată în pregătire 
la Helsinki va putea oferi o 
consolidare a destinderii între 
țările aflate în estul și vestul 
continentului. în ceea ce pri
vește colaborarea dintre țările 
nordice, primul ministru sue
dez s-a declarat pentru o lăr
gire a acestor relații, dar a a- 
preciat că s-au formulat puține 
propuneri 
sens.

La rîndul său, premierul fin
landez Kalevi Sorsa, a anunțat 
intenția guvernului său de a 
întreprinde o acțiune în vede
rea „stabilirii de relații per
manente și cuprinzătoare cu 
C.E.E. șl cu C.A.E.R., înainte 
de sfîrșitul anului“. Totodată, 
el a reamintit că țările nordice 
trebuie să-și respecte promisiu-

nea de a contribui la recon
strucția Vietnamului.

Premierul norvegian, Lars 
Korvald, s-a declarat pentru in
tensificarea eforturilor de co
laborare economică în Europa.

încheierea 
Congresului 

U.T.S. din Polonia

concrete în acest

La Varșovia s-au înche
iat, duminică, lucrările Con
gresului al V-lea al Uniunii 
Tineretului Socialist din 
R.P. Polonă. Participanții au 
ales organele conducătoare 
ale Uniunii, președinte al 
conducerii centrale fiind re
ales Bogdan Waligorski.

Congresul s-a pronunțat 
pentru crearea Federației 
Uniunilor Socialiste ale Ti
neretului Polonez, menite 
să coordoneze armonios ac
țiunile tinerei generații în 
munca desfășurată spre bi
nele patriei — relevă agen
ția P.A.P. Congresul s-a 
pronunțat, de asemenea, 
pentru deplina integrare or
ganizatorică a tineretului 
studențesc.

TORUN - monumentul lui Nicolas Copernic, opera sculpto
rului E. Tieck. Corpul marelui astronom este inveșmintat intr-o 
togă de academician. în mina stingă ține un astrolab. La 
stingă - turnul Palatului Municipal, în stil gotic, al Orașului 

Vechi.

In întreaga Polonie continuă manifestările care marchează o 
jumătate de mileniu de la nașterea lui Copernic.

La Olsztyn, a fost inaugurat, în prezența ministrului culturii 
și științei, un modern planetariu al zborurilor cosmice. La Cra
covia a fost organizată o sesiune științifică a organelor orășe
nești cu participarea unor delegații străine și a conducerii Uni
versității Jagellone. La Colegiul Novum s-a desfășurat o adu
nare festivă, care a prilejuit prezentarea personalității lui Co
pernic si a contribuției sale la dezvoltarea științei, iar în sala 
„Senatorska“, din palatul-muzeu Wawel, a avut loc un concert 
festiv. La Muzeul tehnicii din Varșovia a fost deschisă o „expo
ziție biografică Copernic“ .cuprinzînd, printre altele, instrumente 
folosite de astronom și un model al sistemului său heliocentric.

H. Kissinger 
la Tokio

consilierulHenry Kissinger, 
special al președintelui S.U.A. 
pentru 
naționale, a avut luni, la To
kio, convorbiri cu premierul 
nipon, Kakuei Tanaka, și cu 
ministrul afacerilor externe. 
Masayoshi Ohira. La sfîrșitul 
convorbirilor, ministrul japo
nez de externe a informat că 
au fost abordate, cu acest pri
lej, „probleme de interes re
ciproc pentru cele două țări“, 
precum și aspecte legate de re
construcția în țările Indochinei, 
după realizarea Acordului pri
vind încetarea războiului și re
stabilirea păcii în Vietnam.

Au fost abordate, de aseme
nea, perspectivele normalizării 
relațiilor dintre S.U.A. și R.P. 
Chineză, in lumina convorbiri
lor purtate, la Pekin, de Henry 
Kissinger cu oficialitățile chi
neze.

problemele securității

Vo Nguyen Giap, ministrul a- 
părării naționale al R.D. Viet
nam, a primit la Hanoi pe șefii 
delegațiilor indiană, poloneză și 
canadiană, participante la Co
misia Internațională de Control 
și Supraveghere din Vietnam, in
stituită prin hotărîrea Conferin
ței de la Geneva din anul 1954, 
care și-au încheiat misiunea — 
anunță agenția V.N.A.

