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Născută din nu știu ce rațiune — dacă va fi vreuna — o 
maladie își plimbă microbul în bilanțul unor întreprinderi, 
minimalizîndu-le vizibil realizările potențiale. Nu este sem
nalată pretutindeni dar acolo unde apare, mai ales în zo
nele în curs de industrializare, fluctuația creează dificultăți de 
proporții. Este în firea lucrurilor să oftezi pentru fiecare 
angajat care solicită să lucreze în altă parte. Odată în plus 
pentru cel pe care tu l-ai format-și a cărui plecare te o- 
bligă la lepelarea ciclului: recrutare, calificare, perioadă de 
adaptare profesională. Unii pleacă, alții vin, un du-te-vino, pe 
placul nimănui, dar mai ales al celor stabili în întreprindere 
obligați să preia consecințele ce decurg din existența an- 
ăaiaților pasageri : situația de provizorat în anumite privințe, 
diminuarea realizărilor. Să credem în fatalitatea acestor dis- 
1, rări de forțe ?

de departe au fost duse gîndurile 
exprimate, vocile s-au întrerupt. 
S-au tatonat cu cîtva timp în 
urmă cauzele, s-a întreprins chiar 
un sondaj al intențiilor celor ce 
lucrează acum (dacă vor pleca 
sau nu din întreprindere) dar
lucrurile s-au oprit brusc. De ce ? v 
De vreme ce fluctuația repre
zintă în momentul de față unul a 
din marile coșmaruri ale F. R. C. “ 
Brașov, nu asupra prevenirii ci 
trebuie concentrate fi grijile 
ganizației de tineret ? Est<

român au fost întîmpinați cu 
calde manifestări de prietenie 
din partea tineretului bulgar. La 
Russe, înainte de a părăsi' teri
toriul R. P. Bulgaria, delegația a 
fost salutată de numeroși tineri 
din orașul de pe malul Dunării. 
La susirea la Giurgiu, tinerii din

— Numai în semestrul I al a- 
nttlui 1968 am angajat 220 de oa- 
meni. In timp ce alți 235 au ple
cat din întreprindere.

Afirmația, aparținînd tov. Ion 
Varză, locțiitor al secretarului de 
partid, ne ia prin surprindere. 
Fabrica de radiatoare și cabluri 
este plasată, e adevărat, la mar
ginea orașului. Dar alăturată ce
lorlalte întreprinderi din orașul 
Brașov —dacă ne referimwla vo-, 
lumul producției — -nu rezista 
comparației. Prin urmare și mai 
lesne, am crede, de soluționat 
problema cadrelor necesare locu
rilor de muncă productive. Cum 

se explică totuși predispoziția sa- 
Iariaților săi spre calitatea de 
angajați în tranzit ? Răspunsurile, 
mai multe la număr, ne obligă 
la radiografierea explicațiilor con
semnate în dreptul celor plecați. 
Lăsînd deoparte pe încorporați 
ori pensionați, ne rețin atenția 
.trei grupe cu pondere : desfăcut 
contractul de muncă, 134; de
misie (prin preaviz) — 39 ; apro
bat transferul — 28.

Izbesc, de la prima lectură 
cifrele primelor două rubrici, di
zolvate de fapt într-una singură, 
a celor care vor să-și schimbe 
locul de muncă.

— Lipsa de forță de muncă ne

obligă să angajăm pe oricine ne 
solicită acest lucru, din oraș sau 
mediul rural. Nu este nimic rău 
în aceasta dacă angajînd toamna, 
cheltuind efort pentru școlari
zare, nu te-ai trezi pe urmii, pri
măvara, că mulți pleacă defini
tiv. La alte uzine din Brașov sau 
înapoi în comună. Este la mijloc 
o totală lipsă de pregătire pentru 
activitatea în industrie. De aici 
și neînțelegerea consecințelor care 
decurg prin plecarea lor.

• înțeleg din cele ce-mi spune 
interlocutorul meu că există 
serioase lacune în concepția a- 
cestor salariați, cei mai mulți ti
neri. Contactul cu uzina (pe care 
ei îl doresc), îi sperie. Se ma
nifestă, așadar, urmările insufi-z- 
cientei maturizări pentru a lucra 
în fabrică. Un antidot îl poate 
constitui ’angajarea noilor veniți 
în activitatea colectivului de ti
neri pe plan profesional, cultural, 
distractiv, astfel îneît sudura cu 
fabrica, cu interesele sale, să fie 
accelerată și pe această cale. Am 
căutat să vedem cît de bine cu
noaște comitetul U.T.C. ce ar 
trebui făcut în acest sens. Mem
bri comitetului cu care am dis
cutat, ne-au vorbit documen
tat despre ce ar trebui făcut. Cînd 
a fost însă vorba de a afla cît

or- 
o.....  Este o
realitate că tinerii care văd pen
tru prima dată cum este pe dină
untru o unitate industrială nu 
au pus la punct nici volumul de 
cunoștințe, de deprinderi și nici 
psihologia adecvată. Iată careul 
în care putem și trebuie să ne 
desfășurăm activitatea.

— Încă o dovadă de ignorare 
crasă a legislației, datorată ne
cunoașterii ei. Noi angajăm pe 
cei veniți din mediul sătesc pe 
baza adeverinței, eliberate de țg 
C’.A.P. li facem cartea de muncă, 
ne spune tov. Ion Dordea, șeful A 
serviciului personal, dar cu care " 
rămînem noi pentru că după 
plecarea din unitate, cel în cauză 9 
se angajează în altă parte tăgă- 
duind că ar mai fi lucrat undeva. W 
Altă adeverință, altă carte de 
muncă. Avem cazuri unde ace- ™ 
lași om are mai multe cărți de 
muncă deodată. Or se știe că ™ 
acest lucru e interzis de lege.

Aici intervine- un aspect a că- ™ 
rui reglementare este de compe- 
tenta altor organe. O soluție ar 
fi’ de pildă, justificarea în mo- 
mentul angajării a perioadei an-

N. UDKOIU 0

£ Miercuri dimineață, delegația 
tineretului din Republica Socia-

£ listă România,. condusă de tova
rășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, care

O a participat la cel de-al IX-lea 
Festival Mondial al Tineretului
și Studenților, a părăsit Sofia. La . localitate au primit cu multă cal- 
cantonamentul „orășelul univer
sitar" de la km 4, tinerii români 
au fost salutați de un grup nu
meros de tineri din întreprin
deri și instituții ale capitalei bul
gare. Pe întregul parcurs, de la

£ Sofia la Russe, solii tineretului

dură pe reprezentanții 
generații a României 
care au luat parte la 
de la Sofia.

Seara, delegația a 
Capitală.

tinerei 
socialiste 

Festivalul

sosit în

(Continuare în pag. a IV-a) Q
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. LELE DE ATLE
TISM '

I.

Peisaj urbanistic din cartierul Țiglina-Calafi

In întîmpinarea „Zilei minerului•«

I

I
I

DRAGA tovarășe chivu,
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, te felicităm cu 

multă căldură și îți dorim din toată inima viață lungă și 
fericire 1

Partidul, oamenii muncii dau o înaltă apreciere activității 
tale îndelungate în mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, 
devotamentului cu care te-ai dăruit luptei pentru cauza socia
lismului și a libertății poporului>român, aportului tău la pro
pășirea patriei noastre socialiste. Intrînd în rîndurile partidu
lui într-o perioadă de adinei frămîntări sociale, care a culminat 
cu marile bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, înfrur.tînd cu curaj greutățile muncii 
ilegale și regimul închisorilor, ai luat parte activă la lupta 
dusă de partidul nostru împotriva exploatării burghezo-moșie- 
rești, pentru eliberarea socială și națională a poporului, pentru 
victoria revoluției și făurirea orînduirii socialiste.

In funcțiile ele mare răspundere încredințate de partid, mun
cind cij pasiune comunistă și înalt simț al datoriei, ai adus o 
contribuție de seamă, alături de ceilalți conducători ai parti
dului și statului, .la. elaborarea politicii de construire a socia
lismului, la dezvoltarea economipi națîonâle și a culturii, a în
tregii noastre societăți, la întărirea partidului și a rolului său 
conducător, la dezvoltarea relațiilor cu- țările socialiste, cu 
partidele comuniste și muncitorești frățești, la promovarea co
laborării și înțelegerii'între popoare.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al partidului 
și întregului popor, îți urăm, scumpe tovarășe Chivu Stoica, 
multă sănătate, ani de muncă 'rodnică pentru cauza partidului 
și a înfloririi națiunii noastre socialiste !

. COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

.

• în toate exploatările mini- 
• ere din țară „Ziua minerului" 

este întâmpinată cu noi și în
semnate succese în muncă. Ast- 

• fel, zilele acestea, la Bălan, tâ
năr centru industrial apărut pe 
harta județului Harghita, a in- 
trat în probe tehnologice, cu 

Q două luni mai devreme, o nouă 
linie de preparare a minereului 
cuprifer, realizată în întregime 

• cu instalații tehnologice româ
nești.

peste 8 la sută a asigurat creș
terea volumului producției glo
bale și marfă, prevăzut pe 7 luni, 
cu mai mult de 4 la sută și rea
lizarea de economii suplimentare 
în valoare de 1 340 000 lei.

Meditatorii „particulari

O anumită etapă de dezvol
tare a științei poate fi carac
terizată— între altele — și 
prin cîteva concepte funda
mentale, de marc circulație în 
variate domenii. Se poate afir
ma că, pentru a doua, jumăta
te din secolul XIX și pentru 
prima jumătate a secolului 
nostru, un astfel de concept a 
fost cel de energie. Importan
ța și succesul acestui concept 
au fost date, în mare' măsură, 
de avîntul tehnicii, al indus
triei în general, al energeticii 
în special. Consumul de ener
gie al omenirii a crescut în- 
tr-un ritm foarte rapid ; noi 
izvoare de energie au fost cău
tate cu asiduitate și chiar cu 
febrilitate — și au fost găsite. 
„Actul de naștere" al acestei 
epoci tehnico-științifice poate 
fi considerat ca fiind perfec
ționarea mașinii de vapori de 
către J. Watt: semnificația 
noii orientări a început( să se 
limpezească odată cu stabili
rea principiului conservării e- 
nergiei, de către Robert Ma
yer, ceva după anul 1840. A 
mai trecut un seșol pînă 
cînd omul a fost în stare să 
descătușeze formidabila ener
gie conținută în nucleul ato
mic, în conformitate cu indi
cațiile unei formule simple, 
stabilite de către Einstein, în 
faimoasa sa teorie a relativi-

tâții în jurul anului 1905 :lății în jurul anului 1905 : c 
mică variație de masă sewîn- 
soțește de o enormă variație 
a energiei. în procesele de 
fuziune „fabricînd" heliu din 
hidrogen, omul ajunge să imi
te soarele și să stăpînească 
cele mai intime transformări 
energetice.

Omul tehnicii impresionează 
prin putere...

Un al doilea concept funda
mental, elaborat aproape în 
aceeași perioadă, este cel de 
evoluție. Desprinsă din istorie, 
din astronomie, din biologie, 
ideea transformării, a dezvol
tării, a progresului — a deve
nit poate ideea cea mai fami
liară a omenirii contempora
ne. Ea este chiar mai intuiti
vă decît cea de energie; un 
„model" la îndemînă al evo
luției este însăși dezvoltarea 
organismului nostru din copi
lărie pînă la bătrînețe.

★
Se pune întrebarea : știința 

contemporană poate fi carac
terizată și ea prin asemenea 
concepte fundamentale, de in
teres larg ? Deocamdată, avem 
un pretendent serios la aceas
tă demnitate în conceptul de 
informație.

La prima vedere, acest con
cept este intuitiv, ușor de în
țeles — deși mai greu de de-

• e Exploatările și unitățile de 
preparare, aparținînd întreprin
derii miniere Baia de Arieș, 
și-au depășit toți indicatorii de 

țg plan tehnico-economici. Spori
rea productivității muncii, pe 
ansamblul întreprinderii, cu

© Profilul urbanistic al așeză
rilor. miniere din Valea Jiului 
s-a îmbogățit anul acesta cu noi 
construcții social-culturale și 
edilitare. Cu mai bine de o lună 
înainte de termen, s-a terminat 
la Petrila construcția unui bloc 
cu 31 de apartamente în care lo
catarii s-au și mutat. Alte 4 
blocuri, totalizînd 188 de apar
tamente, au fost predate în ulti- g 
mul timp minerilor din Uricani, I 
Lupeni și Vulcan. 1

(Agerpres)

concurează școala?
Cum sint pregătiți pentru concursul de admitere 

și corijente elevii bucureșteni

RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE I

(Continuare în pag. a IlI-a)

Intrat în fondul principal de 
cuvinte, termenul de mediocrita
te este departe de a avea o ac
cepție clară și comună. Dimpo
trivă, întâlnit în accepțiile cele 
mai diverse și denotând cele mai 
diverse stări de lucruri, el are 
astăzi, poate, cea mai mare ne
voie de a fi reexaminat.

O scurtă incursiune în trecut 
i-ar găsi o genealogie posibilă în 
adagiul lui Horațiu de „aurea 
mediocrita". Nimic deci mai na
tural. decît a solicita părerea u- 
nei studente la limbi clasice „Fiul 
libertului — optează Ileana Mo- 
taș — studentă în anul III al fa
cultății de limbi clasice din Bucu
rești — definea în formula sa, 
o atitudine existențială, practică, 
explicabilă (și aplicabilă) în con
dițiile vremii lui. El nu poate fi, 
așadar, nicidecum, responsabil 
pentru răstălmăcirile ce le-a pri
mit azi termenul, ca nici de ac
cepția sa peiorativă.

Ce ar semnifica astăzi cuvîn- 
tul ? Operînd o statistică am im
presia că sensul unanim, de fapt 
consensul, este acela al unei e- 
xistențe anonime, aplatizate, lip
site de vocația marilor întreprin-

MEDIOCRITATEA
• •este străină angajării9

spira
deri intelectuale sau fizice. De
sigur, el divulgă — mergînd a- 
cum mai în profunzime — și o 
filozofie teoretică și practică spe
cifică unor asemenea spirite.

De aici, am impresia, am pu
tea porni la detectarea unui 
„Weltanschau-ung al mediocrită
ții". simptomatic și definitoriu, 
sintetizînd nuanțele pe care le 
capătă termenul pentru anume 
categorie de indivizi care t practi
că mediocritatea ca pe un modus- 
vivendi".

tuIui civic!
medio»Există o „filozofie" a 

crității ?
Ideea studentei „latiniste" ne-a 

conclus la discutarea mai în amă
nunt a acestei posibile filozofii 
a mediocrității, atît sub unghiul 
ipostazelor ei, cît și a rațiunilor 
sale practice. Ne-am adresat, de 
aceea, unui grup de cadre didac
tice și de studenți de la faculta
tea de Filozofie din București.

Am cerut mai întâi părerea a- 
sistentului universitar Gh. Vlădu- 
țescu asupra tradiției termenului

*

de-a lungul istoriei gîndirii filo
zofice.

— Dreapta mijlocie" — de 
care vorbea cîndva, demult, Con
fucius — zadarnic ar putea fi 
revendicată în sprijinul unui 
„modus vivendi" care se constru
iește din materialul cel mai ne
definit al atitudinilor posibile — 
zadarnic, pentru că înțeleptul 
antic propunea cumpănirea și 
cumpătul unor meschine și defi
nitiv inundate de filistinism spi
rite, renunțînd la împlinirea 
continuă. Un fapt care se nu-

I
meșle mediocritate nu este echi- g 
valentul în mod absolut al mij- I 
lociului, pentru că oricînd va fi 
un strat interpus, calea ce leagă g 
dimensiunea de jos cu cea de I 
sus. Nu se poate însă echivala 
nici cu mijlocul, dacă îl înțele- I 
gem pe acesta ca o realitate pa- a 
sageră și nu încremenită.

Mediocritatea este, mi se pa- 0 
re, tocmai această încremenire 8 
în ipostaza cea mai neangajată, 
mai lipsită de responsabilitate, g 
Prin aceasta, cultivarea medio- I 
crității ca mentalitate se revarsă 
în individualismul cel mai per- I 
nicios... Cel ce acceptă să-și facă 9 
dintr-o asemenea stare un crez 
și un mod de a fi își trădează, g 
prin individualismul conținut, 8 
prin acel detestabil „mie să-mi 
fie bine", prin renunțarea la | 
idealuri majore — substratul 8 
anti-social chiar dacă acesta nu 
este ideologizat, ci aflat numai 
la nivelul psihologic". I

Solicitând cîteva opinii asupra ■ 
logicii mediocrității conf. Radu g

ȘERBAN CIONOFu»

Pentru cei mai mulți dintre 
elevi vacanța se află de-abia 
la jumătatea ei. Există însă 
destui alți elevi care în aceste 
zile învață pentru examene; 
este vorba de concursurile de 
admitere în licee, bacalaureat, 
precum și pentru corijente. 
Fină la aceste examene a mai 
rămas puțin timp. Raidul de 
față întreprins în Capitală își 
propune să înfățișeze cum se 
pregătesc elevii interesați dar 
și cum sînt sprijiniți de către 
școli și alte instituții.

Pentru candidații la bacala
ureat, la liceul „Mihai Vi
teazul" se desfășoară încă de 
la jumătatea lunii iulie cursuri 
de pregătire la matematică și 
română, elevii fiind mulțumiți 
de modul în care decurg lec
țiile ; dar și aici corijenții au 
fost lăsați la voia întâmplării.

La liceul „George Coșbuc" 
pentru candidații la concursul 
de admitere în clasa a IX-a 
și la bacalaureat s-au organi
zat consultații colective, cu în-? 
cepere de la 3 august. Sur
prinde încă faptul ca aproxi
mativ 300 de elevi vor fi în
drumați doar de doi profesori 
de matematică, unui de limbă 
și literatură română și unul de 
istorie. După 15 august vor re
veni din concediu alte cadre 
didactice, dar examenul de 
bacalaureat, de pildă, începe 
la 17 august. Cum vor putea 
patru profesori să ajute atîția 
elevi, fiecare cu problemele 
lui ? Evident concediul cadre
lor didactice trebuie respectat

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a V-a)I
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NEPOATĂ, SĂ TRĂIEȘTI 
O MIE DE ANI

. VASILE STUPARU șl 
Emilian dumitrescu, 
șantierul 603 Construcții Cra
iova : Vă rugăm să publicați 
un articol intitulat „Dragoste 
de viață". Era o zi foarte căl
duroasă și în Parcul poporu
lui oameni de toate vîrstele 
se adăposteau la umbra co
pacilor. Numai copiii sbur- 
dau pe marginea lacului. Din 
stol o fetiță cu părul bălai, 
numai de 4 anișori cade în 
lac. Un cetățean, a observat 
și cînd fetița a ieșit deasu
pra apei a sărit îmbrăcat în 
lac și a salvat copilul. După 
o oră și jumătate de eforturi 
pentru a-i salva viața, cînd 
fetița a zîmbit, cetățeanul 
și-a zis ca pentru sine : ne
poată, ai înviat din nou și 
n-ai să mai ai moarte, ci 
numai viață". După care și-a 
luat soția și cei doi copii și 
au plecat bucuroși.

Cel care a făcut această 
faptă bună se numește Eugen 
Olaru și locuiește la Craiova 
pe Calea Bucureștilor, blocul 
7. Pe fetită o cheamă Gabri
ela Gheorghiță și am aflat 
că este la cercul de balet al 
casei de cultură unde este 
foarte apreciată.

SA NE CUNOAȘTEM 
JUDEȚUL

ALEXANDRU DRAGO- 
MIR, student, Pitești : „Pre
ocuparea pentru păstrarea și 
punerea în valoare a frumu
seților naturii a dus la în
ființarea a numeroase re
zervații naturale între care 
calcarul numilitic de la Al
bești, floarea de colț și ca
pra neagră — plante și ani
male ocrotite de lege etc. 
Cunoașteți un alt reprezen
tant al faunei ocrotit de 
lege și care trăiește în cîm- 
pia Boianului și sudul jude
țului Argeș ?“

întrebarea examinatorului 
încrețește o clipă frunțile ce
lor opt concurenți, după care 
urmează răspunsul. V-ați 
dat, desigur, seama că e vor
ba de un concurs — etapa 
județeană a concursului ini
țiat de Comitetul județean 
Argeș al U.T.C. și Comitetul 
de cultură și artă. Desfășu
rat în prima etapă în orașe
le Cîmpulung Muscel, Curtea 
de Argeș și Piteștiwel a adus 
recent în etapa județeană pe 
toți cîștigătorii din cele 3 
orașe. Emoțiile au crescut 
cînd s-a ajuns la baraj. Pe 
primul loc a ieșit Maria Ni- 
colaescu, elevă, urmată de Ion 
Ianucu și de Elena Măgu- 
reanu. După concurs, la o 
reușită seară distractivă în
vingătorii și învinșii și-au 
dat mîna în ritmul dansului 
și al prieteniei.

