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O perioadă de mare'fertili
tate se deschide activităților 
organizațiilor U.T.C. Drumul e 
larg și primitor și îndeamnă 
la un urcuș continuu. Sarcini 
de cea mai mare însemnătate 
își așteaptă rezolvarea. Iar 
veștile pe care le primim în 
fiecare zi la redacție confir
mă faptul că organizațiile 
U.T.C., tinerii au pornit deja 
cu încredere la drum, trans- 
formînd unul cîte unul pro
iectele în certitudini. Primele 
fapte de muncă, primele știri 
despre desfășurarea progra
melor de activități ale orga
nizațiilor U.T.C. constituie do
vada grăitoare a seriozității cu 
care acestea au trecut la 
exercitarea atribuțiilor sporite 
ce le revin. Conținutul 
profund al Hotăririi plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea activității edu
cative în rîndul tineretului, ca 
și metodele concrete de mun
că recomandate la Consfătui
rea pe țară a U.T.C. sînt un 
îndemn la desfășurarea cît mai 
largă a forțelor pentru a a- 
tinge nivelul calitativ impus 
de etapa actuală și permit cu 
prisosință conceperea unei ac
tivități vii, bogate, pline de 
sensuri majore. Tineretul pa
triei vede în măsurile adoptate 
un vast program al propriei 
sale activități care solicită 
mobilizarea tuturor resurse
lor și capacităților existente 
în fiecare organizație pentru 
a fi valorificate la potenția
lul cel mai înalt. El își ex
primă, prin dovezi concrete 
de hărnicie și talent, deplina 
adeziune față de măsurile sta
bilite.

Proiectele și căutările pe 
care le întreprind în momen
tul de față organizațiile U.T.C. 
își găsesc odată mai mult te
renul propice de realizare în 
condițiile create prin noua îm
părțire administrativ-teritorială 
a țării. Recenta constituire a 
comitetelor județene ale 
U.T.C. deschide perspective 
largi afirmării spiritului de 
inițiativă caracteristic vîrstei 
tinere, creează fiecărei orga
nizații condițiile cele mai

îmbogățirea cu 
activității sale, 
dorinței una

nime de instaurare în fiecare 
colectiv tînăr a unei neîntre
rupte atmosfere de participare 
la viața de organizație. Sînt 
asigurate astfel premisele ne
cesare pentru folosirea tuturor 
posibilităților în vederea înde
plinirii sarcinilor de înaltă răs
pundere ce revin organizațiilor 
de tineret. Realizarea integrală 
și la un nivel calitativ co
respunzător a acestor sar
cini depinde în cea mai 
mare măsură de modul în 
care își concep și își des
fășoară activitatea comite
tele județene U.T.C. nou în
ființate, de curajul cu care 
abordează toate problemele 
care frămîntă tineretul dif, 
raza lor de acțiune. începutul 
bun care există deja trebuie 
continuat cu perseverență.

Pentru aceasta este nece
sară, mai mult ca oricînd, o 
cunoaștere amănunțită, pro
fundă, dinlăuntrul ei, a fie
cărei organizații în parte, a 
fiecărui colectiv de tineri. 
Mai ales acum este foarte im
portant ca sarcinile imediate 
ale comitetelor județene 
U.T.C. să se împletească ar
monios cu cele de perspectivă, 
într-un ansamblu organic, iar 
lucrul acesta nu este posibil 
fără o apropiere de proble
mele specifice fiecărei orga
nizații pentru a putea fi dat 
răspunsul potrivit la întrebă
rile și cerințele tinerilor. O 
asemenea cunoaștere trebuie 
să devină nu doar o necesi
tate de moment, ci o reali
tate practică, permanentă, o 
componentă esențială a sti
lului de muncă al organelor 
U.T.C. Este una din direcțiile 
de mare însemnătate în care 
trebuie să acționeze comite
tele județene ale U.T.C. a- 
cum și pe tot parcursul acti
vității lor, fără încetare.

Tocmai de aceea este cu 
atît mai nefirească tendința 
care și-a făcut loc în unele 
părți de a se aștepta încă 
recomandări și indicații, în

bune pentru 
noi valori a 
răspunzînd
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REPORTAJ DIN GALAȚI La Fabrica
de produse

FLUX U L clorosodice
din Rm. Vîlcea

BUCUREȘTI. Complexul 
studențesc „Regie 11“ al In
stitutului politehnic asigură 
locatarilor săi tot confortul

Firesc, In fiecare an 
multiplele semnifica
ții pe care verbul „a 
construi" le presupu
ne în legătură cu e- 
dificarea societății so
cialiste în țara noas
tră, H privesc îndea
proape și pe studenți. 
Intr-o permanentă tre
cere de la gînd la 
faptă, de la project la 
realizare, verbul a- 
cesta este folosit în 
succesiunea timpurilor 
sale — viitor, prezent, 
apoi trecut. Se ca 
construi pentru stu
denți; se construiește 
pentru ei... CON
STRUIT 
STUDENȚI.
1968 va marca 
în folosință a 
importante construc
ții universitare. Au 
fost alocate în acest 
scop peste 212 milioa
ne lei. Fondurile de 
investiții destinate, în- 
vățămîntului superior 
pe anul în curs sînt 
de 1,5 ori mai mari 
decît în 1967...