Corespondență din Paris pentru 
,, Scintela tineretului“

Căsătoria Sheila
sau rețeta pentru

„idolilor“
Nimeni nu contestă frumusețea specifică a șansonetei fran

țuzești. Cu o modestie care aparține adevăratei arte - șanșo- 
neta se poate traduce prin cîntecel - această formă muzicală 
derivată din vechile cintece populare franceze a știut întot
deauna, intovărâțindu-se cu poezia de bună calitate, să vor
bească despre cele mai adinei sentimente ale Omului, ca și des
pre cele mai acute probleme ale existenței și ale actualității. 
O tradiție veche, veche de un secol și mai bine, plasează șan- 
soneta în epicentrul vieții și preocupărilor de zi cu zi ale fran
cezilor. Mulți au ascultat „Vremea cireșilor", șansonetă^clasică 
intrată în repertoriul celor mai

apuțini sint cei ce știu că ea 
Paris.

mari cmtăreți francezi. Dar mai 
fost inspirată de Comuna din

Act de bunăvoință al

guvernului R.D. Vietnam
20 DE MILITARI AMERICANI ELIBERAȚI

DE TERMENÎNAINTE

Agenția V.N.A. relevă că gu
vernul R.D. Vietnam, dînd o 
nouă dovadă de bunăvoință și 
conformîndu-se cu strictețe 
prevederilor acordului de la 
Paris în problema vietnameză, 
a hotărît să elibereze, înainte 
de termen, un nou grup de 20 
de militari americani, captu-

rați în perioada 1966—1967. 
Eliberarea și predarea lor păr
ții americane a avut loc dumi
nică, pe aeroportul Gia Lam 
din capitala R.D. Vietnam. Au 
fost prezenți reprezentanți ai 
Comisiei internaționale de 
control și supraveghere, pre
cum și ai Comisiei militare 
mixte cvadnipartite.

radiția continuă. 
Intr-una din ul
timele seri, la ve
chiul și modestul 
cabaret „Au lapine 
asyle" din Mont

martre am ascultat un cînăreț 
necunoscut care reușea să cree
ze o atmosferă ‘ J= 
cintînd 
profit, 
despre 
In cea 
sonetei __
Yves Montând, Léo Ferré, Geor
ges Brassens, Charles Azna- 
vour.

extraordinară, 
despre poluare, despre 

despre război și pace, 
transportul în comun, 

mai bună tradiție a șan- 
ilustrată de Edith Piaf,

• BUSINESSUL SPECTACO
LULUI

Dar nu întotdeauna șansone- 
ta se află printre topurile al
cătuite săptămînal de revistele 
de specialitate. Adeseori busi
nessul cîntecului și al spectaco
lului ocolește valorile reale ale 
șansonetei și. astfel, pe piața 
muzicii ușoare apar melodii și 
texte în care superficialitatea 
se îmbină cu prostul gust. „Nu 
mă lăsa“, „Pleacă“, „Revino“, 
„Du-te“, „Intoarce-te“, iată 
doar cîteva din vocabulele cu 
care se poate alcătui un cintec. 
Dar ceea ce este mai surprin
zător este faptul că asemenea 
cintece pot face o vedetă. Re
țeta este simplă. Puțină voce, 
o prezență scenică, o îmbrăcă
minte cit mai insolită, o exis
tență care să alimenteze cit 
mai generos rubrica de scandal 
a unor publicații ce trăiesc din

Ringo
fabricarea

AVIAȚIA S.U.A. 
A BOMBARDAT' 
ZONE DIN LAOS
SI CAMBODGLA

Formațiuni ale Aviației Sta
telor Unite, inclusiv bombardi
ere B-52, au continuat operați
unile de bombardare a unor 
zone aflate pe teritoriul Laosu- 
lui și Cambodgiei, a anunțat 
luni, la Honolulu, un purtător 
de cuvînt al Comandamentului 
militar american pentru zona 
Pacificului.