ASPRU, 
DAR PE MERIT

DUMITRU SPINU, Con
stanța : Am citit la rubrica 
dumneavoastră o scurtă notă 
în care se relata fapta unui 
huligan, Călin Ion, de pe 
lingă Călărași. Cer în nu
mele mai multor tineri citi
tori să i se aplice pedeapsa 
cea mai aspră, după faptă.

N.R. în urma scrisorii dum
neavoastră ne-am adresat 
tovarășului procuror Victor 
Toma, cel care ne relatase 
cazul, și am aflat că pedeap
sa dată era 3 ani închisoare 
corecțională. în urma re
cursului procuraturii cel care 
a dat dovadă de totală lipsă 
de omenie comportîndu-se 
în modul cel mai josnic cu 
tînăra B.G. a primit 5 ani 
închisoare.

MEDICI ȘI „MEDICI"

ION V. MARIN, tehnician, 
Brăila : Am mai scris despre 
dragostea cu care sînt în
conjurați medicii și se pot 
relata numeroase exemple în 
acest sens. Dar, vai. din pă
cate viața ne scoate în cale 
și altfel de exemple. Maria 
Chișu, salariată la C.I.L. 
Brăila a venit cu o mare 
încredere la cabinetul doc
torului de gardă al Policli
nicii teritoriale. E drept, era 
o oră icîrzie de noapte, dar 
femeia era înnebunită de du
rere : Dănuț, copilul ei se 
îmbolnăvise grav. Cu o mină 
de. om deranjat, dr. Cosea 
a luat-o în primire : „Mai 
lăsați-mă în pace să mă odih
nesc și eu". S-a uitat apoi cu 
indiferență la copil și a zis 
abia reținîndu-și plictiseala : 
„Nu are nimic — un simplu 
efect reumatic — îți dau o 
rețetă și trece".

Atîta tot. După o oră însă 
copilul are o hemoragie in
ternă și este internat de ur
gentă la Spitalul 3. Doctorul 
Perianu a intervenit imediat 
— prin operație. — salvînd 
copilul de la moarte. O în- 
tîrziere de 10 minute era 
fatală.

ORICE NAȘ 
ÎȘI ARE NAȘUL

VASILE SABAU, judecă
tor Cluj : Luki Iulian, dea- 
bia ieșise din penitenciar. La 
vîrsta de 27 de ani are un 
palmares bogat : 4 condam
nări pentru furt. Se vede 
însă treaba că nu se simte 
omul bine la casa lui căci a 
găsit o soluție comodă de a 
specula naivitatea cetățeni
lor. A venit la Cluj, și-a făcut 
rost de un costum de haine 
nou nouț. O servietă arătoa
să și a pornit pe la casele 
oamenilor în chip de con
trolor de la... Uzina electri
că. Era foarte cusurgiu : ba 
un fir nu e tras reglemen
tar, ba contorul are defec
țiuni. Cînd i se dădea por
ția se îmbuna însă repede; 
Curios că nici unul din cei 
15 cetățeni înșelați n-a avut 
curiozitatea să-1 legitimeze.

într-o zi, controlorul se 
duce în... control la al 16-lea 
cetățean, locuința unui mili
țian. Și ce a urmat vă puteți 
imagina singuri.

echilibrat 
cheie de 
în ciclul

MAMAIA : soare, apă, beton și sticlă

Prima perioadă a practicii stu
dențești a luat 'sfîrșit, consumînd 
o dată cu ea elanuri, speranțe, 
dorințe de cunoaștere înmagazi
nate timp de un an. Privind cu 
seriozitate această etapă de uce
nicie inginerească, studenții care 
ne-au fost, zilele trecute, inter
locutori și-au propus o munca 
susținută și nefluctuantă de-a 
lungul celor patru saptămîni de 
practică. Contactul cu producția 
— ne mărturiseau — a dat, in 
general, rezultatele scontate, ali- 
mentînd puternic pasiunea pen
tru munca de viitor inginer. U- 
neori, însă, dorințele studenților 
au depășit realitatea, cadrul or
ganizatoric și programa de prac
tică nepermițînd întrutotul o cu
noaștere profundă și sistematică 
a profilului muncii lor de viitor. 
De aceea, am consemnat cu fi
delitate — ca sugestii foarte im
portante pentru viitoarele „ediții” 
ale practicii anului III Energe
tică — opiniile cîtorva studenți 
ai secției „electroenergetică”, 
pentru stagiul de practică efec
tuat anul acesta la întreprinderea 
Electrică Sibiu.

„Am fi dorit — ne declara 
MIHAI CARAIMAN — ca prac
tica să fie mai profund legată de 
specialitate și de materia pre
dată în timpul anului de studii, 
la facultate. Pentru a fi cît mai 
explicit am să vă dau un exem
plu : O parte din activitatea pe 
care am depus-o aici a fost re
zervată muncii în secția de -je- 
țele electrice de joasa tensiune-. 
Ei bine, noi nu am avut nici o 
noțiune teoretică referitoare la a- 
ceastă problemă, ceea ce a in-

greunat foarte mult înțelegerea 
anumitor laturi esențiale, legate 
de specificul activității secției 
respective. Sincer, aș putea afir
ma că atenția ne era îndreptată 
spre lucrurile mai puțin impor
tante din acest sector, cum este 
de altfel și normal, atunci cînd 
nu ai cunoștințele științifice ne
cesare. Inițiativa de a fi repar
tizați în asemenea secții, pentru

a colegilor,. ar fi nu numai mult 
mai atractiv, ci, mai ales, eficient 
pentru formația noastră ingine
rească,- deoarece ne-ar stimula 
către însușirea activă a unui 
mare volum de cunoștințe.

Un alt viitor inginer energeti- 
cian — HORIA NEGREA — con
sideră că ar fi indicat pentru 
viitor ca excursiile de studii, din 
care, în vara aceasta, el și co-

ușor părăsite de conducătorii 
practicii. Ar fi fost, de aseme
nea, interesantă pentru noi, ca 
specialiști electroenergeticieni, 
vizitarea „Dispeceratului Energe
tic pentru Ardeal", care se afla 
chiar în incinta întreprinderii. Și 
pentru aceasta s-au făcut propu
neri, însă doar atît...".

în fine, părerea unui alt stu
dent, CHRISTIAN FEZI : „Mun-

Energeticienii reclamă:
„TENSIUNE SCĂZUTĂ✓✓

la practica în producție
care nu am fost inițiați în prea
labil, nu este de-a dreptul ino
portună ; însă era de preferat să 
zăbovim ceva mai mult — adică 
suficient de mult — în sectoarele 
pe care deja le cunoșteam din 
materia predată. Am dori, în 
special, ca in viitor, îji cele d 
ore ale zilei de practică, sâ lu
crăm efectiv, să ni se asigure o 
muncă directa, concretă, în în
treprindere. După opinia mea și

legii săi nu au avut plăcerea sâ 
guste decît una, pe Valea Sadu
lui (lanțul de hidrocentrale Sadu 
1, Sadu 2, Sadu 5) ti fie m* 
numeroase, întrucit lărgesc mult 
orizontul specialității- Spre exem
plu, fiind la Sibiu, le putea ri- 
zite, fără mari dificultăți. Ludu
șul, Lotrul, Fîntinele. ..Au exis
tat in acest sens propuneri și ini
țiative studențești, dar care, nu 
știu din ce considerente, au fost

I
qa din aceste patru saptămîni 
ne-a adus numeroase satisfacții 
profesionale, dar și destule ne
mulțumiri. Cred că ar fi folosi
tor ca. la sfîrșitul fiecărui inter
val de practică in fabrici și u- 
zme «â ee poarte discuții ut pi
rul rjnetă rotunde", intre foru
rile răspunzătoare de această 
practici fi studenți. Aceste dis
cuții ar putea să analizeze, cu 
concluzii deosebit de utile or-

„Ecce tempus este un volum 
antologic ivit sub semnul rigorii, 
al unei severe confruntări între 
poezie și timp. Selecția conferă 
autorului blazon de critic. Ver
dictele asupra propriei opere de
vin acte de renunțare sau de 
consimțământ. Artist adevărat, 
Ion Brad posedă un sigur in
stinct al valorii, cu atît mai 
prețios, ou cît el este circumscris 
unui perimetru supus prin de
finiție capriciilor inspirației. 
„Ecce tempus" va tranșa, deci, 
competiția dintre efemeridele 
lirice circumstanțiate și poezia 
autentică, în favoarea acesteia 
din urmă. Pornești la lectură cu 
senzația contemplării unui edifi
ciu de. rezistență, bine 
în ansamblu, a cărui 
boltă se află, desigur, 
„Grădini suspendate".

In ciclul care dă și titlul volu
mului, poetul — lansat pe coor
donatele timpului — conec
tează prezentul la bornele is
toriei („Descendență", „Muntele 
meu", „Codrul Slătioarei", „Go
runul lui Horia". ..Noapte la

ganizării de viitor a activității, 
felul în care a fost desfășurată 
practica, scoțîndu-se în evidență 
ca schimb de experiență organi
zatorică concretă, atît părțile po
zitive, cît și neajunsurile. S-ar 
asigura, în acest fel, o partici
pare directă, de reală eficacitate 
a studenților la rezolvarea pro
blemelor lor.

într-o asemenea ocazie aș a- 
firma, cu același regret cu care 
o mărturisesc acum, ca pe un de
ziderat colectiv al practicanților, 
cerința de a .fi puși în situația 
de a face practică participînd e- 
fectiv la procesul de producție, 
nu numai în calitate de obser
vatori. Există posibilități, evident, 
în anumite locuri de muncă și 
doar la unele operații. Cu toate 
acestea, an de an, deși forurile 
îndrumătoare acceptă ca bune 
astfel de propuneri, nu se face 
și efortul organizatoric de a le 
pune în aplicare.

Asemenea solicitări sosesc de 
la numeroși alți studenți ener- 
geticieni, sînt deseori afirmate 
în discuții, schimbul de impresii 
despre modul în care au efectuat 
practica într-un oraș sau altul, 
la întreprinderile electrice. Va fi 
vara anului 1969 momentul 
transpunerii acestor propuneri în 
viața ? Așa ar. fi normal. în ori
ce caz, alte opinii sau completai i 
pot prilejui o instructivă dezba
tere pentru cei care sînt chemați 
să organizeze superior practica 
în producție a studenților de la 
Energetică, și nu numai a lor.

Hunedoara", Doftana ,
„Patriei" etc.), ritmînd — în ver
suri prin care pulsează tulbură
tor elanul civic — un cald elogiu 
patriei socialiste. De remarcat că, 
la Ion Brad, reperul de structu
rare a imaginilor poetice vizează 
un aspect derivat, interiorizat, al 
realității, un univers al revelații
lor în imprevizibil: „Mai mult 
popor e dedesupt ••/ Decît se 
vede în lumină, / Pădure-ntr-un 
ținut abrupt / fi fără nici o rădă
cină, 1 Doar crengi trimise — 
adine în noi / Deasupra frunții 
să se vadă / Numai miresme în 
șuvoi,:/ Numai vîlvoare sub ză
padă" („Pădure"). Acest univers 
interior — pentru privirile a- 
tente — este descifrabil prin 
celălalt, de suprafață: „Mă uit 
în ochii copiilor / Ca o salcie-n 
lac. / Adîncul lor se dezgheață 
/ Taine cu pecetii de vrajă / 
Fumegă, se desfac" („Mă uit în 
ochii copiilor").

După Dimitrie Stelaru, Ion 
Brad pare cel mai hotărît să in
troducă „dinastia stelarilor", făp
turi enigmatice, de vis, în circui
tul liric. „Stelarii" lui Brad sînt 
niște vizionari în plan estetic, 
combatanți la nivelul limbajului 
artistic. Biografia lor lirică e 
sugestivă: „Toți ne-am născut în 
iarnă, ca poeți, I Cînd genul
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DIALOG DESPRE ARTA POPULARA
Preocupat de mesajele criptice 

încrestate pe stîlpii porților țără
nești, desprinse din liniile sim
bolurilor migălite de meșterii 
daci pe opaițele de iluminat, ori 
pe vasele lucrate cu mîna din. 
lut și apoi arse, Alexandru Huța 
nu, cunoscător a șaptesprezece 
tehnici de sculptură decorativă 
în lemn, este unul din neobosiții 
cercetători ai valorilor folclorice 
tradiționale, animator al artei po
pulare românești din ținuturile 
Bacăului.

Atent la îndemnul tradiției, 
Alexandru Huțanu ne destăinuie 
din experiența sa de animator al 
creației populare actuale.

— De copil lucram cu drag 
la neveditul prin ițe, apoi prin 
spată, ori la tras fuscei. la scos 
slobozitorul, iar mama înfășură pe 
sul încă un cot de alesă tură, un 
cot pentru macat, ori după îm
prejurări, pentru păretare, lăicere, 
în care suveica și vatala — unel
tele sale fermecate — înscriau 
adevărate poezii. Apoi am avut 
alte exemple ale altor creatori de 
frumos. Acum după douăzeci de 
ani de colindare prin satele mol
dovene, cred că ani început a 
înțelege secretul porților sculptate 
din Cașin, ori al cerdacurilor din 
Grumăzești și Vînătorii Neamțu
lui. N-am trecut cu vederea nici 
ornamentica unică a bondițelor 
de Ghindăoani, a costumelor 
populare de Neamț cu altițe, cu 
cusătură pe dos și .nici acelea de 
pe Valea Șiretului, de neîntrecută 
armonie cromatică. Am un res
pect deosebit pentru migala țesă
toarelor din Dochia și Mărgineni, 
ce se desprinde din macaturile 
lor, respect și dragoste pentru 
scoarțele de Neamț și chiar un 
sentiment de invidie pentru teh
nica făuririi buciumenilor din 
coajă de cireș a meșterilor din 
Calu-Iapa.

— Cum ați reușit să atrageți 
iubitorii de artă populară la o ac
tivitate continuă ?

—■ în urmă cu zece ani — ca 
activist cultural — am reușit să 
adun 168 meșteri populari, care 
au dat peste două mii de lucrări, 
expuse în cele zece expoziții in- 
tercomunale — numai într-un sin
gur raion Piatra Neamț — în 
cadrul Expoziției republicane de 
Artă Populară din 1959. A fost 
un succes, după care am conti
nuat și în următoarele expoziții, 
obținînd premii de fiecare dată, 
în ceea ce mă privește cunosc 17 
tehnici de ornamentarea lemnu-

lui, învățate de la creatorii 
populari, ținînd seama de legă
tura acestor tehnici cu natura 
materialului, forma și destinația 
obiectului. Din aceste preocupări 
s-a născut primul cerc de sculp
tura decorativă în lemn cu carac
ter popular și prima clasă cu 
elevi, pe țară, la Școala populară 
de artă din Bacău, unde în mod 
științific încerc să arăt experiența 
mea și altor îndrăgostiți de arta 
noastră populară.

— Există pericolul dispariției 
unor tehnici din arta populară 
tradițională ?

— Fiind și director al Școlii 
populare de artă din Bacău, am 
posibilitatea de a cunoaște fră- 
mîntăriie artistice din satele ju
dețului și nu numai ale județului. 
Bazate pe vechi tradiții, manifes
tările plastice ale creatorilor po
pulari din această parte a țării, 
sînt diverse. Există, însă, intr-a
devăr pericolul ca o parte din 
ele să ' dispară. Dintre bondițele 
Neamțului, cele mai reprezenta
tive sînt bondițele de Ghindă- 
oani și Bodești. In ambele loca
lități sînt valoroși creatori 
populari ce realizează și azi bon- 
dițe, dar, numai unul singur — 
moș loan Ioanichi din Ghiondă- 
oani — stăpînește adevărata teh
nică a proporției, construcției și 
cromaticii florii, bondițele create 
de el avînd gradul cel mai înalt 
de autenticitate. Și, de aceea, 
școala populară de artă a luat 
măsuri să grupeze în jurul aces
tui neîntrecut creator tinerii dor
nici să învețe, să preia valorosul 
său meșteșug. în același timp, se 
vorbește despre o valoroasă cera
mică de pa Valea Trotușului. 
Puțini sînt însă meșterii ce mai 
făuresc din lut asemenea cerami
că, dar sînt sigur că voi descoperi 
pe cel ce stăpînește adevărata 
tehnică, după care, cu școala, 
vom organiza preluare* meșteșu
gului de către tineri.

— După părerea dumneavoas
tră, ce raport exista între creația 
populară și artizanatul practicat 
de unele cooperative meșteșugă
rești ?

— Rolul artizanatului este im
portant. Din păcate însă, în vitri
nele cu produse de artizanat sînt 
prezente încă o seamă de produ
se „de artă populară", create 
după niște rețete ale unor „crea
tori de modele", care în loc să 
fie prezenți în mijlocul creatori
lor populari din sate, să le cu
noască tehnica și măiestria, inven-

tează forme și omamentici strai- 
ne ființei artei populare tradițio
nale și astfel aduc un deserviciu A 
folclorului românesc, nu fac decît 
să compromită arta populară, pro 
mo vi nd false valori, lipsite de 
miezul autenticității. De aceea 
propun ca orice produs de arti
zanat să fie realizat prin creația 
populară adevărată și atestat ca 
autentic de folcloristul etnograf 
competent, intrînd apoi în pro- 9 
ducția de serie. De asemenea, 
este necesar să dezvoltăm cu mai a 
multă îndrăzneală producerea o- ™ 
biectelor de artă populară speci
fice, ca, de pildă, renumitele șter- —. 
gare moldovenești. W

— Cum vedeți stimularea crea
ției populare, participarea mește- a 
rilor de artă populară moldove- “ 
nească la Expozițiile republica
ne ? A

— Misiunea nobilă a creatoru 
Iui populai este aceea de a con
tinua creația tradițională. Să asi- Q 
gurăm pentru aceasta materiale
le necesare, care, din păcate, în 
prezent, sînt dirijate prin coope- 
rativele de consum sătești, neți- 
nîndu-se seama de preocupările _ 
țăranilor (lînă fină pentru bon- V 
dițe, anumite bumbacuri pentru 
cusături etc). S-ar putea organi- 
za, la noi, de pildă, mici muzee, " 
ori expoziții permanente pe Valea 
Ozanei, cu cele mai autentice 
scoarțe, țesături și cusături la Băl- " 
țătești, Pipirig, Tarcău, Răcăciuni, 
Luizi — Călugăra, cu cele mai 
autentice elemente de port și de 
decorațiuni de interior, cu cele 
mai autentice lucrări în piele. 
lemn; ceramică, os la Moinești, 
sau chiar la Slănic cu ceramica a 
de pe Valea Trotușului muzee si " 
expoziții permanente ce ar înlesni 
creatorilor populari, cercetători- A 
lor si turiștilor, posibilitatea cu
noașterii specificului și autenti
cității produselor de artă popu- 
Iară din partea Bacăului. Antre
narea celor mai valoroși creatori 
populari și organizarea de cercuri 
de artă populară pe lîngă cămi
nele culturale din noile centre de 
comună ar înlesni transmiterea ™
tehnicii de lucru, a izvoarelor 
tradiționale, tuturor tinerilor * cu 
dragoste 
Această
preluare și promovare a artei 
noastre 
se facă permanent, nu numai cu 
prilejul expozițiilor bienale.

MIRCEA petre suciu

pentru arta populară, 
acțiune de cunoaștere.

tradiționale trebuie să

Peste tristețea mea f Atunci 
înfrigurarea / De-a fi mereu 
strein / Cuprinde-n brațe zarea / 
De aur vechi din vin i Și rece 
înstelarea / Cunună mi-e de 
spini" („O noapte").

Replica modernă din „Anti- 
singurătate" trebuie raportată, 
desigur, la textul biblic. Ar fi pă
cat ca în registrul de referințe să 
nu trecem dincolo de Marin So- 
rescu. Tragismul condiției umane 
într-un mediu levitic, abisal, 
spaima de „ultimul, marele bă
nuit înec" pot fi depășite prin 
cîntec: „Nu mă sufoc ca Iona 
în pîntecul / Chitului, pește — 
abisal, / Singur, în dușmănie cu 
cîntecul, / Hăituit, legănat la-n- 
tîmplare de val". Cîntecul —• 
factor ordonator al haosului, re
fugiu din „muțenia" singurătă
ții. Dincolo de cîntec, pîndese 
„ochii lupilor", inofensivi, în 
fond, în raport cu mistuitoarele 
enigme ale universului: „Teme-te 
doar de prima întrebare / A 
frunzelor cînd le trezești din vis, 
/ De apele cu-oglinzi amețitoare 
/ Ce ți le-mbie muntele învins".