Un itinerar recent 
prin București și Cluj 
ne-a situat pentru o 
vreme, printre con
structori, aproape de

chipul concret, palpa
bil a ceea ce este a- 
cum, sau va fi în cu- 
rînd edificiul univer
sitar CONSTRUIT. 
PENTRU STUDEN- 
ȚI, la dispoziția aces
tora...

BUCUREȘTI

ei...
PENTRU 

Anul 
darea 
unor

...Șantierul extinde
rii localului Institu
tului de arhitectură 
„Ion Mincu". Con
structorii au trecut la 
lucrările de finisare. 
O suprafață de 12 500 
m.p. — săli și ate
liere de proiectări, 
pentru seminarii, o 
sală de gimnastica și 
altele — vor fi termi
nate în cursul acestui 
an.

...Complexul stu
dențesc Regie II își 
întregește înfățișarea 
adăugind celor trei 
cămine date recent în 
folosință încă două, 
aproape 
pacitate
860 locuri — și o can
tină modernă, unde 
vor putea servi masa 
3 000 de studenți. 
Peste drum, șantie
rul noului

gata. — ca- 
totală de

Gheor- 
Ritmul 

este nor- 
Constructorii 

anga-

Institutului politehnic 
„Gheorghe 
ghiu-Dej".
lucrărilor 
mal.
își respectă 
jamentul. Cele din
ții spații de învăță
mînt urmează a fi 
date în folosință o 
dată cu debutul anu
lui universitar 1968— 
1969.

...Un scurt popas în 
vecinătatea Operei. 
Aici, pentru anul 
1969, se are în vede
re 
lor 
de 
ții

începerea lucrări- 
pentru un complex 
clădiri al Facultă- 
de chimie, Facul

tății de matematică- 
mecanică și Facultă
ții de fizică. In pre
zent se lucrează la 
elaborarea proiecte
lor. In aceeași zonă, 
tot în 1969 se pre
conizează să încea
pă și lucrările pen
tru noul local al Fa
cultății de farmacie.

ORAȘU LUI
cîmpie, după 
colinele

Venind din 
ce ai coborît 
come ale Țării de Jos, 
ai alunecat pe apele leneșe 
ale fluviului, în pulberea o- 
rizontului; ai în față orașul 
care urcă în coloanele furna
lului combinatului siderurgic, 
în catargele navelor născute 
în șantier, în coșurile lami- 
noarelor.

mol-
sau

era

pro-

Orașul din care 
au plecat lăutarii

Doi oameni pe care 
iî despart douăzeci 

de ani

La Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava tinărul e- 
lectrician Marin Mateiciuc 
se dovedește a fi un pri
ceput stăpin al aparatelor 

de control
Foto : O. PLECAN

Galați.
Mai întîi, i-am cunoscut oa

menii. Aproape o treime din 
muncitorii Șantierului naval 
din Constanța erau în anul 
1945 gălățeni. Unii se mai so
coteau detașați, alții însă își 
chemaseră și familiile, încer- 
cînd să-și facă un rost defi
nitiv. Galațiul nu mai 
pentru ei o perspectivă de 
viață. Erau oameni de 
fesii diferite. La rașchetat 
și curățat rugina de pe pîn- 
tecul navelor ce zăcuseră a- 
variate în război, luni și ani, 
în fundul mării, lucrau o mul
țime de lăutari gălățeni. Ches
tiune care îl deranja cel mai 
mult pe moș Petrescu, mai
strul nostru : „Un oraș dom
nule, zicea el, căruia îi plea
că lăutarii, îi mort".

Trist trebuie să fi fost 
după război în 
lăutarii rămași 
tori își renegau 
tru a-și găsi de

Au urcat la tribuna adu
nării unul după altul doi 
bărbați, despărțiți de două
zeci de ani de viață — ingi
nerul șef al grupului patru 
șantiere, Marian Biju, și su
dorul utecist, Petre Duță.