• Afganistanul a anunțat 
duminică hotărîrea sa de a re
cunoaște Republica Bangladesh 
— informează agenția Reuter.

CONDAMNARE
A BOMBARDAMENTE
LOR AMERICANE ASU

PRA TERITORIULUI 
CAMBODGIAN

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație prin care condamnă 
continuarea bombardamentelor 
aeriene americane asupra teri
toriului cambodgian.

★
O declarație dată publicității 

de un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Vietnamului de 
Sud condamnă recentele bom
bardamente americane împotri
va zonelor controlate de forțele 
patriotice cambodgiene, arătînd 
că asemenea acțiuni contravin 
voinței, poporului khmer și în- 
tîmpină opoziția opiniei publice 
progresiste din lumea întreagă.

dezvăluirile intîmplărilor și a- 
mănuntelor din viața personali
tăților din diverse domenii de 
activitate. Dacă la aceste con
diții se adaugă un impresar cu 

---- ----------------j vedeta are 
transforme 
său in ci-

experiență, atunci 
toate șansele să se 
in ici'.u iar talentui 
fră de afaceri.

Uneori probleme 
personale, suferințe 
care alți oameni 
cu discreție și pudoare, 
vin în cazul idolilor 
te ce intră în calculele profitu
rilor. Despărțirea lui Johnny 
Halliday de Silvie Vartan ă 
provocat relansarea celei din 
urmă pe scena cunoscutului 
teatru muzical „Olympia". Cu
rios lucru, dar în seara premie
rei un fotoreporter avizat a 
surprins pe Johnny Halliday 
într-o lojă retrasă, suferind ! 
A urmat, desigur, împăcarea 
celor doi. Alt prilej de publi
citate : o călătorie în America 
de Sud și o emisiune transmisă 
prin satelit la postul de radio 
Luxemburg.

ale vieții 
intime pe 
le ascund 

de- 
elemen-

CONFECȚIONAREA UNEI 
VEDETE

Săptămînă aceasta un nou cu- 
plu-vedetă a fost lansat : Shei
la (18 milioane discuri) s-a 
căsătorit cu Ringo (3 milioane 
discuri). Dar firma Sheila nu 
va fuziona cu firma Ringo. Fie
care își va conserva autono
mia. Contractul de căsătorie nu 
modifică contractul de producă
tor. Claude Carrere, omul care

l-a inventat, deține un record 
al cumulului de funcții in 
show-business : producător, di
rector artistic, autor sau com
pozitor, editor muzical și une
ori fotograf, distribuitor, ani
mator al clubului Sheila, azi 
55.000 de membri, care, bine
înțeles, se va dubla prin un 
club Ringo.

Cum se face o vedetă ? Iată 
rețeta : Sheila, așa cum este re
dată în volumul „100 de ani de 
șansonetă“. In 1962, Claude Car
rère ar fi putut să dea în 
următorul anunț : „Caut 
tinără (domnișoară) de 16 
drăguță, atîta tot, știind să 
te (nu prea mult), prezență con
venabilă tuturor mediilor, pen
tru o carieră de varietăți“. 
Claude Carrère nu a dat acest 
anunț dar i-a fost prezentată 
Annie Chancel, fiica unui vîn- 
zător de bomboane. Reținind-o, 
a botezat-o. a creat-o. Sheila 
va fi deci chipul unei tinere 
fele agreabile, vesele, îmbrăca
tă simplu : pulover, fustă. Re
pertoriul său? îi va fi de ajuns 
să cînte aceleași bucurii și ne
cazuri care se întîlnesc în via
ța tinerilor francezi pe rnelo- 
dioare ușor de reținut, 
banală nu 
nui.