O lumină albă, ireală parcă, cu 
naivități aproape uitate și tăioase 
reverii, degajă amintirile, pre
ludiu moral al stingerii: „Gră
dini prea depărtate / Intre pă- 
mînt și vis / Pe care-am pus

ECCE TEMPUS4
preferat era balada, f Cînd di- 
buind ascunse frumuseți / In 
stropul mic întrezăream cascada". 
Destinul acestora nu este guver
nat de calmul plat, ci de „cum
plitul nestatornicul război / Cu 
fiece cuvînt cheipaț în rime, / 
Zvirlit în, spații și căzut apoi / 
In inimi, pin la mare adîncime" 
(„Stelarii"). în concepția poetu
lui, cuvîntul, fiecare cuvînt, nu 
reprezintă doar un convențional 
semn lingvistic, ci o lume aparte, 
cu greutate specifică distinctă, 
cu un climat anume, deloc negli
jabil : „Mă ard cuvintele adese
ori, / Ca boabele griului / 
Strinse-n pumni de semănători / 
înfiorați de viața ascunsă în 
miez". Gindul — formă superi
oară de organizare a cuvintelor, 
deci a infinitului din ele, declan
șează adevărate stări —r limită: 
„Gîndurile mă ard ca plinea 
coaptă, / Luată in brațe fier
binte, / Flămînd mîngîiată în 
șoaptă / De abur învăluit —/ Și 
tremur de parc-aș fi pus mîna 
pe cuțit". („Cuvintele").

In „Grădinile suspendate" a- 
jungi la „ora întrebărilor", a 
meditației înfiorate de vecinăta
tea atîțor taine: „De ce numai 
florilor caste / In zori botezate 
de april / Le dăm tresăririle 
noastre / De fraged suris de co
pil ? I De ce nu ne arde vă
paia I Din pomi sufocați de cu
lori I Cînd bate nebun gheo
noaia I în trunchiul tău, toamnă, 
sonor ?"... „De ce nu ești, su
flete, piatră, / Să crești la răs- 
pîntii statui, / Iar seara, întors 
lîngă vatră, / Povești minerale să 
spui! / Pe unde s-ajunge la 
tine, / Comoară pierdută în noi, 
/ Ascunsă sub șapt& dulbine, / 
Rănită cu șapte altoi ?" („Ora 
întrebărilor"). După acest exem
plar (excepție, poate, finalul!) 
prag interogativ, se așterne cal
mul aparent al reflexiei. Sesizezi 
infuzia unei unde discrete de tra
gism la gindul trecerii, o logodnă 
„melancolică" cu autumnalul exis
tențial, o imponderabilă atmos
feră de crepuscul: „Cu fiecare 
mare dispărut / Iau moartea 
și-o-nțeleg de la-nceput, / Cărare 
ce se-ntoarce înapoi / Lîngă iz
voarele uitate-n noi. / Unde să 
fie. unde s-au tot dus, / Pe calea 
sufletului trist în sus ?" („A- 
murg"). în distincția acestui ci
clu atît de personal, ecourile din 
clasici nu produc distorsiuni. Iată, 
în versiunea lui Ion Brad, un 
motiv eminescian, reluat cîndva 
și de Arghezi: „O noapte ești, 
de toamnă, / Cu cerul prea 
înalt — / Cînd cheamă, cînd 
îndeamnă / Tărîmul celălalt; I 
Tu, via pirguită / Ce fuge de 
cules, / Statornică ispită / De 
mit și de eres; / Cînd lacrimi 
arse scuturi ! Tăcute, mari, de 
stea, / Ca dintru începuturi /

lăcate / Și somnul le-a încks" 
(„Grădini suspendate"). Reveria 
suspendă, de asemenea, conturu
rile, iscînd, astfel, confuzii tulbu
rătoare : „Sînt pești sau stele-n 
lac ? I Așteptăm. Cerul e mut. 
Apele tac" („Pescari în zori"). 
Dar, amintirile netrăite trimit me
saje stranii, într-un decor ham- 
letian: „Un flutur mi-a venit in 
casă, / Un cap de mort intrat 
pe geam / Cu-o gingășie de mi
reasmă / Ucisă, palidă mireasă / 
De care eu, altfel, uitam / Ce 
vreți, voi, inimi răvășite I De 
cruntul chin al îndoielii, / Iubiri 
de flăcări, netrăite, I Voi, îne
catelor Ofelii, I Spre mine cine 
vă trimite ?" („Ciudatul flutur").

Mai zgîrcite în ofranda de 
frumusețe se dovedesc piesele 
ultimului ciclu: „Poarta leilor". 
In ciuda unor versuri, memora
bile, se face, totuși, simțită o 
anume grabă turistică în schița
rea acestor „crochiuri" lirice. Mai 
interiorizate mi s-au părut: „Mcbi 
de vînt în amurg", „Brussa" (pe 
un motiv de Ion Barbu) și „Fa
nar". In fond, nici ciclul „Poarta 
leilor" nu coboară sub un nivel 
onorabil. El este dezavantajat, 
însă, de vecinătatea copleșitoare 
a „Grădinilor suspendate", ciclu 
care, în sine, închide una dintre 
cele mai strălucitoare Explozii li
rice apărute în .ultimul timp la 
noi. O recomand ca atare, con- 
semnînd în același timp, satis
facția că spiritul critic al autoru
lui antologiei a operat cu demni
tate, fără a-și îngădui concesii 

~*de gust.

NICOLAE BALTAG

TERVIZIIWI

VI VA MARIA
rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15) ; Lu
ceafărul (orele 8.30 ; 10,45 ;
13.15 ; 15.45 • 18,15 ; 20.45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11.30 ; 14 ; 16.45 ; 19 ;
21.15) ; Festival (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 • 18,30 ; 21) ;
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
16.30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

1NT1LNIRE IN MUNȚI
rulează lă Capitol (orele 9.30 :
11.45 ; 14 ; 16.30 ; 19).

VALEA
rulează la Central (orele 8,30 ;
10.30 : 12,30 ; 14,30 : 16,30 ;
18.45 ; 21).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18 15 ; 20,45) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 • 18,30 ; 21). Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

FREDDY. LOVEȘTE TU IN- 
TÎI !

rulează la Lumina (orele 9,15;
15.30 ; 18 ; 20,30).

CINEMATOGRAFE
___ __________

LE-

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 13,30 ; 20,45).

HISTRIA HEKICLEIA ȘI
BEDELE - LUMEA LOR — O- 
RIZONT ȘTIINȚIFIC 6 968 —
PE FIR — MOARA VISELOR 
— CASA LUI CĂLINESCU — 
HOCUS-POCUS

rulează la Timpuri noi 
9—21 în continuare).

ESCROC FĂRĂ VOIE 
rulează la Union (orele 
20.30).

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Feroviar
8.45 ; 14,15 în continuare, 17,15 ; 
20) ; Exselsior (orele 9,45; 12,30; 
15.15 ; 18.15 : 21).

DUELUL LUNG
rulează la Giulești (orele 10 ; 
15,30 . 18 ; 20,30) ; Grivița (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45).

(orele

15,30 ;

(orele

CAUT O NEVASTA
rulează la'' Dacia (orele 8,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la înfrățirea/ (orele 
ÎQ.; 16 ; 18 ; 20).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18) ; Munca (orele 15 ; 17,30 ; 
20) ; Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

AVENTURIERII
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).
Aurora (orele 8,30 ; 11,15 ;
14.30 ; 17,15 ; 20) ; Arta (orele

9 : 15,45 : 18 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

PROGRAMUL I

10,00 — Telecronica econo
mică. Ancheta T.V. : Pă
sări călătoare (reluare).

17.30 — T.V. pentru elevi. 
Consultații la fizică (ba
calaureat). Tema : Circu
itul oscilant, oscilații e- 
lectrice, unde electro
magnetice.

18,00 — T.V. pentru specia
liști. Ciclul „Medicină". 
Tema : Tulburările diges
tive acute și cronice la 
sugari.

18.30 — Curs de limba rusă 
(reluarea lecția a 4-a).

19,00 — Studioul pionierilor. 
„La porți de cetate".

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Film serial „Vikin
gii".

20,26 — Vacanță pe portativ.
20,45 — Teleglob — emisiune 

de călătorii geografice. 
„Guyana".

21,00 — Artă plastică : Rea
lismul (II). Prezintă Ion 
Frunzetti.

21,20 — Seară de teatru. „Vi- 
legiatuirștii" de Maxim 
Gorki.

23,00 — Telejurnalul de noap
te.

PROGRAMUL II

20,00 — Document : Pe dru
mul reginei din Saba 
(Etiopia).

20.45 — Telejurnal.
21,00 — O samă de cuvinte. 

Cosrtache Negruzzi — 
„Alexandru Lăpușneanu". 
(Prezintă Al. Piru).

21.30 — Comedie cu Mickey 
Rooney.

22,00 — Concert simfonic.
22.30 — Micro-varietăți.
22.45 — Meridiane culturale. 

O expoziție românească 
la Paris.
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ASALTUL ASUPRA PUSTIURILOR
Omul caută să modifice na

tura înconjurătoare pentru a-i 
smulge darurile care chiar la o 
sumară privire ne apar ca ine- 
puizabild. Să însumăm, bunăoa
ră, imensele suprafețe de tere
nuri părăginite, ale deserturilor 
și semideșerturilor, suprafețele 
virgine ale junglei, sau ale al
tor imensități „neproductive" și 
vom vedea că doar o zecime din 
suprafețele propice agriculturii 
de pe glob, sînt cultivate, restul 
aflîndu-se în așteptarea unor 
acțiuni hotăpte ale forței și ra
țiunii umane îndreptate spre va
lorificarea lor. Sînt cunoscute, 
în acest sens, o serie de proiecte 
uriașe care urmăresc „restructu
rarea conținentelor", retușarea 
Terrei și în primul rînd, fertili
zarea deserturilor prin intro
ducerea aici a apei, această bo
găție de neprețuit pentru vege
tație și animale.

Zonele deșertice și semideșer- 
tice acuză mai mult de o treime 
din suprafața terestră, zone ce 
dispun în bună parte de șoluri 
fertile, ce ay putea da 2 sau chiar 
3 recolte pe an, iar numeroase 
așezări omenești ar putea dis
pune de noi și favorabile vetre.

. Elementul care determină 
transformarea . întinselor zone 
aride în zone cu condiții deose
bit de favorabile pentru viață 
este apa. în zilele noastre, cînd 
știința și tehnica înregistrează 
progrese uimitoare, apar tot 
mai multe posibilități de a trans
forma pustiurile în cîmpii ro
ditoare, spre binele și în folo- 
s„j omului. Astfel, în Uniunea 
Sovietică, unde zonele aride o- 
cupă 12 la sută din întregul său 
teritoriu, se desfășoară intense 
acțiuni de valorificare a unor 
asemenea deșerturi ca Bet—Pan 
— Dala, Kara-Kum, Kîzîl-Kum, 
din Asia Centrală sovietică, prin 
construirea de lacuri de acu
mulare și canale în bazinele 
fluviilor Amu-Daria, Sîr-Daria, 
Ciu și Zeravșan. Amu-Daria, 
pnul dintre cele mai mari flu
vii ale Asiei Centrale, alimen
tează cu apă marele .canal Turk
men, prin construirea căruia sînt 
irigate milioane de kilometri de 
deșert, cultivate azi mai ales cu 
bumbac. Acest canal, va fertili
za cea mai mare parte a pustiu
lui Kara-Kum. Mari realizări 
similare s-au obțindt, de ase
menea, în valea rîului Vahș din 
Tadjikistan. în depresiunea Fer
gana, în Stepa Flămîndă, etc.

Pentru valorificarea unor te
renuri deșertice din Republica 
Arabă Unită, ca și pentru pro
ducerea de hidroenergie. pe Nil 
la Asuan, se realizează una din
tre cele mai mari construcții 
hidrotehnice din lume. Lungi
mea7 baraj ului atinge 5 km, înăl
țimea 110 m iar lacul de a- 
cumulare poate reține un vo
lum de 130 miliarde metri cubi 
de apă. Suprafața irigată de Nil 
va crește cu 30 la sută, valori- 
fieîndu-se circa 850 000 ha de te
renuri neutilizate pînă azi. Hi
drocentrala va furniza anual 10 
miliarde kW ore, adică de 5 ori 
mai mult decît toate centralele 
electrice ale țării.

Diferite proiecte îndrăznețe 
vin să demonstreze multiplele 
posibilități de valorificare a pus
tiurilor. Astfel, remarcăm ideea 
construirii unor mări interioare 
prin dirijarea apei marine prin 
canale si tunele în depresiunile 
existente în apropierea țărtnu- 
rilor și care se găsesc sub ni
velul mării ca de exemplu de
presiunea Mării Moarte în O- 
rientul Apropiat, apoi cele din 
Tunisia, Etiopia, Australia, 
S.U.A., etc. Evaporația puter
nică va - determina o scurgere 
continuă a anei, precum și ri
dicarea considerabilă a pro
centului‘de umiditate atmosfe
rică. apariția unor precipitații 
mai abundente. Se vor crea deci 
condiții favorabile vieții, reali- 
zîndu-se totodată mari canti
tăți de energie electrică, de la 
hidrocentralele ce se vor corfs- 
trui.

în Australia a început cons
truirea unei mari lucrări hidro
tehnice. care constă din întoar
cerea unei părți a apelor lui 
Snowi-River spre interiorul 
continentului. în acest scop se 
construiește un mare tunel ce

Ion S. Gruietcu
de la Institutul de Geografie-Geologie

străbate Munții Alpi Australieni 
și care împreună cu cîteva ca
nale subacvatice și lacuri arti
ficiale regularizatoare, vor des
chide drumul acestui rîu spre 
vest. Coborînd din lac în lac 
și prin tunelul înclinat, apele 
lui Snowi-River vor pătrunde 
în interiorul arid al continen
tului, după ce va învîrti turbi
nele a 17 hidrocentrale cu o 
putere instalată totală de 3 mi
lioane kW. Dar de unde se va 
putea lua apa în zonele centrale 
ale pustiurilor din Australia, de 
exemplu ? La aceasta, specialiș
tii indică folosirea apei „mărilor 
subterane", cu o minunată apă 
potabilă. De altfel, asemenea 
mări subterane au mai fost des
coperite și în zona Asiei Cen
trale sovietice, în Sahara etc.

Astfel, pas cu pas, omul re
distribute apa dulce în funcție 
de necesitățile sale. Un alt pro
iect îndrăzneț, destul de simplu 
la prima vedere și foarte efica
ce, prevede utilizarea apei ais
bergurilor, a acestor uriașe mase 
de gheață ce se topesc destul de 
încet în apa marină. Aisbergu
rile se desprind din ghețarii 
continentali, din bariera de 
gheață a Antarctidei, Groenlan
dei sau a insulei Severnaia Zem- 
lea. In special cele 
formate^în^Antarctica_ au di
mensiuni colosale, fiind pe drept 
cuvînt supranumite munți de 
gheață.

Se preconizează utilizarea 
acestor rezervoare naturale de 
apă dulce prin remorcarea a is 4

bergurilor de cîteva remorche
re. utilizîndu-se totodată curen- 
ții reci marini. Potrivit unor 
calcule, 6-7 remorchere mari ar 
putea transporta în voie un 
munte de gheață de 10 milioane 
tone. Odată adus. în zona 
respectivă se vor crea anumite 
bazine închise șl prin conducte 
și- canale, apa va ajunge în zo
nele aride. Așa pot fi irigate 
zonele aride ale Californiei, de
serturile Australiei. Africii (Ca- 
lahari), direcții în care există 
curenți marini adecvați. Imensa 
masă de gheață, topindu-se în 
zonele călduroase, va duce tot
odată la condensarea umezelii 
din atmosferă, ceea ce va mări

cu 25 la sută rezerva de apă a 
aisbergului.

Un alt proiect măreț este acela 
al reconstruirii Africii, care pre
vede ridicarea unui baraj in 
cheile Stanley-Hill din "cursul 
inferior al Congoului, unde lă
țimea este de numai 1 700 m. 
în numai 2 ani, în locul junglei 
s-ar forma în bazinul fluviului 
Congo o imensă mare de apă 
dulce. Ulterior se va forma o 
altă mare uriașă în zona lacu
lui Ciad, de unde apele Con
goului vor curge, ajutate în u- 
nele locuri de canale, spre nord 
traversînd Sahara și vărsindu- 
se în Marea Mediterană. Supra- 
fațele inundate vor fi mari, dar 
avantajele ce se vor obține vor 
fi șl mai mari. Imense suprafețe 
de pustiu și junglă șe vor trans
forma în cîmpii roditoare și 
grădini și se vor obține sute de 
miliarde kW ore energie electri
că.

(Urmare din pag. I)

finit. însă motivele pentru 
care el ar putea fi un concept 
de largă și utilă circulație — 
se cer explicate și chiar argu
mentate. ,

In 1948. un mare progres 
în teoria sistemelor de comu
nicații a fost înregistrat prin 
lucrările matematice ale lui 
CI. Shanon ; aceste lucrări — 
foarte prețioase pentru ingi
neri — cuprind, între altele, 
o formulă pentru calculul 
„cantități de informație". A- 
ceste • lucrări vorbesc despre 
mesaje transmise prin canale, 
despre semnale și despre 
codificare, despre alterarea 
transmisiei din cauza pertur- 
bațiilor și „zgomotelor". Un 
număr impresionant de teore
me studiază posibilitățile unei 
transmisiuni optime, în care 
„pierderile de informație" să 
fie minime. Structura „teoriei 
matematice a comunicației" 
este probabilistă. Cantitatea 
informației este definită por
nind de la incertitudinea pe 
care o abolește producerea u- 
nui eveniment — sau, în vor
birea obișnuită — de la nesi

Nu există pe harta 
fizică a globului de- 
cit foarte puține țări 
care să nu posede în 
cuprinsul lor mari 
lacuri și fluvii (cana
le) artificiale. De la 
un pol la altul, de la 
răsărit la apus un pă
ienjeniș de drumuri 
fără pulbere create 
de mina omului brăz
dează planeta. Cu a- 
jutorul lor, nenumăra
te rîuri au fost nevoi
te să-și schimbe cursu
rile și să se unească 
între ele, iar mările 
și oceanele să traver
seze pămîntul în anu
mite zone și să-și a- 
dune apele.

Din epocile cele 
mai îndepărtate, de 
pildă, s-a pus proble
ma tăierii istmului 
dintre Marea Medite- 
rană și Marea Roșie. 
Herodot, Strabo și 
Pliniu, vorbesc de ca
nalele construite de 
egipteni. Canalul Fa
raonilor săpat cu cir
ca 3000 de ani în 
urmă, lega Nilul in
ferior de Marea Ro
șie, fiind socotit ca 
cel mai important; 
dar el a fost folosii 
numai pînă în anul 
776, cînd din dispozi
ția califului Mansur a 
fost astupat.

In epoca- modernă 
necesitatea construirii 
unui canal prin ist
mul Suez nu a mai 
putut fi amînată. In 
primăvara anului 1858 
încep lucrările și se 
termină în noiembrie 
1869. Prin munca 
stăruitoare a omului 
s-au excavat aici pes
te 74 000 000 metri 
cubi de pămînt.

Dacă prin tăierea 
Suezului s-a unit O- 
ceanul Atlantic cu O- 
ceanul Indian la lati
tudine mijlocie, un 
moment important a 
fost marcat atunci 
cînd prin secționarea 
Americii Centrale s-a 
unit Oceanul Atlan
tic cu Oceanul Paci
fic. în 1881 încep lu
crările construcției 
Canalului Panama.

sau mai depărtat vor 
prinde viață, și care 
afectează multe zone 
ale globului pămîn- 
tesc.

Printre altele se 
prevede unirea golfu
lui Mexic cu regiunea 
Marilor Lacuri prin- 
tr-un uriaș canal care 
să traverseze întreg 
continentul american. 
Mai mult, chiar ur
mează ca din trupul

Schimbăm atlasul 
căilor maritime?

Lector univ. dr.

M. Pelin

Natura a fost și aici 
corijată după voința 
omului.

Datorită miilor de 
kilometri de canal 
săpați, Moscova a de
venit, de asemenea, 
port la cinci mări : la 
Marea Baltică, Marea 
Albă, Marea Caspică, 
Marea Neagră și Ma
rea de Azov. De ase 
menea, New-Yorkpl o 
putut să fie legat de 
Nord vestul Statelor 
Unite prin uriașele 
canale din zona Ma
rilor Lacuri. Și ex
emplele ar putea con
tinua pe zeci de pa
gini. Tot pe zeci de 
pagini ar putea con
tinua și proiectele în
drăznețe care intr-un 
viitor mai apropiat

lui să se ‘desprindă 
nenumărate „brațe" 
canale mai mici.

Dacă privim harta 
fizica a Americii, de 
Sud cu atenție, ne 
dăm seama că aici ar 
putea sa apară un 
alt mare canal care 
să lege imensele dru
muri fără pulbere 
sud-americane Orino
co — Amazon și Pa
rana. In felul acesta 

* s-ar realiza o lungă 
cale de pteste 8500 
km prin 4 perimetrul 
fabulos al unora din
tre cele mai izolate 
dar mai bogate zone 
ale lumii.

Din Venezuela, Co
lumbia, Brazilia, Bo
livia, Paraguay și Ar
gentina ar trece vase

mari cu un pescaj de 
circa 5 m. în locul 
junglelor fără sfîrșit 
unde n-a pătruns pi
cior de om, ar răsări 
zeci de orașe care ar 
avea drept „periferii" 
milioane de hectare 
bune pentru plantații. 