Au vorbit multi .cons1 ac
tori, tineu sau mai in vistă, 
sudori, lăcătuși, șoferi, ingi
neri sau maiștri, despre via
ța lor, a tovarășilor de mun
că, era sărbătorită, la un an 
după sosirea pe șantier, o 
promoție de tineri brigadieri 
ce se calificaseră în diverse 
meserii. Biografiile acestor 
doi bărbați înscriind traiec
torii de altitudini diferite au 
însă și puncte tangente.

La Fabrica de produse 
clorosodice a Combinatului 
chimic din Rîmnicu Vîlcea 
a fost terminat montajul tu
turor instalațiilor și utilaje
lor de bază. Fabrica, conside
rată de specialiști a fi prin
tre cele mai moderne din Eu
ropa, va realiza anual 60 100 
tone de sodă caustică electro
litică, clor lichid și hidrogen. 
Principala materie primă o 
constituie sarea în soluție 
furnizată de salina Ocnița, 
din apropiere. Tehnologia de 
fabricație și utilajele de bază 
asigură un înalt grad de me
canizare și automatizare, pro
dusele realizate avînd indici 
calitativi corespunzători nive
lului actual al tehnicii.

Se prevede ca primele pro
duse clorosodice să fie livrate 
în trimestrul II al acestui an.

(Agerpres)

Primul pune* 
de tangență

Galați dacă 
fără ascultă- 
profesia pen- 
lucru aiurea I

M.B. : „Împreună cu alți 
băieți din Mușetești am plecat 
într-o dimineață pe jos, spre 
Județeană V.T.M din orașul 
Tg. Jiu. Am cerut să fim tri
miși pe șantierul național Sal- 
va-Vișeu. Dar, pe mine și pe 
încă alți cîțiva, care eram 
mai firavi, ne-au repartizat pe 
un șantier mai aproape de 
casă — la Bumbești-Livezeni, 
la un punct de lucru unde și

ION ȘERBU

(Continuare în pag. a V-a)

ION RUSU

ION TRONAC 
VASILESCU

In zori, pe ogoare, £n cam
pania de primăvară

C.C. AL U.T.C. Șl COMISIA 
NAȚIONALĂ ROMÂNĂ 

PENTRU UNESCO ANUNȚĂ

CONCURS 
DE FOTOGRAFII

PRIVIND VIATA Șl 
ACTIVITATEA
TINERETULUI 

DIN ROMÂNIA
1. Organizarea unul con

curs de fotografii privind 
viața și activitatea tineretu
lui din România: viața de 
familie, școala și educația, 
viața socială și culturală și 
alte aspecte din viața și 
munca diferitelor categorii 
de tineri.

2. Condițiile de participare 
sînt:

— vîrsta pînă la 25 ani;
— formatul fotografiei de 

aproximativ 18x24 cm.;
— fiecare participant poa

te trimite maximum 19 fo
tografii.

3. Cele mai bune fotogra
fii vor fi trimise la „Salonul 
Mondial de Artă Fotografică 
a Tineretului", organizat în
tre 28 septembrie — 6 octom
brie a.c., la Koln, în R. F. a 
Germaniei. Toți participanții 
își păstrează dreptul de autor, 
expozanții urmînd să pri
mească o diplomă „Photoki- 
na“. Celei mai bune fotogra
fii i se va decerna obeliscul 
„Photokina".

Fotografiile trimise pot fi 
atît în alb-negru cît și color. 
Participanții vor pune la dis
poziție cu titlu de împrumut 
negativele fotografiilor selec
ționate pentru a putea fi uti
lizate și în cadrul altor ma
nifestări legate de expoziție.

4. Participanții la concurs 
vor trimite fotografiile pe a- 
dresa: C.C. al U.T.C., str. 
Onești nr. 4—6, pînă la 15 a- 
prilie a.c. Pe fiecare fotogra
fie, pe verso, se va indica 
cu litere de tipar numele, a- 
dresa, profesia și vîrsta ex
peditorului.(Continuare 

în pas. a V-a)

IAȘI. în ambianța noului complex social al studenților de 
la Politehnică

CLUJ. S-a inaugurat de curîrid localul Facultății de medici
nă veterinară

ANCHETA NO A S T RĂ

de modul în care se întîlnesc 
pe coordonatele personalității

rînd, de conținutul, structura 
și sistematica disciplinelor fi
lozofice, de vocația profesoru
lui, și, poate, în aceeași măsu
ră de premisele științifice pro- 
priu-zise (de gradul în care ce

lă, în sens larg și complex, a 
celor care își însușesc în mod 
sistematic filozofia.