Rămîne 
pentru a ._____ _
trebui evitată apariția în public 
— care necesită acestei mese
rii o anumită personalitate, — 
și de ales de preferință televi
ziunea, discul fiind prezent 
pentru a relua, difuza, mulți-, 
plică produsul. Acesta este, în 
fine, gata : in martie 1963, Shei
la apare la televizor și cîntă 
„Școala s-a terminai“. Incepînd 
de aici, totul o să meargă foar
te repede. 600.000 de discuri 
vindute în 4 luni. Fetele încep 
să se pieptene ca Sheila, să se 
îmbrace ca ea : în 1964 ja fiin
ță o afacere de confecții cu ar
mele noului idol : 45.000 de fani 
ai clubului Sheila sint primii 
clienți ai celor 400 de puncte 
de vînzare ale magazinului 
Sheila.

In definitiv reușita Sheilei

ziar 
iată 
ani, 
cîn-

Vocea
va face frică nimă-

problema suportului 
lansa produsul : va
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• Protest al R.P.D. 
Coreene

La propunerea reprezentanți
lor R.P.D. Coreene, la Panmun- 
jon a avut loc o întrunire a ofi
țerilor însărcinați cu problemele 
securității în cadrul Comisiei 
militare de Armistițiu din Co
reea. Reprezentantul R.P.D. Co
reene a protestat, cu acest pri
lej, împotriva unor recente pro
vocări ale militarilor S-U-A., 
care au încercat să împiedice 
personalul militar al R.P.D. 
Coreene să-și exercite funcțiile 
în zona comună de securitate.

• Catastrofă aeriană
Agențiile C.T.K. și T.A.S.S. a- 

nunță că la 19 februarie, un a-

vion al societății sovietice de 
transporturi aeriene „Aeroflot“ 
s-a prăbușit la aterizare, în a- 
propiere de aeroportul din Pra- 
ga. O parte din echipaj și din 
călători a rămas în viață.

Agențiile France Presse și U- 
nited Press Internațional rele
vă că avionul care s-a prăbușit 
a fost un „TU-154" și că în urma 
accidentului și-au pierdut viața 
aproximativ 80 de persoane.

La locul accidentului a sosit 
o comisie pentru examinarea 
cauzelor accidentului, condusă 
de Ștefan Sutka, ministrul 
transporturilor al R.S. Ceho
slovace.

• Emil Drăgănescu 
în Anglia

dul absolut de 75,375 dolari un
cia de metal fin. Astfel, la o 
săptămînă de la devalorizarea 
dolarului, uncia de aur fin s-a 
scumpit cu 7 dolari, respectiv 
cu 10 la sută, reprezentînd toc
mai procentul devalorizării mo
nedei americane.

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, care 
întreprinde o vizită în Anglia, 
Ia invitația guvernului britanic, 
s-a întîlnit, în cursul zilei de 
luni, cu John Peyton, ministrul 
industriei transporturilor, și cu 
lordul Limerick, ministru sub
secretar de stat la Departamen
tul comerțului și industriei.

• Record absolv*
Cursul aurului a înregistrat, 

luni, pe piața londoneză, recor-

• Cu prilejul împlinirii, la 
19 februarie, a 100 de ani de Ia 
moartea marelui revoluționar 
bulgar, luptător pentru liberta
tea țării sale, Vasil Levski, in 
orașul natal al acestuia, Karlo- 
vo, a avut loc, luni, o mare a- 
dunare, la care au luat parte 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.

Sheila șl Ringo - o căsătorie 
businessul

cu publicitate alimentată de 
discului.

este exemplari : este o perfec
tă demonstrație a unei cariere 
perfect ............. ..
precum 
care ar 
curind 
pul său

iar impulsul său este profi- 
maxim.

de 
tul

planificată, programată, 
și a unui 
trebui să-I numim 
industrial întrucît 
este acela de a se

cîntec pe 
mai 
sco- 
vin-

« NUNTA Șl SUBTEXTUL El 
FINANCIAR

Dar in 10 ani publicul se obiș
nuise prea mult 
Sheila trebuie 
deja 26 de ani. 
end. la casa de ... . .
ducătorului, se fac prezentările. 
El, aceeași vîrstă, brun, cu 
ochi verzi, spălător de mașini 
intr-un garaj, încearcă de mai 
multe luni să se lanseze, dar 
fără succes. „Sint intr-adevăr 
îndrăgostită, mărturisește Shei
la producătorului, dar nu vreau 
să-mi impun numele de vedetă 
unui bărbat. Trebuie ca Ringo 
(căci despre el este vorba) să 
devină numărul 1 în meseria 
lui“. EI a suspinat : „Ea, nu o 
vreau decît pe ea“. A suspinat 
pe note și miracolul s-a produs, 
discul „Ea, nu o vreau decit pe 
ea“ se vinde intr-un milion de 
exemplare.