în fond cîte cana
le de Suez și canale 
Panama nu s-ar pu
tea construi pe bătrî- 
na noastră planetă 
modifieîndu-i spre fo
losul omului harta fi
zică și schimbînd ra
dical atlasul căilor 
maritime 1

Canalul Malaka 
care ar scurta -cu 
1 000 km distanța din
tre Golful Bengal și 
Marea Chinei de Sud, 
Canalul Kamceatkăi 
de Nord din Marea 
Ohotsk în Marea Be
ring, canalul Frapței 
de Sud din Golful 
Biscaya în Marea Mo- 
diterană, Canalul 
Lombardiei de la Ge
nova la Veneția și 
Canalul Florida de 
Nord din Golful 
Mexic în Atlantic.

S-a realizat, de ase
menea, recent un pro
iect îndrăzneț care să 
permită o navigație 
permanentă și rapidă 
prin Canalul Panama. 
E vorba de construi
rea unui tunel lung 
de 12 km, situat ceva 
mai la Nord de ac
tualul canal și qare 
cuprinde în fapt două 
canale; El poate fi 
realizat la nivelul 
mării excluzîndu-se 
în felul acesta eclu
zele. în noile condiții 
navigația va fi suve
rană.

Seminfe care 
germinează 

după 10 000 de ani
Semințele a numeroase 

specii de plante manifestă 
o mare viabilitate, adesea 
în condițiuni nefavorabile, 
pe diferite perioade de timp. 
Literatura botanică este pli
nă de exemple, dar acum se 
pare că a fost stabilit un 
nou record.

în revista americană 
„Science" trei canadieni — 
A. E. Porsild și C. R. Ha- 
rington, de la Muzeul na
țional din Canada, si G. A. 
Mulligan, de la Ministerul 
Canadian al Agriculturii — 
relatează despre studierea 
unei probe de semințe pro
venind de la „Lupinus arc- 
ticus", descoperite în teri
toriul Yukon. Deși avînd o 
vîrstă de cel puțin 10 000 
ani, unele din aceste se
mințe au germinat cu suc
ces și au crescut în labora
tor.

Activitatea
Soarelui 

influențează apele 
curgătoare

Oscilațiile activității so
lare influențează producerea 
de energie de către hidro
centrale. Oamenii de știință 
din Kazahstan au stabilit 
legătura între caracterul ci
clic al debitului apelor 
curgătoare mari din Kazahs
tan și desfășurarea în cursul 
veacurilor a activității Soa
relui.-

Umplerea maximă a al
biilor apelor curgătoare se 
constată la fiecare 10—12 
ani. Diferența între indica
torii medii anuali atinge 70- 
80 la sută. Oamenii de știin
ță au observat că maximum 
de cantitate de energie se 
produce în perioada Soare
lui cehii mai „agitat".

Enigmele Stelei 
Centaur XR — 2
Steaua Centaur XR-2 este, 

pe cite se pare echivalentul 
roentgen al unei nave op
tice. adică a unei stele care 
explodează, devenind brusc 
mai strălucitoare pentru a 
se stinge apoi rapid.

Stelele care emit raze X 
provoacă nedumerirea astro
nomilor, deoarece ele tre
buie să degaje de 1 miliard 
de ori mai multe raze X 
de cit Soarele pentru ca să 
poată fi detectate. încă nu 
au fost descoperite cauzele 
care provoacă o radiație de 
raze X atît de puternică. 
^Steaua XR-2, aflată în 
constelația Centaur, era cea 
mai puternică sursă de raze 
X atunci cînd a fost desco
perită în aprilie 1967 de un 
aparat aflat pe o rachetă.

guranță căreia i se pune capăt 
priritr-o „știre". Bineînțeles, în 
expunerea de față ne depărtăm 
de la tratarea riguroasă a pro
blemei, dar încercăm să păs
trăm sensul general al acestei 
teorii.

în orice mesaj se găsește 
diversitatea de semnale ; orice 
transmisie are drept scop sem
nalarea sau „redarea" a ceva 
particular, specific. De aci 
ideea de a folosi instrumentul 
matematic al teoriei informa
ției pențru cercetarea și pen
tru evaluarea specificității, 
organizării, ordinei și particu
larităților structurale. Unitatea 
de măsură a informației (bit) 
a ajuns să fie întrebuințată 
nu numai pentru a evalua 
cantitativ un mesaj, ci și o 
structură : o pagină tipărită 
„conține circa 10 mii biți, o 
celulă bacteriană — pînă la 
100 miliarde..." S-a protestat 
și se mai protestează, încă, 
împotriva acestei folosiri „a- 
buzive". Se spune — pe bună 
dreptate — că despre o struc
tură putem avea informații; 
însă acestor încercări de a 
salva o interpretare mai apro
piată'de înțelesul comun, alți

oameni de știință le opun ar
gumente bazate pe fecundita
tea folosirii la prima vedere 
„șocantă".

O legătură de esență a fost 
făcută cu termodinamica (Bri
llouin). In această știință cla
sică, entropia era o măsură a 
dezordinii unui sistem.. Infor
mație a devenit — pentru unii 
aproape același lucru cu ne- 
gentropie, adică cu „entropie

te influența comenzile. Sînt 
sistemele automate și nu este 
greu de văzut că toate siste
mele vii sînt sisteme cu auto
reglare. Dintr-o dată, deci, teh
nica automatizării și științele 
biologice sînt puse sub sem
nul conceptului de informație. 
Viața psihică nu este „decît" 
expresia unei modalități 
particulare de recepționare și 
de prelucrare a informațiilor.

Existența Oceanului înghețat de 
Nord are desigur repercusiuni dintre 
cele mai nedorite asupra regiunilor în
vecinate. O climă aspră bîntuie coastele 
continentale pînă departe, în interior. 
De aceea ideea de a se construi în 
strîmtoarea Behring un baraj care să 
despartă cel mai „cald" ocean de pe 
glob (Oceanul Pacific) de cel mai rece 
(Oceanul înghețat) a fost primită cu 
mare entuziasm. Conform proiectului, 
între Ciuhotca și Alaska urmează să se 
construiască un puternic baraj care să 
închidă strîmtoarea, iar o cale ferată 
electrificată urmează să treacă peste 
acest gigant pod. Trenurile vor putea 
face astfel legătura între marile orașe 
Londra, Paris, Berlin, Moscova, Irkutsk, 
Washington și altele.

Desigur nu este nimic fantastic în 
acest proiect cu atît mai mult cu cît 
strîmtoarea Behring nu depășește 80 km 
lățime și are o adîncime medie de 
216 m. Realizarea barajului va bara, așa 
după cum am spus, drumul munților 
de gheață și al apei reci care trec din 
Oceanul Arctic în cel Pacific, realizîn- 
du-se o circulație dirijată a apei. în fe
lul acesta, Marea Behring nu va mai 
fi .atinsă de „aripile" înghețului făcînd 
să dispară curentul rece al Kamciatkăi. 
Mai mult, sute de pompe cu elice de 
mare capacitate, care vor fi montate în 
trupul de colos al barajului și care vor 
fi puse în mișcare doar de energia unei 
centrale atomice de cîteva milioane de 
kilowați, vor avea sarcină să refuleze 
apa caldă din Oceanul Pacific în cel 
înghețat. Pe această cale „artificială" 
se va forma un al doilea Golfstream, 
aproape egal, care va învinge Oceanul 
Arctic. închipuiți-vă, rezultatul. Pe 
lacurile împărăției ghețarilor va în
cepe o epocă nemaivăzută de dezvol
tare a naturii : oamenii de pe meleagu
rile Behringului și din valea Yukonu- 
lui, vor dezvolta agricultura și zooteh
nia schimbînd fundamental viața.

O dată cu topirea ghețurilor, se va 
putea trece la realizarea unui alt pro

iect tot atît de extraordinar. Este vorba 
de data aceasta, de transformarea Sa- 
harei într-o grădină înfloritoare.

Dar cum s-ar putea realiza o astfel 
de metamorfoză ? Se prevede construi
rea a două baraje : unul în strîmtoarea 
Gibraltar, iar altul în cea a Dardanele- 
lor. în felul acesta apele Mării Medite- 
rane nu vor mai comunica în voie cu 
cele ale Oceanului Atlantic și Mării
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Negre iar prin evaporare ele vor scădea 
cu 100 m eliberînau-se un număr im
portant de kilometri pâtrați, pentru 
cultura plantelor. Al doilea efect va fi 
în fond cel care ne interesează: prin 
amenajarea strîmtorilor se vor putea 
construi două puternice hidrocentrale. 
Astfel milioane și milioane de metri

cubi de apă vor fi pompați atunci cu 
ajutorul forței electrice date de cen
trala de ia Gibraltar în rețelele de iri
gație ale Saharei.

Alte proiecte prevăd transformarea 
pustiului saharian prin aducerea la su
prafață a mărilor sale interioare și 
„brodarea" cu ajutorul lor, peste nisi
purile fierbinți, a unui magistral grilaj 
de canale.

Printr-un proiect sau altul sau prin 
combinarea amîndurora se va supune 
cî’ndva și pustiul din vecinătatea albas
trei Mări Mediterane. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît oamenii de știință au 
dovedit că Sahara nu a fost întotdeauna 
un pustiu ci o imensă cîmpie înflori
toare. Cu ajutorul omului și în folosul 
omului ea își va recăpăta aspectul. ț

Tot în lumea proiectelor îndrăznețe 
se situează și cel al inginerului sovie
tic Cerenkov. Poate chiar îndrăzneala 
acestuia trece în sfera științific-fantas- 
ticului mai mult decît proiectele despre 
care am vorbit mai sus. Despre ce este 
vorba ? Cerenkov propune construirea 
unui inel, asemănător celor trei ale lui 
Saturn, în jurul Pămîntului. Spre deose
bire de inelele* saturniene, care sînt for
mate din material meteoric, din pietre 
și gheață, și de a căror existență este 
legat frigul veșnic, viitorul inel artifi
cial al Terrei va însemna lumină, căl
dură, viață, el va împrimăvăra planeta 
prin valorificarea razelor solare care șe 
pierd în univers și va conduce la dis
pariția nopților. Mai precis îndrăznețul 
proiect prevede construirea unui inel 
plasat la 1 500 km depărtare de pămînt 
prin împrăștierea unei pulberi albe,' 
nestrăvezii, cu ajutorul unor rachete 
cosmice. Razele solare căzînd asupra ei 
vor fi difuzate în toate direcțiile, inclu
siv spre pămînt. Evident, acest proiect 
se află doar în dezbatere, dar cine știe.

- poate într-o zi, reprezentanții tuturor 
națiunilor, strînși în jurul unei mese ro
tunde vor semna la o conferință a co-- 
laborării științifice decizia pentru con
struirea soarelui inel.

materie, nici energie", scria 
N. Wiener dar ea este întot
deauna purtată de substanță 
și de energie. In natura vie și 
în tehnică, există un tip de 
legături între sisteme în care 
cantități mici de energie, sub 
formă de semnale, au o mare 

— eficiență de declanșare și de 
reglare.: sînt legături de tip 
informațional. Energetică cla
sică se divizează astfel în

s-a dezvoltat cel mai rapid în 
ultimul secol. Rapiditatea pro
gresului tehnico-științific este 
explicabilă mai ales prin dez
voltarea comunicațiilor.

Automatizarea reprezintă o 
caracteristică a revoluției știin- 
țifico-tehnice contemporane. 
Cibernetica (baza teoretică a 
automatizării) este o știință 
caracteristică a epocii noastre 
iar mașinile electronice deȘTIINȚELE INFORMAȚIEI

negativă". Și aci se manifestă 
tendința de a da termenului, 
un sens obiectiv, adică fără 
referire la subiectivitatea unui' 
receptor care așteaptă, nu este 
sigur, cunoaște.

N. Wiener, întemeietorul 
ciberneticii, a spus că siste
mele tehnice cu auto-reglare 
funcționează pe baza „infor
mației" despre rezultate care 
circulă în mașină, și care poa-

în biologie, transmiterea 
ereditară a caracterelor, nu 
este și ea o transmisie de „in
formație genetică" ? In mai 
puțin de zece ani de la for
mularea întrebării în acești 
termeni, biochimiștii au des
cifrat „cadrul genetic" grație 
căruia acizii nucleici dau in
strucțiuni pentru sinteza pro
teinelor specifice.

„Informația nu este nici

„energetica puterii" și în „e- 
nergetica informației".

★
S-ar părea deci că invazia 

științelor naturii și a societății 
de către considerații informa
ționale este îndreptățită. La 
cele spuse mai sus, mai adău
găm cîteva observații.

Tehnica transmisiunilor și 
a comunicațiilor este, fără în
doială, partea tehnicii care

calcul sînt mașini foarte ca
racteristice pentru această e- 
pocă. Mașinile de calcul nu 
sînt mașini de putere (ca o 
macara, bunăoară) ci mașini 
de prelucrare a informației.

Progresele științei au dus la 
acumularea unui volum gigan
tic de cunoștințe, acumulare 
care se face în ritm accelerat, 
iar documentarea (adică afla
rea în timp util, a informați

ilor necesare) este o condiție 
principală a folosirii lor in 
practică și în cercetare. O 
nouă știință — informatica — 
a apărut prin „compunerea" 
disciplinelor celor mai diverse, 
cu scopul de a găsi cele mai 
bune soluții (automate sau 
semi-automate) pentru înregis
trarea. depozitarea și furniza
rea informațiilor necesare.

Nu reprezintă toate aceste, 
idei și fenomene, o.dovadă 
suficient de puternică pentru 
rolul de concept fundamental, 
de „categorie", pe care-1 joacă 
informația, în știința de azi și 
de mîine ? Problema rămîne 
deschisă. Teoria matematică a 
informației, cu baza ei proba
bilistă, cu punctul ei de ple
care într-o situație umană și 
inginerească, nu oferă tuturor 
celor ce caută pentru descrie
rea și analiza sistemeloi’ ma
teriale „un al treilea concept" 
(alături de cele de substanță 
și energie), tot ce s-a așteptat 
de la ea. în vorbirea obișnuită 
și în diferitele științe, folosim 
cuvîntul de „informație" în 
multe sensuri, iar calculul in
formației și-a propus alte o- 
biective decît lămurirea legă
turii profunde dintre ele.

Faptul că această teorie ma
tematică s-a bucurat de un 
mare succes, fiind primită de 
cercurile științifice și tehnice 
fără rezistențe și fără întîrzie- 
re, dovedește că un nou punct 
de vedere asupra sistemelor 
materiale era așteptat (chiar 
așteptat cu nerăbdare). Aceas-’ 
tă nerăbdare explică atît en- 
tuziasmele necritice cît și uti
lizările uneori abuzive : dar 
nici unele, nici altele nu sînt 
un impediment în calea elabo
rării unei „științe generale a 
informației", teoretică, experi
mentală și tehnică, care să fie 
pentru sfîrșitul secolului XX, 
mai mult decît ceea ce au fost 
energetica și știința evoluției, 
pentru secolul care a trecut.

Această problemă are, evi
dent — și mari implicații fi
lozofice. Nu există, oare un 
paralelism între „triada": 
materie, mișcare, reflectare — 
și „triada" : substanță, ener
gie. informație ?

Problema informației arată 
că știința viitorului are, în- 
tr-însa, potențialități de unifi
care și de sinteză — mai 
mari, poate, decît cele pe care 
ie-a avut știința în trecut.
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In zona de intensă industria

lizare și urbanizare a orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
produs o masivă migrație de ti
neret din toate colțurile țării. 
Așa cum era de așteptat, o pon
dere însemnată a celor nou ve
niți — 37 la sută — o reprezintă 
femeile.

Bărbații provin în majorita
te din mediul urban — orașe 
mai puțin industrializate — 
fiind atrași aiei de posibilități 
de calificare, de perspectiva de 
confort, de caracterul nou al 
tehnicii, al ariei profesjpnaliză- 
rii din combinatele chimice lo
cale. Femeile provin în majori
tate din mediul rural, solicitate 
de asemenea, de oferta califi
cării în profesiuni din ramura 
industriei chimice accesibile 
structurii lor fizice. Un amă
nunt demn de luat în conside
rație. Majoritatea femeilor din 
oraș au serviciu, 9 din 10 femei 
avînd o calificare.

SALARIATA — calificată 
.după cum arătam mai sus — 
în același timp SOȚIE, MAMA 
și GOSPODINĂ, tînăra nou ve
nită Ia oraș poate constitui o- 
bîectul cel mai interesant de 
studiu, oferind concluzii, defini
torii credem pentru manifesta
rea personalității, pentru uni
versul ei spiritual în mediul in
dustrial. Interesant, de bună 
seamă nu ca scop în sine ci mai 
ales ca punct de plecare în gă
sirea acelor măsuri, soluții, care 
să elimine locurile de neconcor- 
danță între real, posibil și ne
cesar. Un asemenea studiu a 
fost întreprins nu demult de că
tre Institutul de expertiză și re
cuperare a forței de muncă din 
București.

Stînd de vorbă cu sociologul 
Flerica Mănoiu am aflat că lu
crarea de cercetare a avut în 
vedere structura, funcțiunile și 
transformările familiei : bugetul 
de tinio al familiei tinere, com
ponentă de seamă a vieții în 
mediu! industrial, a constituit 
unul din elementele urmărite. 
Găsind rezultatele acestei an
chete de interes mai larg, 
ne-am adresat tovarășei EMI
LIA RUNCEANU, autoare a lu
crării de cercetare, cu rugămin
tea de a ne face cunoscute con
statările desprinse pe baza pre
lucrării datelor culese in timpul 
anchetei.

— în stabilirea factorilor care 
influențează timpul liber al fe
meilor tinere — în postura mul
tiplă în care este solicitată — 
pornim prin a lua în conside
rare o seamă de elemente care 
acționează — individual sau in
terdependent, catalizator sau 
inhibitor — asupra disponibili
tăților de timp. Orașul Gheor-

IMPRESII ȘI SUGESTII 
LA CAPĂTUL A 2000 DE KM\

De curînd, prin bunăvoința 
Oficiului Național de Turism am 
străbătut în cîteva zile o salbă 
de stațiuni balneoclimatice mai 
puțin cunoscute situate pe trasee 
turistice mai greu accesibile, al
tele recent înființate.. Scopul re
portajului nostru este de a le 
populariza frumusețile, de a face 
cunoscute căile de acces si, unde 
se va simți nevoie, vom adresa 
o sugestie personalului director 
al acestor stațiuni, pentru ca, nu 
în viitorul „îndepărtat", ci la 
anul sau chiar în acest sezon lu
crurile să fie îndreptate.

LA O MARE RASPÎNTIE 
GEOGRAFICĂ

Acolo unde Oltul pînă ajunge 
în cîmpie, mai rupe cîteva ză- 
gaze ele piatră, se află un mă
nunchi de stațiuni cu ape mine
rale folosite de două milenii: 
Călimănești, Căciulata, Govora, 
Olănești, Ocnele Mari, Ocnița. 
(O legendă pune descoperirea iz
voarelor de la Căciulata pe sea
ma unui cioban numit Căciula. 
Apele de la Călimănești-Cadula
ta pe vremuri erau foarte cu
noscute în străinătate. Doctorul 
Carol Davila recomandase îm
păratului Napoleon al III-lea un 
tratament cu aceste ape, pe care 
și le procura îmbuteliate, aduse 
cu diligența, urmînd să-și con
tinue cura chiar în stațiune, însă 
catastrofa de la Sedan l-a îm
piedicat s-o facă).

Situate in Piemontul Getic, 
marea depresiune montană Ji- 
blea-Berislăvești renumită prin 
plantațiile istorice de vii (cerce
tătorii de la Institutul de cerce
tări hortiviticole Drăgășani sus
țin că la Jiblea, sus, s-ar afla o 
plantație sălbăticită de viță de 
vie de pe timpul lui Mircea cel 
Bătrîn) — aceste stațiuni sînt 
renumite prin cura balneară și 
frumusețe geografică. Fără a mai 
zăbovi însă asupra descrierii lor, 
amintim amatorilor de excursii 
că în apropierea mînăstirii Cozia 
se află amenajat un camping 
chiar la vadul Oltului, și un mo
tel confortabil peste drum de 
mînăstire, la poalele pădurii. Ur- 

. cînd pe Olt, la km 231, aflăm 
așezarea Cîineni, străvechea 
„scală de vamă", situată pe lo
cul castrului roman, Pons Vetus 
(Podul vechi), ceea ce înseamnă 
că romanii construiseră podul pe 
unul dacic mai vechi. Aici în
tr-o luptă sîngeroasă în timpul 
războiului prim mondial, a pierit 
generalul David Praporgescu.

Înaintăm pe DN 7, fostul drum 
roman construit de împăratul 
Traian la 105-106, început la Du
năre, continuat prin defileul Co- 
ziei, Țara Loviștei lui Seneslau, 
în sus pe Olt, pînă la Sarmize- 
getusa și spre Apullum (Alba 
dulia) și Napoca, locuri pe unde 
ae întindea odinioară stăpînirea 

ghe Gheorghiu-Dej ca centru 
social-cultural, oferă condiții 
optime de locuri și un venit (de 
812 lei în medie pe cap de mem
bru de familie), care are rolul 
său bine determinat în profila
rea timpului liber.