Există o vîrstă la care cu
noașterea filozofiei se impune 
cu necesitate ? Răspunsul, de-

de 
și 

în-

Vîrsta filozofiei este 
vîrsta conturării 
spiritului critic

Filozofia implicată, necon- 
știențizată ca mod teoretic de 
a aborda fenomenele cît de cît 
coerent, filozofia ca mod 
viață, modul înțelept 
necontradictoriu de a
tîmpina realitatea (inclusiv o 
realitate „teoretică"), filozofia 
empirică, modul personal de a 
practica înțelepciunea, filozo
fia zisă „cotidiană", — iată 
numai cîteva accepțiuni de 
circulație cotidiană ale fi
lozofiei, moduri de supra
față sau de esență, pure 
sau eterogene, de a cugeta a- 
supra „iubirii de înțelepciune". 
Felul contradictoriu sau nebu
los, spontan, sau afectiv, sis
tematic și nesistematic, științi
fic și neștiințific, de apropiere 
de filozofie depinde, firește, și 
de temperamentul intelectual, 
al celui care intenționează să 
intre în posesia adevărului fi
lozofic, dar, în ultimă instanță,

LOCUL FILOZOFIE
ÎN ȘCOALĂ

apartenența Ideologică și for
mația științifică, în sensul plin 
al cuvîntului. însușirea filozo
fiei în școală — în învățămîn- 
tul mediu și universitar .— de
pinde, în contextul acestui mod 
de a pune problema, în primul

lelalte obiecte de învățămînt 
însușite sistematic și asimilate 
— organicizate — declanșează 
cunoașterea filozofiei ca o ne
cesitate) de spiritul ideologic și 
etic, de maturitatea intelectua-

sigur, nu poate fi decît afirma
tiv, dar discutabil în sens, po
zitiv — rămîne, totuși, actuală 
ideea cunoașterii vîrstei inte
lectuale la care ideile și sis
temele filozofice pot fi nu nu
mai învățate, ci și înțelese.

O convorbire 
elevi ai clasei a 
nele licee din București, Cluj, 
Oradea, Craiova ne oferă, în 
acest sens, unele concluzii fără 
cunoașterea cărora o discuție 
despre rolul și locul filozofiei 
în sistemul obiectelor de învă
țămînt, fără să fie inutilă, nu 
ar putea fi orientată, totuși, 
spre chestiunile esențiale pe 
care le ridică predarea filozo
fiei și a disciplinelor înrudite cu 
filozofia. Ideea intimă care ne-ă 
sugerat utilitatea acestei con
vorbiri și, mai ales, a conclu
ziilor care se desprind din ea, 
se referă la existența unor a- 
chiziții filozofice nesistema
tice, la cantitatea și orientarea

GRIGORE TRAIAN POP

colectivă cu 
Xl-a de la u-

(Continuare în pag. a Il-a)



(Vrmort din pag. U
lor, și, mai alas, la posibilită
țile cunoștințelor de maximă 
generalitate, însușite prin alte 
discipline științifice, de a fi 
„convertite" în filozofie. Este, 
de asemenea, nu mal puțin Im
portant, să se determine care 
este imaginea pe care o au 
elevii despre obiectul și spe
cificul filozofiei. Prima varian
tă a chestionarului pe care 
l-am utilizat, 1.) Ce credeți 
că este filozofia și care este 
specificul său ?, 2. Spre care 
dintre disciplinele filozofice se 
îndreaptă interesul vostru 7) 
demonstrează existența nu nu
mai a unui Interes real al ele
vilor pentru filozofie, ci și a 
unei perspective teoretice rela
tiv adecvate de înțelegere a fi
lozofiei. Evaluarea cantitativă 
a răspunsurilor demonstrează, 
însă, faptul că „aproximativul" 
în definirea filozofiei depă
șește limitele rezonabile : 93 la 
sută din elevi consideră că fi
lozofia se ocupă cu „studiul 
vieții și interpretarea diferite
lor fenomene" sau că este „o 
explicație a concepțiilor exis
tente în societate", dă „o defi
niție bazei ideologice a socie
tății și a cunoștințelor acumu
late de om de-a lungul isto
riei", cuprinde „ansamblul cu
noștințelor omenești", este „o 
știință care se ocupă cu studiul 
societății, a activității ome
nești", „oferă o explicație a fe
nomenelor din societate", fiind 
„știința care stă la baza socie
tății", o îndeletnicire care 
„dezvoltă în cel mai înalt grad 
gîndirea", „redă concepții des
pre viață", este o „sinteză a gîn
dirii omului, rezultat ai obser
vării mediului înconjurător", 
„face parte din științele socia
le și se ocupă cu studiul gîn
dirii omului", „reprezintă o 
gîndire adîncă asupra lucruri
lor și o interpretare științifică 
a lor" (remarcabilă intuiție ! — 
n.n.), abordează „probleme care 
frămîntă omenirea în orice 
veac", elucidează „probleme 
complexe privind anumite re
lații din societate" etc. în a- 
ceastă diversitate de rrioduri de 
a considera filozofia se contu
rează trei direcții fundamentale, 
de a-i concepe obiectul și speci
ficul: 56 la sută dintre elevi sînt 
încredințați că problemele de 
căpetenie ale filozofiei se re
feră la studiul gîndirii și al 
vieții, 20 la sută îi plasează 
centrul de interes în problema
tica societății („rezolvă proble
me legate de dezvoltarea socie
tății") ; iar restul, de 6 la sută, 
declară că nu pot în nici un 
fel să definească sfera de pre
ocupări a filozofiei („N-am în
vățat filozofie, n-am citit nici 
o lucrare care să se refere la 
ea și, din această cauză, nu 
pot să o definesc nici măcar cu 
aproximație"). Deci, fără să le 
fie străină cu totul, elevii și-au 
format despre filozofie și no
țiunile cu care operează filo
zofia. o imagine eminamente 
empirică, foarte puțin fortifi
cată chiar de către obiectele de 
învățămînt care au afinități 
său legături directe cu această 
știință.