Și astfel nunta se făcu. Cu 
ajutorul a zeci de polițiști, mirii 
au putut să coboare din mașină 
pentru a reuși să spună „da“ 
în fața unei mulțimi de 3 000 
de tineri dezlănțuiți. Ei vor fi 
fericiți, vor să aibă 2 copii, dar, 
mai ales, multe foarte multe 
discuri...

Cotidianul economic „LES 
ECHOS“ comentează acest mi
raj în termeni de specialitate : 
„Ringo-Sheila. apropiere fără 
fuziune“. Sheila, care cîntă de 
10 ani, este „Regina Renault a

cu un personaj, 
măritată Are 
Intr-un week- 
la țară a pro-

șansonetei". Cu o regularitate 
de metronom, ea face o cifră de 
afaceri de 12 milioane de franci 
anual.

Se vînd In Franța 110 milioa
ne de discuri pe an. O industrie 
prosperă care situează Franța pe 
locul 6 în proTTucția mondială. 
Cifra de afaceri a acestei in
dustrii a atins aproximativ 3,3 
miliarde de franci în 1972. 
„Niciodată diferența dintre au
ditor și spectator, intre șanso
netă și music-hall nu a fost mai 
profundă“ — scrie alarmată re
vista L’EXPRESS. Debutantul 
încearcă să treacă de pe disc pe 
scenă- Altădată drumul era in
vers : după luni și uneori chiar 
ani de scenă se realiza discul.

Tehnica discului, mecanismul 
spectacol-busiz.ess vor distruge 
șansoneta ? Desigur, la 14 sau 
15 ani, milioane de fete și bă
ieți se dau în vînt după discu
rile lansate cu o publicitate ți
pătoare. Dar mai tîrziu ? 
Din fericire adevăratele 
lori rămîn, străpungînd 
fonul scund al modelor 
fabricate. Intr-unui din 
mele sale numere, aceeași re
vistă L’EXPRESS 
alt clasament, 
pentru destinele 
Léo Ferré 56 de 
niîni cu săli pline 
George Brassens.
3 luni la
125 000
Aznavour, 48 de ani, 6 săpiă- 
mîr.i de recital la „Olympia".

Șansoneta, adevărata șansone
tă a intrat în al doilea secol de 
existență pentru că ea conține, 
cum ar fi zis N. D. Cocea, „Vi
nul de viață lungă“.

va- 
pla- 
pre- 
ult>-

stabilea un 
mai optimist, 

șansonetei : 
ani, 3 săptă- 
la „Olimpia", 

51 de anî, în 
.Bobino" a atras 

de spectatori ; Charles

VIORICA DIACONESCU

Paris, 19 februarie

Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai vieții obștești.

• Ana Aslan 
premiată la Roma

Adjunctul ministrului in
formațiilor și culturii, Bona 
Malwal, a inaugurat în sala 
pentru expoziții din Khar- 
tum expoziția „România la 
a 25-a aniversare a procla
mării Republicii“. Au parti
cipat membri ai conducerii 
unor ministere, oameni de 
cultură, ziariști, membri ai 
corpului diplomatic. Au fost 
de față ambasadorul român 
și alți membri ai ambasadei.

, La Palatul Barberini din 
Roma a avut loc ceremonia în- 
ntînării premiului internațional 
„Cavalieri della nuova Europa“ 
unor personalități italiene și 
străine care s-au distins prin- 
tr-o activitate excepțională in 
diferite domenii.

Printre cei premiați in acest 
an s-a numărat 
Ana Aslan.

Răspunzînd în 
premiați dr. Ana
că apreciază premiul ca pe un 
omagiu adus științei românești 
și țării pe care o reprezintă.

și prof. dr.

numele celor 
Aslan a arătat
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