Pentru a determina durata 
timpului liber, aspirațiile și ac
tivitățile consacrate acestuia, 
am chestionat un eșantion re
prezentativ — 20 la sută din to
talul salariatelor angajate în 
Combinatul de cauciuc sintetic 
— și un lot martor de femei 
casnice. Din considerente ușor 
de înțeles — condițiile compa- DECANTĂRI ÎNBUGETUL DE TIMPAL FAMILIEI
rabilității — s-au avut în ve
dere similitudini sociale — si
tuația matrimonială (86 la sută 
căsătorite), structura familiei 
pe două generații (89 la sută), 
condiții optime de locuit, dotare 
corespunzătoare cu echipament 
tehnic gospodăresc.

Cercetarea noastră a relevat 
că durata medie a timpului li
ber al femeilor salariate — pe 
eșantionul urmărit — este de 
3 ORE ȘI 24 I)E MINUTE ZILNIC.

Vreau să-mi exprim părerea, 
formată de rezultatele furnizate 
de cercetare, că apare neîndoios 
un decalaj, vizibil, între aspira
țiile de timp liber și activitățile 
realizate, decalaj condiționat 
mai ales de contradifețiile din
tre soți privind utilizarea timpu
lui liber al femeii. Este mani
fest, de asemenea, decalajul 
de timp liber între soți, neatra- 
gerea soției în timpul disponibil 
al soțului conducînd la eforturi 
suplimentare, provocînd supra
solicitarea femeii.

— Vorbind despre rezultatele 
sondajului întreprins, v-am 
ruga să insistați și asupra latu- 
rilo" preventive, necesar a fi 
studiate în vfederea conturării 

romană. Ajungem la pasul Tur- 
nu-Roșu, trecătoare de la...

PORȚILE
TRANSILVANIEI

apelurile insistente ale salariați- 
lor de aici ?

ISuuu
fabricii 
inginer

Stăm de vorbă, Ia conducerea 
i cu tov. Gh. Samaches, 

inginer șef. Discutăm despre câș
tigul realizat de salariafi. Este un

Sibiului, hi- 
situată pe 
de sare

jaților pasageri
Cadrilul anga

OLAN EȘTI

După trecerea Carpaților a- 
vem in față depresiunea Sibiu
lui. Străbatem cîteva sate păcu- 
rărești din Mărginime, vestite 
prin tezaurul de icoane pe sticlă 
și ajungem la Ocna 
treaga așezare e 
masivul geologic
care începe aici, se conti
nuă pînă la Pra^I. Turda, Oc
nele Mureșului, apoi pe sub Car- 
pați, la Ocnele Mari. E cel mai 
concentrat zăcămînt de sare eu
ropean. Exploatarea lui va dura 
zeci de mii de ani. De aceea 
apele acestei stațiuni conțin o 
mare concentrație de sare, iod și 
fier. Lacurile, pe lîngă faptul ca 
sînt de o rară frumusețe, sînt și 
de mare eficiență în cura bal
neară, în plus, nămolurile pro
vin din fosile terțiare. După vic
toria de la Șelimbăr, Mihai Vi- 
teazu în drumul spre Alba-Iulia 
aici și-a odihnit oștile. Mai tîrziu. 
bogata familie a luminatului domn 
Brăncoveanu construiește o mî
năstire — declarată de N. Iorga 
monument istoric. Bunele rezul 
tate curative vor face ca în vii
tor stațiunea să se extindă și să 
se modernizeze fiindcă în prezent 
clădirile sînt vechi și de un re
lativ (îndoielnic) confort.

De pe drumul național 14 A 
ne abatem la stingă spre o altă 
stațiune, Bazna.

Situată pe un alt rezervor na
tural, stațiunea se află într-o zo
nă cu climat liniștit fără mișcări 
bruște de aer, apărată de pă
duri de brazi și foioase. Stațiu
nea e atestată în acte pe la 1697. 
Apele de Bazna sînt saline, clo- 
rurate, iodice. Din ele se obține 
vestita sare de Bazna — prezentă 
în orice farmacie. In cadrul a- 
cestor peisaje atît de plăcute, un 
lucru e foarte neplăcut pentru 
oaspeți! Lipsa apei dulci, pota

bile. Iar lucrurile se complică 
cînd pacicnții reumatici se află 
la procedura de nămol... Rămin 
nămoliți ! Mai lipsește deseori și 
curentul electric. Conducerea 
stațiunii ne mărturisește că a- 
proape de 5 ani umblă cu petiții 
la Întreprinderea de electricitate 
din Sibiu. Ultima corespondență 
îi asigură că în 1970 se va re
zolva... Pînă atunci cina se ser
vește la lampă iar deplasarea la 
vile se face „per pedes apostolo- 
rum", pipăind terenul cu basto
nul, fiindcă trebuie să amintim 
tehnicienilor de la Sibiu, că Baz- 
na nu găzduiește loturi de spor
tivi în cantonament ci oameni ai 
muncii veniți la tratament, prin
tre aceștia fiind mai ales bătrîni 
suferinzi de afecțiuni reumatice.

Sîfttem în mijlocul podișului 
transilvan, Cîmpia Truzii "unde 
„zace cinstitul trup al lui Mihai 
Vodă Viteazu". Ne îndreptăm 
spre Cluj și urcăm în sus. 

de măsuri operative, cu efect, 
în sensul corectării stării ac
tuale de lucruri.

— Am să încep cu ceea ce 
știm din proprie experiență că 
reprezintă locul cel mai însem
nat. mai yoluminos de consum 
al timpului liber al femeii : tre
burile gospodărești. în majori
tatea cazurilor cercetate, (aceas
tă responsabilitate este de 
drept încredințată soției. în 22 
la sută din familii, soțul refuză 
să dea ajutor în gospodărie, 
considerînd-o a fi atribuție ex
clusivă a femeii. De cealaltă 
parte, 41 la sută din femei au 

credința — încă sub influenta 
mentalității patriarhale — că 
soțul trebuie degrevat de obli
gațiile gospodărești și acceptă 
situația ca atare.

în ambele situații, efectul este 
nedorit în două sensuri. O pri
mă consecință — suprasolicita
rea fizică și nervoasă a femeii, 
obligată să ducă în spate gos
podăria în cele mai mici amă
nunte. Se creează astfel, o dis
ponibilitate de timp liber la 
bărbați. Cum activitățile cu 
funcție de integrare socială 
(cultural-educative, sportive) 
sînt în număr foarte redus da
torită insuficientei instituțiilor 
de profil (orașul nu are dotarea 
corespunzătoare cu baze cultu
ral-sportive), timpul liber ca
pătă. invariabil, aceeași desti
nație — restaurantul. Pare ab
surd. dar tocmai instituțiile co
merciale au programul atît de 
studiat îneît nu numai că oferă 
cu larghețe un loc unde să pe
treacă timpul liber dar sînt sin
gurele deschise Ia ore tîrzii, in- 
vitind parcă la a le prefera 
altor locuri. O situație, căreia 
i se poate găsi, desigur, rezol
varea. Asta presupune, implicit, 
crearea condițiilor pentru a o-• •••••

printre livezile de ionatani ale 
Bistriței năsăudene pînă la băile 
Singeorz.

PE APA SÎMBETEI

Probleme administrative, 
importanță balneară ne abat

de 
f___ de

la descrierea piesagistică a Sin- 
georzului. Această stațiune dis
pune numai de 600 locuri la care 
se vor, adăuga, pînă în 1970, încă 
1500. Debitul apelor minerale 
este însă de 35 000 litri în 24 
ore, din care numai 600 litri sînt 
folosiți local de bolnavi, iar 
7 000 litri se îmbuteliază. Se pare 
că apele au o importanță încă 
nedescoperită. Institutul de bal
neologie în loc să deplaseze aici 
cîțiva cercetători, pentru analiza
rea apei la sursă, aduce apa la 
București. Natural, concluziile a- 
nalizelor sînt altele. Dacă Sîn- 
georzul ar fi pe Valea Prahovei /... 

rienta folosirea timpului liber, 
asigurînd prezența in acest in
terval de timp a unei game 
largi, complexe de activități 
destinate familiilor tinere-

— Ce preferințe pentru timpul 
liber al femeii tinere s-au con
turat din ancheta întreprinsă ?

— Sînt dominante preferin
țele audio-vizuale la salariate, 
casnicele avînd o viață mai izo
lată, preferind excursii și plim
bări. Pe întregul e> 
vitățile în timpul liber se gru
pează în jurul programelor au
dio-vizuale și lucrul de mină. 
Pe ansamblul familiilor, timpul 

liber se consumă mai mult iu 
gospodărie. De menționat pro
porția relativ crescută, semnifi
cativă de altfel — 34 5 la sută 
din salariate și 31,3 la sută din 
casnice — a celor ce-și rezumă 
aria relațiilor sociale mai mul: 
la cadrul familial și în relațiile 
cu rudele. Rezultă, din sondajul 
efectuat; că activitățile de timp 
liber ale femeii nu corespund 
nici ca durată, nici ca profil, în
totdeauna, cu aspirațiile ei. 
fiind în măsură să favorizeze 
sentimentul insatisfacției.

— Studiul întreprins, avînd in 
temă un subiect atît de impor
tant a permis, bănuim, formu
larea unor opinii care au in ve
dere propuneri concrete, de 
corectare a situațiilor semna
late.

— Ne-am giridit intr-adevăr 
Ia o-seamă de măsuri, cu carac
ter aplicativ, care să favorizeze 
optimizarea acțiunilor de timp 
liber, degrevarea femeii sala
riate de muncile gospodărești, 
a celor care se rpferă la creș
terea, îngrijirea și educația co
piilor. Ele au în vedere cazul 
strict particular al orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej dar 
credem că unele dintre e'.e pot

Dar așa, drumurile de acces... 
, Întreprinderea de drumuri mo

dernizează de trei ani 22 km, din 
stațiune pînă la gara — și nu a 
terminat încă. Explicația e (nu 
găsim alta) că lipsește Făt-Fru- 
mos din poveste, în stare să plez
nească din bici și, într-o singură 
noapte, ar așterne un drum 
cu poduri.

De ce nu
cantitate mai
Fiindcă apa de Singeorz nu se 
armonizează la șprițuri, ca bor- 
secul. Iar ceea ce prescriu me
dicii nu „convine" teapeleului și 
nu e comercial !

Cîteva milioane de litri de apă 
pe an. purtătoare de sănătate se 
duc pe apa sîmbetei.

se îmbuteliază o 
mare de ape ?

ÎN „VALEA VINULUI"

De unde cine numele acestei 
stațiuni, nu știm, fiindcă așa

fi considerate ca oportune și A 
pentru alte localități. Mă refer 
in primul rind la organizarea 
de unități comerciale in zona a 
combinatului, cu orariile core- 
late programului de muncă din 
combinat. în structura comple- 
xelor comerciale nefiind admi- 
să lipsa semipreparatelor. Ți- 
nind cont de tipul de familie 
existent aici — absența bunici- @ 
lor sau a altor persoane care să 
poată supraveghea copiii — cît 
timp părinții .sînt ocupați în A 
producție — este imperios ne- “ 
cesară mărirea, la capacitatea 
cerută, a creșei și înființarea de 
servicii sociale pentru satisfa- 
cerea cerințelor de suprave
ghere și educație a copiilor. _ 
Vorbind despre acest capitol, 9 
găsesc nimerit să sesizez sensul 
mult mai adine, vastitatea do
meniului. în fond, părinții lip- A 
sesc de acasă, împreună sau 
succesiv, aproximativ 9 ore 
(timpul de lucru și cel aferent gfe 
deplasării). Nu este normal ca ” 
pe această durată, copilul, indi
ferent de vîrstă, să se afle în 
supravegherea cuiva ? Pentru W 
cei mai mici — preșcolarii — 
situația este rezolvabilă prin 
existenta grădinițelor (al căror A 
program trebuie însă dimensio- 
nat in raport de scopul amintit 
mai înainte). Dar pentru școlari, A 
pentru elevii din clasele mai “ 
mici ? Ei stau la școală un nu
măr de numai cîteva ore. Ce 
fac după aceea, pînă la întoar- 
cerea părinților ? Un hiatus 
despre care trebuie să se discu- 
te. calificat evident, pentru a @ 
găsi o soluție convingătoare".

Un oraș Prin definiție tînăr, 
cum este locul de desfășurare a A 
anchetei prezentată mai sus, se 
demonstrează din plin a fi tere
nul unor posibilități normale de 
muncă, de conviețuire socială. “ 
Dovadă rezultatele în activita
tea productivă a populației — _ 
aproape toată absorbită de nța- 
rile întreprinderi chimice din 
localitate — închegarea lor în
tr-o unitate socio-urbanistică. A 
Ar fi însă anormal dacă privi- 
rea n-ar trece dincolo de ceea 
ce constituie normalul, dacă a 
n-ar încerca să vadă aspectele w 
ce impietează firescul lucruri
lor. TIMPUL liber, de care 
np-am ocupat, constituie un do- 
meniu cu numeroase puncte cri
ticabile, după cum am văzut. 
Critica se referă atît la subiect, A 
la individ, cit și la mediul că- 
ruia aparține, la insuficiența a- 
paraturii de influență asupra 
lui. Credem că în căutarea mij
loacelor eficiente de educație a 
tineretului, asemenea lucruri nu ™ 
trebuie să scape atenției.

U. NEAGU

(Urmare din pag. I)I

I
terioare de activitate fcontînd pe 
responsabilitatea deplină a or
ganizațiilor emitente !)

Transportul! Ca să ajungi la 
fabrică trebuie să schimbi în 
centru cursa care te aduce din 
cartier. Iar de la Bartolomeu, vii 
pe jos. circa 15 minute, Inchi- 
puiti-vă ce este pe timp nefa
vorabil ’ Așa se $i explică cererea 
insistentă de transfer a unora 
pentru alte uzine. Muncitori 
foarte buni au primit locuință 
in cartierete noi Tractorul. Stea
gul rom) și pe hună dreptate pre
feră sâ evite tot acest calvar al 
transportului.

Idată și aceas 
ce justificări 
treorinderea

— De anul trecut, cînd a ve
nit un inginer de la I.T.B. pe la 
noi și ne-a dat asigurări, nu ne-a 
mai luat nimeni in seamă, ne-a 
spus cineva.

— Sperăm să se rezolve ceva 
acum, cu construcția noului sta
dion !

Cuvintele sînt rostite a alinare 
și le-am auzit de repetate ori. Va- 
săzicâ a trebuit să se aștepte ri
dicarea unei baze sportive ca să 
se ia în considerație cererile în
dreptățite ale celor ce lucrează în 
această parte a orașului /deocam
dată și aceasta o prezumție...). In 

i va mai bandaja în
treprinderea de transport Bra
șov insensibilitatea timpanului la

I subiect adesea pus în discuție de 
conducerea uzinei. Și de bună- 
seamă, luat în considerație de cei

cum e aninată, pe o colină de 
munte, sub virful Ineultii, e g*eu 
să presupunem că ar fi pe aici 
viță de vie. Stațiunea, recent des
chisă, are numai două cile cu o 
capacitate de 90 de locuri. Fru
musețea și originalitatea peisatu- 
lui va face, credem, din această 
stațiune — o mare așezare m'r- 
dernă și confortabilă. Virtuțile 
unei stațiuni depind, în primul 
rind, de căile de acces, lucru ce 
pe aici nu prea există. Valea Vi
nului, recomandabilă pentru a- 
fecțiuni nervoase, dispune și de 
posibilități de cură internă cu 
ape minerale. Pentru amenajarea 
băilor s-au cheltuit 1-50 000 lei. 
Pe lingă investiția de bază, anual 
se mai cheltuiesc pentru întreți
nere reparații curente încă 
20 000 de lei, din care se acope
ră numai 6000 lei. Dar băile nu 
funcționează! (Aici cin oamenii 
la odihnă).

Aceeași situație, ceva mai roză,

Pe întinsul lacului de acumulare al hidrocentralei de pe Argeș

MEDIOCRITATEA
(Urmare din pag. I)

! Stoichiță și lect. univ. Petre 
Bieltz. ău devenit pe neobservate 
martorii unui dialog pe care 

, ne-am mărginit a-1 transcrie.
Rep. Considerați că există un 

motiv, ca și o logică, a medio- 
i crității ?

R. S. Desigur, există un motiv 
foarte puternic, care dă și logi
ca mediocrității. Iar motivul este 
foarte simplu : culttfra este prin 
excelență inovație, adică desco

perirea și înțelegerea noului, a 
acelui nou care este cel mai ma»e 
dușman al mediocrității ; con
vertiți aceste judecăți și veți a- 
vea sintetizată logica mediocri
tății Numai că, atenție ! Se "n- 
timplă deseori ca mediocritatea 
să mimeze noul. Fenomenul, jnsă, 
este un alt mod 
mediocrității. De 
snobismul nu au 
oamenii noului.

P.B. Există ,
decata că a te ocupa de proble
me sau domenii inedite înseam
nă pur și simplu a fi modern. 
Nimic mai fals ! Facem sociolo
gie nu pentru că este la modă, 
ci fiindcă este modernă, adică 
răspunde unor imperative majore 
ale epocii noastre. Ca să fiu sin
cer pînă la capăt, logica medio- 

de afirmare a 
aceea moda și 
ce căuta între

uneori preju-

afectafi direct — salariații fabri
cii.

— Sîntem net dezavantajați de 
rețeaua tarifară, comparativ» cu 
celelalte întreprinderi din orașul 
nostru. De aici și pornesc o parte 
din necazurile pe care le avem. 
Acest lucru pe noi ne depășește 
dar în fața lui în primul rînd noi 
sîntem obligați să ridicam din 
umeri. Credem câ va trebui să i 
se găsească o reglementare co
respunzătoare in viitor.

Chestiunea este ceva mai com
plexă. firește. Cum însă ca se 
leagă direct, condiționează mer
sul lucrărilor în întreprindere, o 
supunem atenției forurilor în 
drept — Ministerul Industriei

Construcțiilor de Mașini și Comi
tetului de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare.

Ecoul fluctuației îl prime cte 
din plin situația realizărilor pla
nului de producție. Iar atunci 
cind aici totul pare normal (Ia 
secția radiatoare de exemplu, pla
nul producției globale pe semes
trul I 101,9 îndeplinit, produc
tivitatea muncii 105.4 la sută) 
în spate se află în realitate efdr- 
turile adeseori suprasolicitate ale 
celorlalți pentru a umple golul 
lăsat de cei ce și-au părăsit locul 
de muncă, de a suplini contri
buția inel incompleta a noilor 
veniți, întotdeauna numeroși din 
aceleași motive.

Consecințele. palpabile, ale 
fluctuației solicită intervenția ne- 
întirziată a tuturor celor care 
într-un fel sau altul pot să con
tribuie la estomparea ei. Pe 
exemplul, oarecum particular de 
Ia F.R.C. Brașov, noi am nu
mit pe citiva dintre aceștia.

am miîlnit-o și la Colibița, re
centa stațiune de la poalele Bir- 
gătdui, ■ situată ia altitudinea de 
850 m. Se propune ca in viitor 
să se ajungă la o capacitate de 
cazare de 850 locuri, in prezent 
fiind numai 220, ceva mai puțin 
confortabile.

De aici urcăm spre șesurile do- 
moale ale domelor, la apa Bis
triței, purtătoare de plute și de 
oameni cu vorbire cîntată, mol
dovenească. Sînt locurile de nord, 
ale Țării de sus, pe unde Ștefan 
Vodă ți alți domnitor au ctitorit 
mînăstiri, iar oamenii au durat 
case din bîme de lemn cioplit, 
frumos dichisite, ca cele din Cio
cănești, sînt locuri pe unde creș
te lemnul tare de Tisă și copacii 
seculari, la umbra cărora umblă 
nestingherit cerbul și ursul. Pe 
aici a cinat Dragoș Vodă și Bog
dan I Vodă, la primul și cel 
de-a! II-lea descălecat. Mai jos 
de Bistrița, la Broșteni, a fost 
și Nică a lui Ștefan a Țetrci... 
Farmecul legendei acestor locuri 
sporește cind i se adună desă- 
tîrșita construcție electroenerge- 
tied de la Breaz. Pe aici, natura 
inspiră și arta desăvirșește. 

crității statutează precis și o for
mă de viață, căci rațiunea unei 
atari situații stă în iptenția uno
ra de a cîștiga mai ușor și fără 
efort o poziție sau un avantaj 
material direct.

Rep. ’ Și, totuși, uneori chiar 
refuzul modei nu poate duce la 
antipod, adică la pierderea tota
lă a contactului cu spiritul con
temporan (dumneavoastră îl nu
miți modern), adică exact Ia omiți modern), adică exact la 
mediocrizare ?

R. S. Foarte adevărat I Iată 
logica distincției între modern 
modă (pe care v-ași sugera să

Și 
Si 
o 

reluați într-un alt articol). Pei- 
sonal, mi-ar părea rău să nu fiu 
modern. Mi-este, însă, absolut 
indiferent dacă sînt sau nu Ia 
modă. N-am să spun eu asta că 
tuturora le este indiferent dacă 
sînt sau nu la modă. Vreau însă 
să înțelegem că moda este lucrul 
care se demodează cel mai u- 
șor — n-am spus-o eu, o repet 
doar după Cocteau, căci este o 
idee foarte modernă și nicidecum 
pentru că Cocteau este... la 
modă.