Care este situația după însu
șirea disciplinelor filozofice 7

Deși, investigația pe care am 
efectuat-o în acest scop, 
precede în timp sondajul des
cris mai sus, credem că pro
porțiile cantitative nu sînt, 
din această cauză, esențial a- 
fectate. Iată rezultatele aces
tui sondaj și unele idei pe care 
le evocă în „ . ‘ 
mult de 55 la sută din elevii 
chestionați nu au putut trece 
peste vagul definirii

de predare, a eșalonării cunoș
tințelor și a repartizării lor 
cantitative, pe ore și ani de 
studiu, ci una care să vizeze 
oonținiutul și structura internă 
a disciplinelor filozofice.

Iată de ce ne-am adresat 
unor personalități ale vieții 
noastre științifice și didactice 
cu rugămintea de a răspunde 
la întrebările de mai jos, și de 
a indica ce alte chestiuni con
sideră că ridică o dezbatere 
despre rolul și locul filozofiei 
în sistemul obiectelor de învă- 
țămînt:

1. In ce măsură structura șl 
conținutul disciplinelor filozo
fice, care se predau în școala 
medie, contribuie la formarea 
concepției despre lume a tine
rei generații și la educarea for
țelor de cunoaștere ale elevi
lor ?

2. In eventualitatea introdu
cerii Istoriei filozofiei — cu 
elemente de istorie a logicii, 
psihologiei, eticii, esteticii și 
ale istoriei științelor — care 
credeți că trebuie să fie Întin
derea și, mai ales, capitolele 
cele mai importante ale aces
tei discipline ?

3. Nevoia unei culegeri de 
texte filozofice din filozofia 
universală și, firește, din filo
zofia românească este, prin a- 
cest mod de a pune problema, 
indiscutabilă. Care considerați 
că sint sarcinile editurilor și

pansabfl al unul asemenea 
manual ar fl o antologie filo
zofică, care ar servi elevilor ca 
lectură. Căci una este să lei 
cunoștință de Ideile unui filo
zof dintr-o istorie a filozofiei și 
ou totul altceva este să iei con
tact direct cu textul lui însuși, 
chiar printr-o traducere.

Este de la sine înțeles că, 
așa cum dintr-o istorie a filo
zofiei nu poate să lipsească ex
punerea contribuției gîndirii 
românești la gîndirea univer- . 
sală, tot astfel, dlntr-o antolo
gie filozofică nu trebuie să lip
sească texte alese din gîndito
rii români.

Editarea unui asemenea ma
nual cade, ca toate manualele, 
fără deosebire, în sarcina „E- 
diturii didactice", care se află 
în subordonarea Ministerului 
învățămîntului. Ministerul în- 
vățămîntului este, deci, chemat 
să-și spună cuvîntul, nu nu
mai asupra conținutului, ci și 
asupra dimensiunilor lui — în 
funcție de orele pe care le va 
putea acorda săptămînal isto
riei filozofiei.