Studentului Radu Cimponeriu 
din antfl IV secția psihologie, 
i-am adresat invitația de a vorbi 
despre cîteva aspecte psihologice 
ale mediocrității :

Cercetările psihologiei arată că 
evaluarea aproape a oricărei ca
racteristici omenești măsurabile 
pe un grup (eșantion) reprezen
tativ duce la alcătuirea unei 
curbe gausiene, adică, cu majo
ritatea în jurul valorii medii și 
cîteva cazuri spre valorile extre
me. Și, totuși, această omogeni
tate în jurul unei valori medii 
nu înseamnă mediocritate. A fi 
mediocru nu înseamnă a fi nor
mal, ci a fi ratat. Mediocritatea 
poate fi privită ca o boală. Me
diocru este nu acela care nu poa
te realiza ce vrea ci acela care 
nu dă pentru el sau pentru cei
lalți tot ce poate.

Sună banal și totuși e tragic că 
mulți oameni trăiesc și muncesc 
mult sub maximul capacităților 
lor.

O teorie psihologică larg ac
ceptată susține că în centrul 
determinării subiective a activi
tății individului pe mari perioade 
de timp sta balanța dintre aspi
rații și posibilități, așa cum 
miezul autoaprecierii este rapor
tul dintre aceleași aspirații și 
realizările cu care sînt continuu 
și aproape automat comparate.

De aici se conturează o soluție 
teoretică și practică în măsura 
în care e aplicată. Medicamentul 
mediocrității este tot ce ridică 
nivelul aspirațiilor. Or. aspirația 
este un model mintal latent, o 
rezultantă a orientărilor instruc- 
tiv-educative a deprinderilor, u- 
neltelor intelectuale formate și a 
trăsăturilor temperamentale in 
special a celor energetice.

Ipotetic și abstract s-ar putea 
nota două tendințe biopsihologi- 
ce fundamentale ale lumii vii, 
prezente și la om intr-o expresie 
specifică. Prima este tendința ho- 
meostatică a reacției și actului de 
păstrare a stării inițiale, deci 
hrănirea și repausul, apărarea 
(chiar și în expresiile lor cele mai 
înalte). Dar ființa vie nu rămîne 
aceeași, ea se perpetuează și se 
extinde în spațiu și în timp. A 
doua tendință de bază e dezvol
tarea. La om expresia socială 
prin excelență a dezvoltării, în 
acela; i timp dezvoltare de sine 
și a tuturor, e creația. A munci 
înseamnă a crea, însă a crea cu 
adevărat înseamnă a da mai 
mult societății și, în special, mai 
bine, a da ceva nou. a îmbogăți 
inteligența socială prin noi unel
te și știința ei prin noi cunoș
tințe.

în fiecare om aceste două ten
dințe și multe altele sînt

Prin Cheile Bicazului, intrăm 
în „Lacul Roșu". Stațiune fai
moasă, recunoscută. Are un cam
ping, 3 cabane și 18 vile cu 467 
locuri încălzite cu lemne. S-a 
făcut proiectul de încălzire cen
trală cu un deviz per total de 
3 milioane lei. Oarecare opreliști 
contabile cor crea în iarna a- 
ceasta o situație de necrezut. 
Centrala de termoficare va în
călzi, din cele 18, numai o sin
gură vilă, fiindcă, deși e apro
bat devizul, anul acesta s-a alo
cat numai o anumită sumă, care 
a ajuns pentru o singură vilă. 
Atît s-a aprobat! Așa se face că 
o centrală de termoficare, care 
costă atîta bănet, cu un regim 
normal de funcționare pentru 18 
vile, va funcționa pentru o sin
gură vilă, celealte... la lemne...

...Tușnadul e vestit. Are 72 
vile, aproape 2 000 locuri, încă 
trei cabane, plus Cabana turisti
că de la lacul Sfînta Ana, și încă 
150 de locuri în corturile O.N.T., 
iar în curînd va fi dat în folo
sință și campingul. Din totalul 
locurilor, aproape 700 sînt neco
respunzătoare, încadrate la așa- 
zisul „confort III", cu cîte 6 ca- 

zente în diferite proporții și 
iorme pe planuri infinit combi
nate în acea structură cu posibi
lități practic nelimitate care se 
numește personalitate. Esențial 
este că miezul persoanei, rapor
tul acesta poate fi transformat și 
ameliorat. Motorul nivelului de 
aspirați: este mărimea și calita
tea culturii împreună cu exem
plul de familie și colectiv. „Com
bustibilul" este nivelul energetic 
al individului în mare măsură 
temperamental, și el ameliorabil 
prin exercițiu și mod de viață. 
Creativitatea, ca să spunem așa 
principalul dușman al mediocri
tății, înseamnă pe lingă capaci
tatea nativă de a crea, prezentă 
după unele cercetări recente la 
majoritatea'oamenilor, și tendin
ța, dorința, îndrăzneala și obiș
nuința de a crea.

Aspectul acesta, subiectiv să-i 
spunem, nu este, însă, în nici-un 
caz unicul aspect al mediocrității.

’ Există, dimpotrivă, și unul obiec
tiv la fel de interesant de studiat, 
ținând de domeniul dialecticii so
ciale, al activității practice con
crete. Asupra acestui aspect, ra- 
portîndu-1 — desigur — la pri
mul, l-am solicitat să ne vor
bească pe VI. Krasnaseschi de la 
Institutul de expertiză și recAe- 
rare a capacității de mun^: 
„Chiar fără intenția de a scruta 
arheologia limbajului, se poate 
spune că mediocritatea rămîne și 
astăzi aplicabilă nu numai omu
lui, adică inteligenței, moralită
ții sau afectivității, ci și situații
lor, acțiunilor și rezultatelor.

$i fiindcă filozofia pare a li 
astăzi chemată să studieze actul 
uman și metodica lui mai curînd 
decît poziția omului în univers, 
noțiunea de mediocritate ar pu
tea prilejui interesante analize și 
confruntări. Mă gîndesc, cu titlul 
de exemplu, la mediocritatea în 
artă, determinată DE și mani
festata PRIN lipsă de autentici
tate, manierism, absența mesaju
lui sau chiar a sensibilității. La 
mediocritatea în știință, izvorîtă 
din caracterul incomplet al ipo
tezelor, insuficiența metodelor, 
unilateralitatea sau parcelarea in
vestigațiilor. La mediocritatea u-^ 
nei acțiuni, determinată de a-x 
precierea eronată, ignorarea sau 
cunoașterea parțială a realității, 
de copierea unor modele inadec
vate sau de alegerea unor mij
loace neindicate.

în toate aceste cazuri, ■ medio
critatea actului se manifesta prin 
mediocritatea rezultatelor.

Firește, nu toți oamenii sînt 
niște aștrii. Dar, în afara unor 
insuficiențe înăscute frizînd pa
tologicul, orice individ format și 
pus în situații de desfășurare a 
eului poate «depăși o data în 
viață, de mai multe ori sau me
reu, plafonul, care este totdeau
na insigna platitudinii.

★
Opiniile exprimate pînă acum 

nu au putut, în nici un caz, să 
epuizeze multitudinea ele sensuri 
ce se acorda termenului de me
diocritate. Ele ne-au permis, cu 
toate acestea, să introducem cî
teva distincții utile cu ajutorul 
cărora sperăm să-l putem, într-o 
ulterioară discuție, defini cît mai 
exact posibil.

Acum nu socotim, încă, a fi 
venit vremea concluziilor. Ne 
permitem, totuși, să atragem a- 
tenția asupra acestui aspect, so- 
cial-istoric concret, al fenomenu
lui asupra căruia insistase VI. 
Krasnaseschi în intervenția sa; și 
pe care îl propunem ca temă a 
discuției noastre viitoare, solici- 
tînd totodată cît mai multe răs
punsuri din partea cititorilor.

meni în camere, fără apă. (Amin
tim în această paranteză că sta
țiunea este specializată pentru 
boli neurastenice). Cu toate aces- 
țea, anual se cheltuiește cîte un 
milion lei pe mobilier. Iată cum 
devine cazul. Din cauza a cloi 
termeni: investiție și reparații. 
U.G.S.R. oferă fonduri pentru 
dotări, ceea ce și face — acordă 

. 1 milion de lei anual pe mobi
lier, dar acesta se vîră în vile 
vechi, nerenovate de ani. Ar fi 
nevoie de investiții pe care sta
țiunea trebuie să le primească 
de la consiliul județean. Și nu le 
primesc. Aceasta este explicația.

Ne îndreptăm spre Brașov, ca 
să urcăm în Poiana, la Șura Da
cilor. Înapoierea la București se 
face pe cunoscuta și răzbătută 
Vale a Prahovei; de .pe acest 
traseu deprinde călătorul, pentru 
prima oară, gustul turismului. 
Ajunși în București, sîntem la 
capătul a 2 000 de kilometri tu
ristici, animați de speranța că 
impresiile și, mai ales sugestiile 
noastre, vor servi cuiva.

ION MARCOVICI
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In sprijinul elevilor 

și studenților
în Editura, tehnică din Bucu

rești au apărut recent mai multe 
volume necesare elevilor, stu
denților și celor care se pregă
tesc pentru admiterea în învă
țămîntul superior. între acestea 
„Culegerea de. probleme de ma
tematici'1 cuprinde 1050 de pro
bleme de algebră, geometrie 
plană și în spațiu, trigonome
trie, analiză corespunzătoare 
programei analitice a liceului 
de cultură generală. Interesantă 
pentru tinerii care vor să candi
deze la examenul de intrare în 
facultate ~ este și lucrarea 'inti
tulată . ..................
chimie 
miter e 
rior“.

„Chimie și probleme de 
pentru concursul 
în învățământul

de ad- 
supe-

Adresîndu-se unor cercuri 
largi de elevi și tehnicieni, cea 
de-a patra ediție a „Tabelelor 
matematice uzuale" prezintă 
principalele elemente numerice 
și formule necesare pentru 
efectuarea calculelor și rezol
varea problemelor de aritme
tică, algebră, geometrie, trigo
nometrie, analiză. în aceeași 
editură a mai apărut o lucrare 
utilă, atît absolvenților de liceu, 
profesorilor de specialitate, teh
nicienilor, cit șt tuturor celor 
dornici să-și extindă cunoștin
țele de matematici. Ea se intitu
lează „Utilizarea numerelor 
complexe în geometrie".

AȘTEPTĂM DE LA
9 _________________

NAȚIONALELE DE ATLETISM LOTUL LĂRGIT

(Agerpres)

Expoziție Țuculescu la Belgrad
Belgrad se va deschide 
viitoare expoziția „Ionluna -------- ....

Țuculescu'. Ea ca cuprinde circa 
80 de lucrări reprezentative pen
tru diferitele etape de creație 
ale acestui mare artist român. 
Majoritatea lucrărilor care cor 
fi expune în capitala iugoslavă 
au mai fost prezentate și în alte

țări: Danemarca, Franța, Italia, 
S.U.A., bucurîndu-se de o deo
sebită apreciere. După ce pu
blicul din Iugoslavia va avea pri
lejul să le vizioneze timp de trei 
săptămini, cit rămîne deschisă 
expoziția, lucrări ale pictorului 
Ion Țuculescu vor mai fi expuse 
în Belgia și Cehoslovacia.

(Agerpres)

HOTEL TURISTIC

încă 
din 
de

Nici nu s-a stins bine 
ecoul întrecerilor atletice 
cadrul „Internaționalelor4* 
atletism ale României — una 
dintre cele mai reușite ediții și 
vom arăta de ce — și iată că 
o nouă competiție atletică de 
anvergură, CAMPIONATELE 
NAȚIONALE, se înscrie printre 
evenimentele sportive de prim 
rang ale acestei săptămini.

Sportul asupra căruia sînt în
dreptate privirile în acest se
zon cel mai asiduu este atletis
mul.

Anul 1968 este aiTul olimpic. 
Și Olimpiadele sînt competițiile 
atletismului în primul rind. A 
intrat în tradiție ca perioada 
premergătoare J O. să marcheze 
o creștere impresionantă a va
lorii performanțelor la absolut 
toate probele.

în acest context —- al verifi
cărilor, al ridicării haremurilor 
performanțelor — se înscriu ți 
„Internaționalele" noastre de 
atletism care au avut loc, re
cent. la Pciana Brașov. Reușita 
acestei ediții, împotriva timpu
lui nefavorabil din prima zi, a 
fost determinată de valoarea ri
dicată a echipelor participante.

Printre acestea, în primul 
rînd. se situează formația Cubei, 
alcătuită din atleți redutabili 
care, prin performantele și re
cordurile lor. se situează printre 
cei mai buni din lume : Figue- 
rola. (fiind accidentat n-a putut 
lua startul). Cobian. Samuels. . 
Ramirez. Romay etc. Modul 
sportiv și elegant cu care și-au 
disputat șansele, dăruirea și am
biția ca care s-au luptat pentru 
cucerirea victoriei, demonstrea
ză dragostea lor pentru culorile 
echipei, înflăcărată pasiune pen-

Drum bun,
„Cireșari“

r

\
întrecerile care se desfășoară simbătă

fi duminică incep sub „impulsul" rezul-

țațelor obținute la internaționale

tru sport, atribute care au im-» 
primat întrecerilor de la Poiana 
Brașov dinamism, forță și ca
litate, oferind astfel numerosu
lui public un autentic specta
col sportiv. •. Este suficient să 
arătăm că sportivii cubani au 
cucerit primele locuri cu exce
lente rezultate, la probele de 
viteză : 100 m. plat bărbați
H. Ramirez cu 10,3 secunde ; 100 
și 200 m. plat femei, Fulgencia 
Romay. cu 11,7 și respectiv 
23.7 ; ștafetele 4 X 100 și 4 X 400 ; 
apoi proba de triplu salt prin 
J. Hernandez și cea de ciocan 
prin E. Samuels cu 67,60 m.

Echipe puternice care s-au 
impus, au fost și cele din 
R. D. Germană, Anglia, Elveția, 
R. F. a Germaniei. Olandei, Un
gariei, etc. ai căror atleți au do- 
bîndit în' multe probe, victorii 
spectaculoase confirmînd valori 
ridicate și forma lor bună.

în aceste condiții, cu parteneri 
de întreceri puternici, atleții

noștri au făcut eforturi pentru 
apărarea prestigiului atletismu
lui românesc. Și trebuie să ară
tăm că numai parțial ele au 
fost încununate de sucCes. Este 
adevărat că unii dintre prota
goniștii unor probe, din motive 
mai mult sau mai puțin înte
meiate n-au luat startul. Ne 
gîndim, desigur, la Șerban Cio
chină. Mulți dintre atleții noș
tri au confirmat așteptările — 
Viorica Viscopoleanu, Nicolae 
Mustață, Lia Manoliu, Mihaela 
Peneș, Ileana Silai, Valeria Bu- 
fanu — dar o bună parte au se
mănat deziluzii.

Un bun prilej pentru reabili
tări oferă actuala ediție a cam
pionatelor naționale de atletism 
car* se vor desfășura tot la 
Poiana Brașov, sîmbătă și dumi
nică. Și nu numai pentru reabi
litări ci și pentru confirmări. Ne 
gîndim că dintre atleții vizați 
pentru lotul olimpic, jumătate

nu și-au îndeplinit norma olim
pică. Potrivit hotăririi Federa
ției, ei trebuie să-și satisfacă 
această clauză de 2 ori pînă la 
Olimpiadă iar ceilalți, cu norma 
îndeplinită, trebuie să mai ob
țină o dată promovarea acestui 
examen.

întrecerile de la Poiana Bra
șov. care reunesc peste 250 de 
sportivi din toată țara, sîntem 
siguri, prin tranșarea unor riva
lități de. tradiție, prin apărarea 
prestigiului culorilor cluburilor 
și- asociațiilor sportive, poate și 
prin acel element surpriză, ine
dit al marilor confruntări, vor 
ridica ștacheta valorii atletis
mului nostru, mai sus, dînd pu
tință antrenorilor, specialiștilor 
să decidă cu mai multă*exacti
tate cărora dintre atleți li se 
cuvine să fie investiți să repre
zinte tricolorul românesc în 
Mexic. Pentru că o călătorie 
așa de lungă și într-atît de cos
tisitoare nu trebuie făcută pen
tru agrement nici pentru ocu
parea în clasamente a unor lo
curi nesemnificative, și în con
secință neonorabile; ci penjru 
întărirea prestigiului sportului 
nostru, pentru onorarea tradiției 
comportării sportivilor noștri la 
olimpiade.

VASILE CABULEA

SUPORTERII PETROLULUI

DE FOTBAL

PENTRU MECIUL

CU CAMPIOANA

FRANȚEI
Antrenorii echipei naționale 

de fotbal au convocat pentru 
luni 12 august la București 
lotul din care se va alcătui 
echipa pentru meciul din 15 
august cu campioana Franței, 
St. Etienne.

Iată-i pe cei 19 jucători: 
Coman, Datcu, Gornea, Săt- 
măreanu, " 
geanu, Barbu, Mc 
Deleanu, Gergeli, Dinu, 
Popescu, “ 
PîrcălaU 
nea, 
Avram.

Echipa va pleca în Franța 
marți dimineața.

Spasski și Korcinoi 
față-n față!

D. Nicolae, Hălmă- 
Barbu, Mocanu, 

, D.
Dumitriu 

Sasu, Grozea, 
Dembrovscki

Stanicul Prahovei este bine 
cunoscut și pentru peisajele sale 
naturale : un munte de sare, de
clarat monument al naturii, Băile 
verzi, Lacul Miresii, Baia Baciu
lui și altele. Cu cîteva zile în 
urmă, a fost dat în folosință un 
nou hotel cu 26 de camere care 
oferă turiștilor un confort deose
bit : mobilier nou, modern, du

z
șuri cu, apă caldă și rece, iar 
pentru vreme de iarnă încălzire 
centrală. In cadrul său funcțio
nează, de asemenea, o serie de 
servicii utilitare ca : lustruitul în
călțămintei, călcatul lenjeriei etc. 
In stadiu avansat de lucru se 
află aici un restaurant și o co
fetărie.

I. T.

INFORMAȚII
Cu prilejul celei de a 20-a 

aniversări a creării organelor 
securității, dată care va fi ser
bată la sfîrșitul lunii august, 
Consiliul Securității Statului a 
organizat o întîlnire la care au 
participat scriitori și ziariști, re
dactori ai publicaților centrale. 
Luînd cuvîntul în fața invitați- 
lor. general locotenent Nicolae 
Doicaru — vicepreședinte al 
Consiliului — s-a referit la ac
tivitatea desfășurată de orga
nele securității sub conducerea 
partidului la ajutorul primit din 
partea maselor largi pentru pre
venirea și lichidarea uneltirilor 
dușmănoase îndreptate împo
triva cuceririlor poporului. Au 
fost prezentate dovezi materiale 
concludente ale activității de 
subminare a dezvoltării armo
nioase a societății noastre, pre
zența acestora, inofensivă, fiind 
o dovadă în plus a eficienței or
ganelor securității. Vorbitorul 
s-a referit la ultimele măsuri 
organizatorice luate, la aplica
rea în cadrul conducerii Consi
liului a principiului muncii co-

lective, ceea ce asigură respec
tarea neabătută a legalității 
socialiste, eliminarea oricărei 
posibilități de manifestare a 
abuzurilor și nedreptăților, în
scăunarea unui climat nou de 
sinceritate și respect în relațiile 
sale cu masele largi.

Participanții au fost informați 
asupra manifestărilor care au 
loc în perioada pînă la 30 au
gust a. c. în unitățile centrale 
și teritoriale de securitate.

Discuțiile purtate au dat celor 
de față posibilitatea unei cu
noașteri mai amănunțite a ca
racterului muncii lucrătorilor 
din aparatul securității precum 
și a sprijinului larg de care se 
bucură aceștia în rîndul cetă
țenilor patriei.

Echipajul celor patru stu- 
denți români este gata de 
plecare... Despre 
lor expediție, 100 
Europa cu un 
scris in unul din 
noastre trecute.

Grupul ,.Cireșarilor“ : A- 
drian Simionescu, Daniela 
Gorenctuc, Nicolae Mărgi- 
neanu și Adrian Borcescu 
iși ia rămas bun de la fa
milie, prieteni, cunoștințe.

O ultimă întrebare înain
tea plecării:

— Cum s-a născut ideea 
acestei călătorii ?

— Este o dorință mai 
veche. Toți patru sîntem 
pasionați ai excursiilor, ai 
drumeției. Ideea de fapt a- 
parține lui Adrian Simio
nescu. conducătorul grupu
lui, și s-a născut tocmai din 
această pasiune. După cum 
vedeți, visul ni s-a realizat. 
Sîntem bucuroși. Și, încă

temerara 
de zile in 
I.M.S. s-a 
numerele

ceva: transmiteți tuturor 
acelora care ne-au spriji
nit mulțumirile noastre.