Dar, introducerea istoriei fi
lozofiei ca materie de învăță
mînt in liceele teoretice pune 
o altă problemă : aceea a pre
gătirii cadrelor didactice che
mate s-o predea. Se știe că mai 
multe serii de absolvenți ai 
facultăților de filozofie au stu
diat insuficient și unilateral is-

din o- 
care au 
valoare 
învăță- 

calitate.

am convingerea că elementele 
de filozofie care se predau în 
școala medie azi nu pot con
tribui în măsură suficientă, la 
formarea concepțiunli despre 
lume a elevilor. Este cunoscut 
că filozofia este unul 
biectele de învățămînt 
o deosebită forță și 
formativă atunci and 
mîntul tinde spre
Ceea ce nu poate fi obținut de
cît prin aprofundarea anumi
tor probleme și a anumitor 
sectoare ale filozofiei, apro
fundare ce nu se poate obține 
prin limitare la unele disci
pline filozofice. Sub acest ra
port, eficientă ni s-ar părea 
predarea în școala medie a lo
gicii elementare și a elemen
telor de istorie a filozofiei, în- 
țelegînd prin aceasta și istoria 
gîndirii filozofice românești.

2. Istoria logicii nu are nici 
un sens și nici o eficacitate în 
școala medie. în ce privește 
predarea psihologiei, o consi
der utilă, deoarece știut este că 
ea vrea să fie — și într-o bună 
măsură este — o știință a na
turii cu „valențe" filozofice.

3. Reiese din cele de mal 
sus, că e nevoie să se facă 
culegeri de texte filozofice ale
se din marii clasici ai filozo
fiei, și aceasta indiferent dacă 
aceștia au elaborat doctrine 
Idealiste sau materialiste. Este 
evident că nu se poate face

LOCUL FILOZOFIEI
IN ȘCOALĂ

mod firesc. Mal

peste Vagul definirii filozo
fiei ca „iubire și înțelepciune" 
derivată din cunoscutele voca
bule grecești. Singura notă 
specifică subliniată de majori
tatea elevilor a fost aparte
nența concepțiilor filozofice 
fie la orientarea idealistă, fie 
la cea materialistă, fără vreo 
nuanțare notabilă. Aproape ju
mătate menționează raționalis
mul sau alături de materia
lism și idealism, ca o a treia 
orientare fundamentală, sau 
deasupra lor, ca curent de gîn
dire integrator, sau, după ex
presia tipică a elevului I. B. 
din București „ceea ce face ca 
materialismul și idealismul să 
nu se mai afle într-o contra
dicție de neîmpăcat". Deci, nu 
numai faptul că definiția filo
zofiei nu este însușită și înțe
leasă ca atare, ci și încercarea 
de a trece peste obiectul filo
zofiei („filozofia studiază ceea 
ce studiază și celelalte științe, 
dar, pe cînd științe ca geogra
fia, istoria, fizica etc. se ocupă 
de realitate in amănunțime, fi
lozofia ia din toate acestea nu
mai generalul. Dar, nu este a- 
devărat că filozofia ar fi o 
știință a „științelor" — S. V. 
Cluj) din cauza necunoașterii 
precise a specificului său de
monstrează că este necesară o 
discuție nu numai a metodicii

cum vedeți realizarea practică 
a acestor antologii ?

4. învățămîntul de pregătire 
a cadrelor didactice implică, 
in acest fel, unele restructu
rări. Considerați utilă o mai 
mare atenție acordată metodi
cii predării disciplinelor filo
zofice ?

5. Care este rolul și locul ex
perimentului pedagogic, în 
contextul ideilor în dezbatere ?

Prof. univ. dr. N. BAGDA- 
SAR : „Relevînd ideile poziti
ve și negative ale marilor sis
teme filozofice, adevărurile și 
erorile lor, istoria filozofiei ar 
fi, în afară de un factor de e- 
ducare a forțelor de cunoaș
tere ale elevilor, una din cele 
mai potrivite modalități de a 
le forma o concepție științifică 
despre lume și viață".

1. Disciplinele filozofice, lo
gica și psihologia, care se 
predau astăzi în liceele teore
tice, contribuie cu foarte pu
țin la educarea forțelor de cu
noaștere ale elevilor, fiindcă, 
predîndu-se ambele într-un 
singur an și numai într-o oră 
pe săptămînă, elevii se aleg cu 
cunoștințe foarte superficiale, 
și din cauză că, acordîndu-li-se 
numai o oră pe săptămînă, ele
vii au Impresia că sînt niște 
materii cu totul secundare și 
nu le dau atenția ce li se cu
vine. în afară de aceasta, logica 
și psihologia nu sînt chemate, 
prin natura lor, să contribuie 
singure la formarea concepției 
despre lume a tinerei generații.

2, 3, 4 i Introducerea istoriei 
filozofiei ca materie de învăță
mînt. în liceele teoretice, ar 
avea sarcina să le arate elevi
lor că în afara problemelor 
studiate de ei în cadrul diferi
telor științe mai sînt și alte 
probleme care merită, de ase
menea, să fie cunoscute. Istoria 
filozofiei ar avea sarcina să le 
arate care sînt aceste proble
me, cum au apărut ele în isto
ria gîndirii omenești, cum s-a 
încercat soluționarea lor, care 
sînt soluțiile valabile. Astfel, 
un manual de istorie a filozo
fiei ar lărgi orizontul de cu
noștințe al elevilor, le-ar adînci 
cunoștințele dobîndite anterior, 
le-ar ridica nivelul ideologic.

O istorie a filozofiei pentru 
liceele teoretice nu poate fi de- 
cît elementară și va expune, 
deci, concepțiile mai impor
tante, pe gînditorii cei mai re
prezentativi din fiecare orîn- 
duire socială.

Nu sînt de părere ca manua
lul să cuprindă și elemente de 
istorie a logicii și psihologiei, 
de etică și de estetică, fiindcă 
l-ar încărca și l-ar complica 
prea mult, făcîndu-i pe elevi 
să nu mai poată vedea pădu
rea din cauza copacilor. Și, 
apoi, nu trebuie să exagerăm, 
nu trebuie să se predea elevi
lor cunoștințe elementare din 
toate disciplinele filozofice.

Cred că un auxiliar indis-

de

toria filozofiei. S-ar impune, de 
aceea, organizarea de cursuri 
de istoria filozofiei pentru pre
gătirea lor post-universitară.

Conf. univ. dr. PAUL PO- 
PESCU-NEVEANU s „în ma- ■ 
nualele utilizate în școala me
die mai persistă unele rămășițe 
de dogmatism, rigiditate și 
sentințe nedemonstrate".

1. Măsura este greu
determinat, dar e clar că apor
tul acestora la formarea con
cepției despre lume și viață a 
elevilor este insuficientă, 
primul 
le 
în 
ent legate de celelalte discipli
ne științifice. Nu se văd clar 
treptele generalizării filozofice, 
în al doilea rînd, legătura din
tre disciplinele filozofice și 
viață nu e decît enunțată ; și 
avem în vedere nu numai pro
blemele actuale ale construc
ției sociale, dar și problemele 
concrete și firești ale existen
ței individuale. Tînărul ar tre
bui sprijinit mai direct și efec
tiv în definirea sensului pro
priei vieți șl în constituirea 
planului de meditație. Dacă 
adăugăm la aseasta că în ma
nualele utilizate încă mai per
sistă unele rămășițe de dogma
tism, rigiditate, sentințe nede
monstrate, avem imaginea 
unei activități didactice care 
nu e de natură să deschidă 
orizontul fecund al meditației 
filozofice.

2. în principiu, cred eă nu 
trebuie date schițe de istorie 
„din fuga calului" ci, din fie
care disciplină, să se aleagă 
cîțiva autori și momente sem
nificative asupra cărora să se 
furnizeze o informație edifica
toare.

4. Intr-adevăr, învățămîntul 
de pregătire a cadrelor didac
tice trebuie restructurat, dar nu 
înainte de a fi reorganizat con
ținutul, de a se elabora progra
me analitice și manuale mai 
bune. Cît privește procedeele 
metodice, ele nu sînt indepen
dente de personalitatea profe
sorului. Și, oare, întotdeauna 
obiectele de mare răspundere 
filozofică sînt predate de cadre 
cu o competență garantată ?

5. Cred că, în primul rînd, 
trebuie consultați elevii. Să se 
facă anchete, să se organizeze 
discuții cu ei. Să se facă apel 
la experiența profesorilor 
buni. Astfel se va putea în
tocmi mai adecvat conținutul 
obiectelor de învățămînt. dar 
și stilul de expunere. în rest, 
perfecționarea metodică 
verificări experimentale, 
prezintă o situație deosebită 
a celorlalte obiecte.

Prof. univ. dr. D.
ROȘCA : „Nu există și nici 
poate exista o metodică spe
cială a predării filozofiei..."

1. Sprijinit pe îndelungata 
mea experiență de profesor,

în 
rînd, discipline- 

social-filozofice predate 
liceu sînt insufici-

prin 
nu 
de

D.
nu

filozofie fără acest material 
„concret" pe care l-ar oferi o 
astfel 
după 
fizică 
pe a 
referă după cum, și tot astfel, 
nu ne putem închipui un curs 
de istorie literară, într-adevăr 
eficient și bine înțeles de elevi, 
fără parcurgerea directă a tex
telor creației literare.