Prezent la startul acestei 
expediții care poartă nume
le cunoscutelor sale romane, 
scriitorul CONSTANTIN 
CHIRIȚA ne-a mărturisit 
apoi cu emoție: „Pasiunea 
acestor tineri mă bucură și 
plecarea lor îmi trezește a- 
mintiri. Poate de aceea mă 
impresionează. Ei nu sint 
altceva decit mesagerii ti
neretului român in Europa 
și in lume. Am ținut să le 
urez „Drum bun" și să le 
spun că alături de cărțile 
mele iau cu ei și inima mea. 
Apoi, nu ar fi exclus ca din 
expediția lor să se nască 
cel de al șaselea volum al 
„Cireșarilor".

Deci, drum bun, „Cire- 
șari".

MIRCEA NICOLAE

Duminică începe campionatul. 
Dar din echipa Petrolului vor 
lipsi Badea, Dragomir, Roman, 
Dragnea, care au părăsit-o. în 
campionatul de fotbal aceștia 
vor evolua la Farul-Constanța, 
Metalul-București, etc. în locul 
lor, Petrolul a achiziționat însă 
alți jucători : Bădin, de la Bu
zău, Gruber (un clujean care și-a 
satisfăcut serviciul militar la Plo
iești), Ilie Nicolae, Constantin 
Aurel, Condurachi, Adrian. Pu
blicul ploieștean și sporterii echi
pei Petrolul privesc aceste mo
dificări cu o justificată temere. 
Pentru a înțelege mai bine ce se 
întîmplă în cadrul acestei echipe, 
am stat de vorbă cu tovarășul 
NICOLAE PANTILIE, preșe
dintele clubului petrolist și cu 
alte persoane a căror activitate 
permanentă este legată de soarta 
echipei. Interlocutorul ne-a de
clarat :

— Evident, noi sîntem în mă
sură să clarificăm cel mai bine 
o serie de probleme pe care le 
ridică activitatea- echipei noastre. 
Măsurile luate se înscriu pe linia 
tradiției noastre de a întineri con
tinuu echipa. Dorința antrenori
lor ILIE OANĂ, CERNĂIANU 
și ^MARINESCU e de a prezenta 
într-un viitor apropiat o echipă 
omogenă, tînără, de perspectivă. 
Firește, munca lor nu e deloc u- 
șoară. Vom avea de înfruntat 
multe furtuni, printre care cea a 
publicului ploieștean, de la care 
cerem răbdare și încredere. Fap
tul că am renunțat la unii jucă
tori — cîndva „vedetele- noastre 
— punînd astfel sub semn

ÎN DILEMĂ?
întrebare evoluția fotbalului plo
ieștean în turul ediției de toam
nă a acestui an, e pe deplin jus
tificat : în campionatul trecut a- 
cești jucători n-au mai dat un 
randament pozitiv care să plede
ze pentru menținerea lor, în con
tinuare, în echipă.

— Ne puteți da un pronostic 
cu privire Ia comportarea noii 
formații în viitorul campionat ?

— Ne rezervăm dreptul de a 
răspunde la această întrebare a- 
bia la sfîrșitul discuțiilor noas
tre. Ceea ce vrem să subliniem 
îndeosebi e faptul că noi nu ali
niem alături de veteranii echipei 
coechipieri cu nume sonore. Știm 
că va trebui să muncim mult cu 
ei pentru a-i integra în fluxul și 
secretele fotbalului ploieștean^ că 
în toiul activității noastre va tre-. 
hui să fim foarte exigenți pentru 
a elimina tot ce nu este în mă- 
sursă să ducă la o dezvoltare fi
rească, normală a lucrurilor.

•
— Ce program ați organizat 

pentru antrenarea și pregătirea 
jucătorilor ?

în cadrul celor 14 zile de can
tonament de la Sinaia, unul din
tre cele două antrenamente zil
nice a fost dedicat în întregime 
pregătirii fizice generale. S-au 
făcut urcușuri și coborîri la dife
rite cote, pe jos, precum și îm
binarea antrenamentelor cu alte 
sporturi înrudite cu fotbalul etc. 
Totodată, atît la Sinaia cît și 
aici, la Ploiești, echipa a susți
nut o serie de jocuri amicale, de 
acomodare cu alte formații cum 
sînt: F.C. Argeș. Universitatea 
Craiova, Carpați Sinaia, Dinamo 
Bacău și altele. Antrenamentele 
propriu zise, ce se desfășoară cu 
regularitate la Ploiești, rezultatele 
obținute în jocurile amicale pe 
care le-am susținut în fața echi
pelor cu care ne-am întrecut, ne 
satisfac întrucîtva și ne îndrep
tățesc să sperăm că echipa Pe
trolul se va asemăna și în viitor 
cu „o grădină ce rodește de două 
ori pe an“ — așa cum a carac
terizat-o cineva. Cu aceasta con
siderăm că am făcut și pronosti
cul pe care ni-1 solicitați mai 
înainte...

(Urmare din pag. I)

dar o planificare riguroasă a 
concediilor și stabilirea, încă 
de la sfîrșitul anului școlar, a 
celor care îi vor ajuta pe elevi 
în pregătirea lor pentru exa
mene n-ar fi dus la această 
situație. în plus, aceiași pro
fesori trebuie să se ocupe și de 
cei 165 elevi corijenți din cla
sele IX—XI dintre care 70 la 
sută corijenți la matematică. 
Poate că nu e util să se orga
nizeze consultații zilnice la 
toate materiile, ne referim la 
geografie, română, istorie, dar 
sint obiecte ca matematica și 
fizica la care elevii trebuie în
drumați diferențiat după na
tura examenului pe care îl au 
de susținut. Greu de presupus 
că cei doi profesori r 
matică și nici unul 
vor putea asigura o ; 
pregătire. O situație 
toare am întîlriit și 
,.Mihail Sâdoveanu“. 
vor ține cursuri d,e pregătire 
pentru concursul de admi
tere de trei ori pe sâptă- 
mină, dar lipsește profesorul 
de istorie. Abia acum, în ulti
mul moment, conducerea școlii 
s-a gîndit să cheme un profe
sor de istoție de la una din 
școlile generale ale sectorului . 
1. Cît despre candidații la e- 
xamenul de bacalaureat, a- 
ceștia nu vor putea cere ni
mănui consultația, „pentru că 
n-am primit dispoziție", cum 
ni se spune la conducerea li
ceului. Ce dispoziție se așteap
tă și de unde ? Fcoâla trebuie 

manifeste nu numai inițiati-

vă proprie în această proble
mă, dar și răspundere pentru 
felul cum se vor prezenta elevii 
la examen. De asemenea nici 
cei 200 de corijenți nu vor pu
tea apela la sprijinul profeso
rilor lor, plecați toți în con
cediu. Tovarășa Aurelia Teo- 
dorescu, directoarea liceului 
„Spiru Haret“ unde, de aseme
nea, nu s-a organizat nici o 
formă de pregătire pentru e- 
levii care au de susținut exa- 
merie în sesiunea de vară — 
găsește o scuză în invocarea 
rolului studiului individual.

Școlile trebuie să asigure 
condițiile și cadrul adecvat

de mate- 
de fizică 
asemenea 
asemănă- 
la Liceul 

. Aici se
pentru pregătirea corespunză
toare a acestor elevi, ceea ce 
nu înseamnă însă că elevii sînt 
scutiți de eforturi personale 
pentru însușirea materiei. Am 
vizitat acasă în aceste zile nu
meroși elevi din aceste licee. 
Unii elevi corijenți, dîndu-și 
seama de eventualele conse
cințe negative în cazul necu
noașterii suficiente a materiei, 
învață acum, încercînd să re
cupereze timpul pierdut. Alți 
elevi însă nu învață, pier- 
zîndu-și timpul la ștrand 
(ca Cristu Lucian — clasa 
a IX-a — corijent la ma
tematică, Liceul „Mihai Vitea- 
zul“) sau distrîndu-se pe lito
ral și în alte localități (ca Russu

Meciul final al pretendenți- 
lor la titlul mondial de șah 
va începe la 5 geptembrie în 
orașul Kiev și va opune pe 
marii maeștri sovietici Boris 
Spasski și Viktor Korcinoi. 
Meciul va cuprinde 12 par
tide.' învingător fiind decla
rat șahistul care va acumula 
primul 6,5 puncte. Cîștigăto- 
rul îl va întîlni în anul 1969 
ne actualul campion mondial, 
Tigran Petrosian.

Florin Gheorghiu l-a învins 
pe Wade bar ocupă un loc 

mediocru în clasament
Cîștigînd partida întreruptă 

din ultima rundă cu Wade, 
marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a totalizat 9,5 
puncte ocupînd locul 12 în 
clasamentul final al turneu
lui internațional de șah de 
la Skoplie. După cum s-a 
mai anunțat turneul a fost 
cîștigaț de marele maestru 
maghiar La jos Portisch. care 
a realizat 14,5 puncte din 19 
posibile.

Nou record mondial 
la natație

Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat 
la Melbourne, tînăra înotă
toare australiancă Sue 
McKenzie. în vîrsță de 16 
ani, a stabilit un nou record 
mondial în proba de 110 
yarzi bras cu performanța de 
1T6”9/1O. Vechiul record’ 
mondial era de 1’ 17” și apar
ținea sportivei americane 
Cattie Ball.

• într-un meci amical de 
fotbal Tottenham. Hotspur a 
învins cu scorul de 3—1 
(2—1) formația scoțiană 
Glasgow Rangers.

A apărut nr. 8, 
august 1968, 
al revistei 

„PENTRU APARAREA 
PĂCII"

ION TEOHARIDE

u

reduceri decu inte-

pina

Li viu Vladimir, Liceul ..Geor
ge Coșbuc4*. Melconian Violeta, 
Liceul „Spiru Haref. Vlâao- 
ianu Pauli Liceul „Mihai Vi
teazul", corijent la limba ro
mână, declară senin că a citit 
mai puțin de jumătate din bi
bliografia indicată, iar restul 
va fi citită pe... litoral. De 
mirare faptul că părinții îi 
trimit să se distreze -îi răsplă
tesc" pentru felul cum au în
vățat, în loc să-i supravegheze 
cum se pregătesc pentru pro
movarea anului școlar.

Cunoscîny că școlile nu se 
preocupă în suficientă măsură 
de pregătirea elevilor pentru

presătirea propriilor elevi pe 
motiv că sînt în concediu dar 
ocupindu-se în concediu de 
meditarea altor elevi contra 
unei sume care variază între 
20 și 30 lei pentru o orâ. Râ- 
dulescu Diana, profesoară de 
franceză, are tarif diferențiat, 
după locul unde ține lecția : 
20 lei ora la ea acasă și 30 lei 
ora la locuința elevului. Mai 
mult chiar, în locuința ingi
nerului Iliasa Vasile din str. 
Boteanu 3 A etaj IV ap. 25 
s-au deschis în această lună 
„cursuri de pregătire pentru 
concursul de admitere la li
ceu". Se lucrează cu o grupă

admiterea în licee, examenele 
de bacalaureat, corijente (iar 
pentru admiterea în institutele 
de învățămînt superior deloc) 
și profitînd de acest fapt, au 
apărut alte persoane dispuse 
să preia această activitate. Zil
nic la „Mica publicitate* 
ziarului „România yberă‘ se 
pot citi anunțuri prin care se 
oferă meditații la diferite o- 
biecte sau chiar la toate. Cine 
le oferă ? Cei în cauză, pre
tind că sînt profesori la diver
se școli și licee din București. 
Știind că un profesor înseam
nă și educator,, nu puteam fi 
decît indignați de atitudinea 
celor care-și comercializează 
cunoștințele, neîngrijindu-se de

de trei elevi, dimineața pro
babil și cu o altă grupă după 
amiază. Prețul : 800 lei per e- 
lev. Bineînțeles că plata se 
face anticipat. Socoteala e sim
plă ; consultațiile la școală nu 
sînt remunerate 'pe cînd așa 
veniturile personale se rotun
jesc, pe spinarea unor oameni 
care fac tot posibilul pentru a 
asigura viitorul copiilor lor. 
„Nu avem posibilități prea 
mari, dar am fost nevoiți să 
recurgem la meditatori. Școala 
nu i-a ajutat pe elevi, iar dacă 
nu i-am fi meditat riscăm să 
nu promoveze examenul4*, îmi 
mărturisea tatăl unei eleve de 
la liceul „George Coșbuc**. 
Profesoara Pițulescu Ioana de

la Liceul „Mihai Viteazul 
susține că elevii nu vor să vină 
la cursurile pregătitoare, pre
ferind să-și angajeze medita
tori. De ce ? Nu cumva pentru 
că ceea ce se face în școli în 
acest timp, nu-i va ajuta prea 
mult ?

O formulă organizată de 
meditații colective — în grupe 
cuprinzînd circa 10 elevi — 
matematică, română, fizică și 
chimie — Ia prețul accesibil 
de 5 lei ora, se desfășoară în 
cadrul cooperativei „Deservi
rea". Meditatorii sînt absol- 

* venți cu examen de stat, ai fa
cultăților de specialitate.

La rîndul ei și televiziunea 
a organizat. în colaborare cu 
Ministerul învățăi>întului, cu 4 
începere din 7 iulie, consulta- * 
ții la limba română și mate
matică pentru cei care se pre
gătesc în vederea concursului 
de admitere în clasa a IX a 
iar pentru candidații înscriși 
la examenul de bacalaureat 
consultații la fizică și matema
tică. Aceste consultații au loc 
duminica, marțea, joia și vi
nerea, fiind urmărite 
res de elevi.

Iată deci că există 
stituții care se ocupă 
gătirea elevilor candidați 
diferite examene în timp ce 
școala, factor direct răspunză
tor de nivelul pregătirii elevi
lor—rămîne inactivă, în nu
meroase cazuri.

alte în
de pre

ia
LA r ,_________________ _________
ÎMBRĂCĂMINTE și’ ÎNCĂLȚĂMINTE: ROCHII* BLUZE* ȚESĂTURI DE MĂȚASE ȘI 
DE BUMBAC, COSTUME ȘI SACOURI DIN ȚESĂTURI DE BUMBAC PENTRU BĂR
BAȚI Șl ADOLESCENȚI, COSTUMAȘE PENTRU COPII, SANDALE PLASĂ DIN RE- 
LON PENTRU FEMEI ȘI COPII, BATICURI DIN RELON ȘI SACOȘE.
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□ □ □
Convorbirile de la Paris

PARIS 7 (Agerpres). — 
Miercuri, în capitala Franței, a 
avut loc o nouă ședință în ca
drul convorbirilor de la Paris 
între delegațiile R. D. Vietnam 
și S.U.A. Colonelul Ha Van Lau, 
care a condus delegația nord- 
vietnameză, s-a referit la recen
tele declarații ale președintelui 
Johnson și ale secretarului de stat^ 
american, Dean Rusk, în proble
ma vietnameză. El a spus ca gu
vernul Statelor Unite „pregătește 
atmosfera pentru noi pași spre 
escaladarea războiului, îndrep- 
tînd convorbirile spre un impas 
profund". în continuare, Ha Van 
Lau a dat citire declarației, mi
nistrului afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, de la 4 august, 
care sublipiază că Statele Unite 
trebuie să-și retragă trupele sale 
și ale sateliților săi din Vietna
mul de sud, să recunoască Fron
tul Național de Eliberare ca „or
ganizatorul §i conducătorul luptei

Forțele patriotice

Pentru a doua oară în ul
timele cinci-săptămîni, forțele 
patriotice au distrus in zorii 
zilei de miercuri podul de la 
■Ben Luc care, situat la 33 km 
sud-vest de Saigon, este de im
portanță vitală pentru legătura 
capitalei sud-vietnameze cu re
giunile de deltă. Prin distruge
rea podului, efectuată cu aju
torul a două mine flotante, 
traficul pe șoseaua nr. 4 a fost 
din nou paralizat. Patrioții 
sud-vietnamezi au însoțit a- 
ceastă acțiune de un puternic 
bombardament cu mortiere a- 
supra unităților saigoneze în
sărcinate cu apărarea podului.

In cursul zilei de marți au 
avut loc două ciocniri deosebit 
de violente în zona uriașei baze 
navale de la Da Nang.

împotriva agresiunii americane 
pentru salvarea națională a Viet
namului de sud“.

în aceeași zi, cu prilejul unei 
conferințe de presă, purtătorul 
de cuvînt al delegației R. D. 
Vietnam, Nguyen Thanh Le, a 
declarat că „după încetarea ne
condiționată a bombardamente
lor americane și a tuturor acte
lor de război pe întreg terito
riul Vietnamului de nord, R.D.V. 
și S.U.A. vor discuta și alte pro
bleme pe care le interesează, a- 
cestea fiind 
tante. / 
întregul Vietnam, 
este semnatară a acordului de la 
Geneva ,din 1954. Pentru regle
mentarea problemelor Vietnamu
lui de sud, Statele Unite trebuie 
să recunoască F.N.E. și să dis
cute cu el, deoarece acesta a or
ganizat lupta poporului din Viet
namul de sud împotriva agresiu
nii americane, el fiind reprezen
tantul autentic al poporului sud- 
vietnamez".

★
Le Thanh Nghi, membru al 

Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, șeful delegației 
economice guvernamentale a 
R. D. Vietnam, care s-a întors 
din vizita de prietenie în țările 
socialiste, a oferit o recepție în 
cinstea ambasadorilor și însărci- 
naților cu afaceri ad-interim ai 
țărilor socialiste acreditați la Ha
noi.

La recepție au luat parte Fam 
Van Dong, președintele Consi
liului de Miniștri, Nguyen Con, 
secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
precum și alte persoane oficiale.

Luînd cuvîntul, Le Thanh 
Nghi a exprimat în numele C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, al Comitetului per
manent al Adunării Naționale, al 
guvernului și al poporului viet
namez, mulțumiri sincere parti
delor, guvernelor și popoarelor 
din țările socialiste pentru simpa
tia, sprijinul și ajutorul valoros 
acordat poporului vietnamez în 
lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională.

numeroase și impor- 
Aceste probleme privesc 

, căci R.D.V.

Tratativele nigeriene
L-a tratativele de la Addis 

Abeba, în cursul ședinței de ieri 
după amiază delegația nigeriană 
a pr&zentat planul său privind 
reglementarea conflictului. Nige
ria a propus formarea unei forțe 
internaționale conform acordului 
stabilit în cadrul convorbirilor 
preliminare de la Niamey, ur
mînd ca la aceste forțe să-și adu
că contribuția Etiopia, India și 
Canada. Șeful delegației nigerie
ne a adăugat totodată că nici o 
soluție pentru rezolvarea acestei 
probleme nu va fi viabilă fără 
renunțarea din partea Biafrei la 
ideea de secesiune, cerând ca a- 
ceastă renunțare t să constituie 
obiectul unei declarații comune, 
declarație care să fie în preala
bil discutată de părți. Totodată, 
el a mepționat că reunificarea 
Nigeriei include, de asemenea,

Peste 20 000 de studenți de la școala politehnică și de la Uni
versitatea națională din Ciudad de Mexico au participat marți 
la un marș de protest față de reprimarea de către poliție a mani
festațiilor studențești de săptămîna trecută și împotriva violării 
autonomiei universitare. ’

în cursul demonstrației, condusă de un grup de profesori, 
nu s^au semnalat ciocniri cu forțele de poliție.

Participanții cereau demiterea șefului poliției din Ciudad 
de Mexico și retragerea soldaților din instituțiile de învățămînt 
ocupate.

• AGENȚIILE C.T.K. ȘI TA- 
NIUG anunță că Ia invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, o 
delegație a Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, în frunte cu pre
ședintele U.C.I., losip Broz Tito, 
va vizita între 9 și 11 august a.c. 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

F DIN

L TIN
VIATA 
ERETULUI.
LUMIIF

CAZUL
MELANIEI HOPE

Tinere din Vietnamul de sud 
care s-au înrolat recent în 
unitățile forțelor patriotice

• PREȘEDINTELE VENEZU- 
ELEI, Raul Leoni, a ordonat 
marți eliberarea a 125 de deți
nuți politici, printre care 67 de 
membri ai Partidului comunist 
și ai Mișcării stîngii revoluțio
nare. Potrivit observatorilor po
litici din capitala venezueleană, 
zceste măsuri sînt menite să 
creeze condiții normale în tară 
în vederea alegerilor preziden
țiale, ce urmează să aibă loc în 
luna decembrie a.c.

vieții politice, obștești și cul
turale.

• MIERCURI S-A DESCHIS 
LA PRAGA cea de-a șasea 
ediție a Congresului internațio
nal al slaviștilor. Din țara noas
tră la Congres participă acade
micienii Emil Petrovici, pre
ședintele Asociației slaviștilor, 
prorector al Universității din 
Cluj și Alexandru Rosetti, direc
torul Centrului de cercetări fo
netice și dialectale al Acade
miei, membri ai Comitetului in
ternațional al slaviștilor.

La deschiderea festivă a con
gresului au participat președin
tele R. S. Cehoslovace Ludvik 
Svoboda, Cestmir Cisar, secretar 
al C.C. al 
mipistrul 
precum și

• DUPĂ CUM A DECLARAT 
un purtător de cuvînt al Minis
terului Algerian al Afacerilor 
Externe, citat de agenția 
FRANCE PRESSE, un trimis • 
special al președintelui Boume- 
diene a plecat marți seara spre 
New York pentru a remite se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, o scrisoare din par
tea președintelui Algeriei.

Această scrisoare precizează 
poziția guvernului algerian în ' 
legătură cu avionul „Boeing 707“ 
al companiei israeliene „El Al“, 
care a fost deviat la 27 iulie 
spre aeroportul din Alger.

P.C.C.. Jiri Hajek, 
afacerilor externe, 
alți reprezentanți ai

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a anunțat 
desemnarea unei misiuni a 
O.N.U. care va supraveghea re
ferendumul constituțional de la
11 august și alegerile parlamen
tare de la 11 septembrie din 
Guineea Ecuatorială. Acest teri
toriu urmează să obțină inde
pendența din partea Spaniei la
12 octombrie. Misiunea este alcă
tuită din diplomati renrezen- 
tînd Chile, Iran, Niger, Siria și 
Tanzania.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția C.T.K., la Praga a avut 
loc ședința Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, la care 
au participat și membrii Secre
tariatului C.C. al P.C.C. Prezi
diul a analizat și aprobat acti- 

- vitatea delegației Prezidiului 
C.C. al P.C.C. la întîlnirea de 
la Cierna nad Tisou și la consfă
tuirea de la Bratislava.

De asemenea. Prezidiul C.C. 
al P.C.C. a dezbătut stadiul pre
gătirilor în vederea celui de-al 
XIV-lea Congres extraordinar 
al partidului și proiectul de sta
tut al P.C. din Cehoslovacia.

necesitatea revenirii la frontiere
le existente în octombrie 1963. 
Dezarmarea efectivelor militare 
trebuie să fie studiată în cadrul 
unei reuniuni a ofițerilor celor 
două părți la o dată și într-o lo
calitate care să fie stabilite de 
comun acord. Enahoro a propus 
în continuare ca regiunile deți
nute încă de trupele secesionis
te să fie administrate de forțe 
polițienești compuse din membri 
ai tribului Ibo. Va trebui stu
diată în viitor, a spus el, posibi
litatea ca în caz de dezordini să 
se facă apel la trupele federale. 
Propunerea făcută prevede ca 
statul de centru-est, adică regiu
nea în care membrii tribului Ibo 
dețin majoritatea, să fie adminis
trată la fel ca și celelalte state 
ale federației de către un guver
nator și un comitet executiv for
mat jumătate din membri ai tri
bului Ibo, care au rămas credin
cioși guvernului federal de la 
Lagos, iar jumătate clin efectivul 
actualelor forțe biafreze. Pentru 
elaborarea unei viitoare constitu
ții a țării, va trebui convocată o 
adunare națională în carte tribul 

• Ibo să fie reprezentat echitabil, 
ca oricare altă grupare etnică din 
cadrul federației.

Miercuri dimineața Eni Njoku, 
conducătorul delegației biafreze 
la tratative a organizat o confe
rință de presă în legătură cu pă 
răsirea de către liderul biafrez 
a capitalei etiopiene. El a lăsat 
să se înțeleagă că acest lucru se 
datorează refuzului generalului 
Gowon, șeful guvernului fede
ral, de a lua parte la convorbiri. 
Noul șef al delegației biafreze 
s-a referit în special la intensifi
carea războiului între cele două 
părți, acuzînd guvernul de la 
Lagos că urmărește acest lucru 
cu bună știință. „înainte de a 
sosi la Addis Abeba, a declarat 
el, colonelul Ojukwu a ordonat 
un armistițiu parțial fiind asigu
rat că și guvernul federal va lua 
măsuri similare în scopul creă
rii unui cadru favorabil negocie
rilor. Guvernul de la Lagos nu 
numai că nu a făcut aceasta, dar 
a ordonat o intensificare a ope
rațiilor militare, încheiat
Njoku.

Criza politică 
din Bolivia ©

In condițiile unei grave crize 
politice, în capitala bollviană s-a 
deschis marți sesiunea ordinară 
a Congresului național al Boli- A 
viei. Potric.it observatorilor po- 
litici, convocarea parlamentului 
țării reprezintă o concesie făcută A 
de președintele Barrientos opozi
ției politice boliviene, în schim
bul acordării „puterilor excep- 
ționale“. Deși mulți dintre parla
mentari au fost arestați în cele 
peste două săptămîni de criză, 
președintele Barrientos manifes
tă teamă față de felul cum va 
primi Congresul măsurile de 
austeritate decretate de el. De 
altfel, conflictul dintre Barrien- 
tos și vicepreședintele Salinas a W 
izbucnit tocmai datorită dezacor
dului acestuia din urmă față 
instituirea stării de urgență 
intensificarea represiunilor.

La Pretoria se fac auzite 
strigăte de indignare. Diferi
te personalități sud-africane 
se întrec în a face declarații 
în care își exprimă „oroarea" 
față de cele petrecute. „Un 
fapt nemaiauzit", „O în
tâmplare nepermisă" scriu zia
rele controlate de guvernul 
rasist. Unii politicieni au ce
rut adoptarea de sancțiuni 
împotriva „Serviciului ameri
can de schimburi studen
țești", organizație care încu
rajează vizitele în S.U.A. a 
studenților din diferite țări. 
Iar ținta concretă a atacuri
lor este Melanie Hope, o stu
dentă sud-africană în vîrstă 
de 19 ani, fiica unui bijutier 
alb din Pretoria.

Care este în fond „vina" 
lui Melanie ? Potrivit ziarului 
VADERLAND, cercurile ra
siste sud-africane cer deschi
derea unei anchete în legătu
ră cu știrile privind faptul că 
studenta albă, aflată într-o 
vizită în S.U.A. ca invitată a 
„Serviciului american pentru 
schimburi studențești" a pe
trecut o săptămână în mijlo
cul unei familii de negri din 
Paramuns (statul New jersey). 
„Crimă" — strigă cuprinși de 
indignare rasiștii din Pretoria.

• Strigăte de indignare la Pretoria 
® „Crima" fetei unui bijutier alb 

capitala sud-africană
din

de 
și

Hotărire
a guvernului 

irakian

Șansele lui Nixon
în desfășurarea lucrărilor con

venției naționale a Partidului re
publican, care a început luni la 
Miami Beach, nu s-au produs 
pînă acum modificări substan
țiale în ce privește șansele pre- 
tendenților la obținerea candida
turii republicane la președinție, 
în pofida eforturilor de ultim 
moment 
Nelson 
Reagan 
fostului 
Nixon, 
uimi în 
lui Reagan și Rockefeller nu au 
fost de natură să zdruncine po
zițiile fostului vicepreședinte, 
care marți seara deținea, potrivit 
unor statistici întocmite de a-

depuse de guvernatorii 
Rockefeller și Ronald 

de a împiedica numirea 
vicepreședinte Richard 

Comentatorii sînt una- 
a sublinia că eforturile

gențiile de presă, aproape 650 
de voturi din cele 667 necesare 
obținerii candidaturii din primul 
'tur de scrutin, care va avea loc 
în cursul nopții de miercuri spre 
joi. Există totuși 170 de delegați 
nedeciși dar, după cum apreciază 
trimisul special al agenției France 
Presse la Miami Beach, Bernard 
Ullmann, „pare totuși foarte 
puțin probabil ca Rockefeller sau 
Reagan să recupereze rămânerea 
lor în urmă și să obțină după 
mai multe tururi 
semnarea-surpriză 
speră încă".

Votul urmează 
noaptea de miercuri spre joi, 
târziu după închiderea prezentei 
ediții a ziarului nostru.

de scrutin de- 
în care ei

să aibă loc în

Ravagiile musonului in India
Potrivit unui raport oficial 

dat publicității marți seara la 
New Delhi, ploile musonice 
care au căzut în ultimele zile 
asupra unor regiuni din India 
au provocat pagube materiale 
uriașe. Numai în statul Ben
galul de vest a fost inundată 
o suprafață de 2 600 de kilo
metri pătrați, iar numărul 
celor care au avut de suferit 
într-o măsură sau alta depă
șește cifra de 800 000. Unități 
ale armatei, folosind bărci cu 
motor, au acordat ajutor popu-

satelației din cele 2 000 de 
care se află izolate.

Ploile musonice au provocat 
revărsarea rîului Tapti, ceea 
ce a determinat inundarea mai 
multor cartiere din orașul Su
rat.

Și din alte state indiene par
vin știri alarmante. Potrivit 
datelor oficiale, inundațiile 
care au avut loc în acest an 
în India, considerate drept cele 
mai puternice din ultimii 50 
de ani, au provocat moarted a 
129 de persoane.

*

„Consiliul comandamentu
lui revoluției" din Irak a pu
blicat un comunicat în care se 
arată că „în vederea aplicării 
acordului încheiat cu reprezen
tanții kurzilor la 28 iunie 1966, 
toate persoanele fără excepție 
condamnate. în legătură cu e- 
venimenteie din nord vor be
neficia de amnistie". Consiliul 
a hotărît, de asemenea, să in
stituie burse pentru studenți 
și cercetători științifici din 
rîndul kurzilor, să ofere 
kurzilor posibilitatea de a se 
specializa în diverse domenii 
ale științei și tehnicii. S-a ho
tărît, totodată, crearea unei a- 
cademii kurde de științe și des
chiderea unei universități îh o- 
rașul Suleymaniah.

este proprietatea micului 
Kelly, în vîrstă de un an

Arsenalul din fotografie 
cetățean american James D. 
și jumătate (care pozează și el, în pătuț, alături de gar
nitura de arme moderne). Cum a devenit James stăpî-. 
nul acestui redutabil arsenal ? Foarte simplu.

Unchiul lui, cunoscutul pu
blicist John Kelly, a dorit să 
vadă pe viu cum stau lucru
rile cu vînzările de arme în 
S.U.A. după sancționarea re
centelor restricții cu privire la 
vînzarea armelor de foc. A in
trat în primul magazin spe
cializat care i-a ieșit în cale, 
firma „Kaufmann Surplus and 
Arms'* din New York și... După 

. numai jumătate de oră el a 
’aranjat:

1) o tranzacție de principiu 
prin care firma se angaja să-i 
livreze „oricînd, 
300 de carabine 
gloanțe ;

2) o comandă 
chitată, constînd 
cătoare de grenade, 
bină și șase grenade de mînă,

contra cost", 
și 300 000 de

concretă, a- 
din o arun- 

o cara-

toate urmînd a fi expediate 
în termen de cel mult 36 de 
ore pe adresa numitului James 
D. Kelly.

Nimeni nu l-a întrebat pe 
publicistul în investigație ce 
va face cu 300 de carabine 
(restricțiile nu privesc interzi
cerea și nici măcar înregistra
rea vînzărilor de arme, ci doar 
expedierea prin poștă a arme
lor de foc către cetățenii altui 
stat federal decît cel pe teri
toriul căruia funcționează fir
ma expeditoare). Nimeni nu 
l-a întrebat ce vîrstă are cel 
■ce urma să primească armele 
comandate (restricțiile privesc 
numai vînzarea de arme per
soanelor sub 21 de ani, dar un 
major poate, practic, lansa

„Guvernul trebuie să exami
neze această problemă într-o 
lumină foarte serioasă" — a 
cerut C. P. Mulder, delegat 
cu problemele de informații 
al partidului naționalist sud- 
african.

O anchetă întreprinsă de 
un redactor al agenției 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL în mijlocul familiei 
James Brown unde se afla 
Melanie Hope a arătat că tî- 
năra studentă sud-africană a 
găsit că viața alături de a- 
cești oameni „a reprezentat 
o experiență minunată". Me
lanie, care nu venise nicioda
tă pînă atunci în anturajul 
oamenilor de culoare, cît și 
familia Brown, au declarat că 
„nu a existat nici un moment 
de regret".

Ei bine, tocmai o asemenea 
înțelegere nu acceptă rasiștii 
de Ia Pretoria. Pentru ei, 
săptămîna petrecută de Mela
nie Hope împreună cu o fa
milie de culoare, reprezintă 
un vot de blam asupra unei 
politici de discriminare rasia
lă promovată cu încăpățînare. 
După cum scrie ziarul IN-

HERALD 
de critici

ca cercu- 
intențio- 

„inciden- 
intensifi-

TERNATIONAL 
TRIBUNE valul 
înregistrat în rîndurile cercu
rilor rasiste sud-africane „con
firmă previziunile 
rile conservatoare 
neaza să folosească 
tul Hope" pentru
carea campaniei lor împotriva 
programelor de schimburi 
studențești". Unul din politi
cienii rasiști a și afirmat că 
dacă guvernul nu va lua mă
suri „data viitoare se va în
cerca să fie aduși studenți 
negri din S.U.A. în Republi
ca Sud-Africană". Pentru gu
vernul de la Pretoria o ase
menea posibilitate pare sino
nimă cu o catastrofă.

intre timp, Melanie Hope 
s-a înapoiat săptămîna trecu
tă în țară. Asaltată de ziariști 
care cereau „explicații" ea a 
declarat că nu regretă nici 
un moment ceea ce a făcut. 
Vor învăța oare ceva rasiștii 
de pe urma acestei experien
țe ? După cum au reacționat 
se pare că da, dar în nici un 
caz în sensul renunțării la 
politica promovată pînă acum.

I. RETEGAN

Taxe și nemulțumiri
In locul obișnuitei febre a e- 

xamenelor, ce caracterizează în 
prima jumătate a lui august sfîr- 
șitul anului de învățămînt, cen
trele universitare australiene cu
nosc actualmente tumultul și a- 
gitația demonstrațiilor studen
țești. Motivul ? Hotărîrea autori
tăților de a majora cu sută la 
sută taxele de examen.

Semnalul mișcării de protest 
a fost dat de studenții Politehni- 
cii din Melbourne care, întru
niți la un miting în incinta șco- 
Iii, au decis să boicoteze sesiunea

de examene. Lor li s-au alăturat 
imediat colegii de la celelalte fa
cultăți din centrul universitar 
Melbourne. După numai trei zile 
de Ia declanșare, boicotul-protest. 
a cuprins trei din cele patru cen
tre universitare australiene.

Gestul studențimii australiene 
se înscrie pe linia acțiunilor des
fășurate în ultimii doi ani de ti
neretul universitar ai Australiei 
împotriva sporurilor succesive de 
taxe. Problema taxelor a devenit 
acută în ultima perioadă afec
tând serios un număr mare de

Tineri mineri din Ruhr (R. F. a Germaniei) demonstrînd pe stră
zile orașului Bochum împotriva închiderii unor mine.• ••••••• • • • •

Tragicul arsenal
• Carabina din pătucul lui James • 200 de milioane 

de „arme particulare" © Frîna se numește N. R. A.
oricînd o comandă pe orice 
nume).

„Restricțiile votate de Con
gres — observă Kelly — sînt 
ceva în genul faimosului 
plasture pe un picior de lemn. 
Nimic nu împiedică să pri
mești prin poștă în interiorul 
statului federal în care tră
iești, oricîte mitraliere, arun
cătoare de mine, tunuri anti
tanc, ca să nu mai vorbim de 
pistoale și carabine. E tot așa 
de simplu ca și expedierea ia 
domiciliu a unui coș de flori. 
Și, în afară de aceasta, se mai 
ridică o întrebare, o tragică 
întrebare: vom putea pune 
capăt crimei ațîta timp cit nu 
vom desființa uriașul arsenal 
existent în casele americane ?“ 

Această din urma întrebare 
a publicistului american c mai 
puțin retorică decît pare. Cî- 
teva date oficiale indică o si
tuație care justifică „tragica 
întrebare".

— Actualmente, există în 
mîinile „persoanelor particu
lare" din S.U.A. 200 milioane 
de arme de foc („Numai la 
Los Angeles — relevă 
torul Javits — există dc 
ori mai multe puști și 
bine decît are întregul 
militar american în Vietnam").

— Cele cîteva sute de firme 
care se ocupă cu vînzarea de 
arme în statul Massachusetts 
au livrat în 1967 arme cu care

’ s-ar putea echipa o 
56 000 de oameni.

— în cursul unei 
operate de poliția 
din San Francisco 
cercetărilor privind

at mată de

descinderi 
criminală 
iu cadrul 
o contra-

Reclamă în presa americană. 
Arsenal la domiciliu.

sena- 
două 
cara- 
corp

bandă de stupefiante, la do
miciliul unei singure familii 
(Thorensen) s-au găsit 70 de 
tone de armament și muniții 
(printre care și un tun).

— De Ia începutul acestui 
secol au murit mai mulți a- 
mericarii câ urmare a împuș
căturilor cu „arme particu
lare", decît în războaie (800 000 
față de 630 000, căzuți pe fron
turi). Numai anul trecut 16 500 
americani au fost uciși și 
100 000 răniți ca urmare a fo
losirii „armelor de foc par
ticulare".

De ce dăinuie asemenea rea
lități ? De ce, în ciuda unor 
asemenea tragedii naționale, 
ca asasinarea lui John Ken
nedy, Luther King, Robert 
Kennedy, legea americană nu 
se atinge de sinistrul arsenal ? 
„Interese atotputernice — ob
servă John Kelly — se opun 
unor soluții reale". Una din 
cele mai influente „organiza
ții civile" existente actualmen
te în S.LT.A. este faimoasa 
„National Riffle Association" 
(N.R.A.) denumită în presă și 
„liga amicilor armelor de foc", 
în rîndurile ei activează nu 
mai puțin de 60 de congres
meni. Ea cuprinde un consi
liu de 182 renumit) 
care se ocupă cu 
oricăror legi care 
vînzarea armelor, 
acestei organizații 
înțeles, face o intensă, și per
manentă propagandă pentru 
lărgirea rîndurilor deținători
lor de arme de foc, stau fir
mele producătoare de arma
ment. Firme care ciștigă a- 
nual din vînzare pe „piața 
particulară americană" aproa
pe un miliard de dolari. „Aici 
văd eu frîna cea mare pe dru
mul lichidării arsenalului cri
mei !" — exclamă John Kelly. 
Și el are, după cite ne dăm 
seama, o vedere pătrunză
toare.

juriști 
combaterea 
ar îngrădi 
în spatele 

care, bine-

EM. RVCAR

tineri care studiază în facu’^ți 
și institute. Ziarul SIDNEY S, VR 
publica recent rezultatele unei 
anchete organizate de Centrul 
australian de statistică socială în 
legătură cu condițiile de viață 
ale studenților. Una din consta
tările anchetei e aceea că din 
1964 taxele universitare au cres
cut cu 150 la sută. Statistica a- 
mintită relevă și alt amănunt 
semnificativ î ca să poată face 
față sporirii taxelor și dificultăți
lor întreținerii (numărul burselor 
c foarte mic — circa 14 la sută 
din totalul studenților) nu mai 
puțin de 40 la sută din studenții 
înscriși în actualul an universitar 
prestează diferite munci extra- 
universitare.

Lupta studențimii australiene, 
dincolo de actuala mișcare de 
protest legată de sporirea taxe
lor. vizează — așa cum relevă 
presa australiană — și un alt as
pect, nu mai puțin important 
Pentru mulți tineri care-si vor în* 
cheia curînd studiile se ridică pro
blema dificilă a găsirii unui loc de 
muncă potrivit pregătirii lor. Un 
sondaj recent privind posibilită
țile de angajare a actualei pro
moții de absolvenți relevă că fie
care al treilea specialist nu va 
putea găsi de lucru în domeniul 
pentru care s-a pregătit.

Frâmîntârile studențești din a- 
cest sfîrșit de an universitar re
flectă acumularea unor nemulțu
miri crescînde în rîndul studen
țimii de pe cel de-al cincilea 
continent.

Răpire

E. R.

la Monte
video

Ulises Pereyra Reverbel, 
directorul Administrației pu
blice a electricității și tele
foanelor din Uruguay, consi
derat drept „omul de -încre
dere" al președintelui repu-* 
blicii, a fost răpit, anunța co
respondentul din Montevideo 
al agenției FRANCE PRESSE. 
Patru indivizi necunoscut i au 
atacat automobilul din fața 
domiciliului său, în care Pe
reyra tocmai intra, și l-au 
transportat spre o destinație 
necunoscută. Martorii au de
clarat că s-a produs un schimb 
de focuri, în cursul căruia șo
ferul și secretarul lui Pereyra ; 
au fost răniți.

în cercurile politice din 
Montevideo se consideră că 
răpirea lui Ulises Pereyra Re
verbel este opera unei orga
nizații extremiste de dreapta 
„Tuparamos". O stație de ra
dio din Montevideo a primit 
un telefon de la o persoană 
care a declarat că aparține 
acestei organizații și a indi
cat că Pereyra este „deținut", 
încercările de căutare a lui 
„punîndu-i viața în primej
die”.

Poliția uruguayană nu a dat 
pînă în prezent nici o in
formație în legătură cu aceas
tă răpire, dar se înregistrează 
o intensă activitate a efecti- 
velor ei.
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