4. Răspunzînd la a doua 
parte a întrebării printr-o ne
gație : după mine nu există 
o metodică specială a predării 
filozofiei, principiul de bază 
aici, de altfel oricînd, este 
vorba de împărtășirea unor 
cunoștințe, fiind gîndirea cla
ră a celui ce predă ; gîndire 
clară, care nu poate fi atinsă 
decît atunci cînd elaborarea 
concepțiilor cu care operează 
cel ce predă a fost dusă în 
mintea acestuia pînă la capăt, 
în predarea filozofiei, mai 
mult decît în orice altă disci
plină, este indispensabilă a- 
ceastă elaborare.

Conf. univ. dr. TEODOR 
POP : „Istoria filozofiei trebuie 
să cuprindă numai filozofia 
pură".

1. Disciplinele filozofice își 
aduc un aport substanțial la 
întregirea culturii generale a 
omului contemporan, mai ales 
pe linia formării concepției 
despre lume, element esențial 
al culturii generale. De aceea, 
se impune perfecționarea con
tinuă a predării disciplinelor 
școlare, inclusiv a celor filozo
fice, pentru a răspunde cît mai 
bine necesităților de formare a 
culturii generale, de discipli
nare a gîndirii științifice a ge
nerațiilor de mîine.

2. Ar fi foarte utilă introdu
cerea Istoriei filozofiei în li
ceu. aceasta mergînd pe con
tinuarea unor tradiții ale în- 
vățămîntului nostru liceal. în 
ce privește structura acestei 
discipline este o problemă 
complicată și necesită o anali
ză atentă. După părerea mea, 
ea nu trebuie să fie un amal
gam de „elemente". Consider 
util, atît din punct de vedere 
didactic, cît și științific, ca e- 
lementeie de istorie a logicii 
să se dea la studiul logicii, 
cele de istorie a psihologiei 
la studiu] psihologiei etc., 
cursului de istorie a filozofiei 
rămîhîndu-i, astfel, preocupa
rea pentru elementele de isto
rie a filozofiei, eticii și este
ticii.

4. Se impune un mai mare 
accent pe pregătirea metodică 
a profesorului de științe so
ciale încă din facultate, prin 
studierea metodicii.

5. Experimentul pedagogic 
în predarea filozofiei trebuie 
pus Ia locul ce i se cuvine și 
trebuie făcut sistematic și cu 
scopuri precise. De altfel, cred 
că cercetările pedagogice. în 
general, ar trebui să se axeze

de antologie de texte, 
cum nu se poate face 
fără studierea de aproa- 
obiectului la care ea se

mal mult pe problemele eon- 0 
crete ce le ridică diversifica
rea, modernizarea și perfecțio
narea învățămîntului din țara 
noastră.

Prof. univ. dr. AL. ROȘ
CA : „Istoria filozofiei ar tre
bui predată ca o istorie a gîn
dirii umane..." a

1. Fiind o disciplină care se 0 
ocupă de întreg, pe care dis
ciplinele particulare îl pierd a 
adesea din vedere, o astfel de ™ 
disciplină — istoria filozofiei
— este util să se predea în A 
liceu, pentru a-1 ajuta pe elev ™ 
să-și poată forma o concepție 
științifică, unitară, despre A 
lume.

Istoria filozofiei ar trebui 
predată ca o istorie a gîndirii 0 
umane, în legătură cu istoria 
științelor, a culturii și civili- 
zației, a ideilor și concepțiilor 0 
sociale. Totodată, este necesar 
să se integreze elemente de is
torie a psihologiei, logicii, eti
cii, dar în același mod, ca re
prezentând contribuții la dez- 
voltarea istorică a concepției 0 
științifice despre lume.

2. Disciplinei ar trebui să 1 0 
se acorde două ore pe săptă
mînă timp de un an, altfel 
Cursul ar deveni o simplă £ 
schemă Ineficace.

3. înainte de a ae trece le _
predarea în școală a acestei 0 
discipline este necesar să se 
elaboreze, în primul rînd, un 
manual pentru profesor, ma- 0 
nual amplu elaborat de o echi
pă de specialiști, filozofi, ca
dre didactice, oameni de știin- A 
ță cu preocupări filozofice. 
Fără un asemenea manual, 
bine pus la punct, nu se poate 
treoe la predarea acestei dis- A 
cipline. w

în etapa următoare s-ar pu
tea trece la redactarea, pe 0 
baza manualului amintit, a 
unui manual pentru elevi, co- 
respunzător exigențelor didac- 0 
tice.

EUGEN 
cercetător 
resul elevilor 
zofie nu este satisfăcut prin a 
volumul de cunoștințe filozo- “ 
fice predate în școală".

1. Caracterul multilateral și 0 
chiar profunzimea discipline
lor — umaniste și reale — pre- 
date în liceu, constituie un fac- 0 
tor fundamental, dar nu sufi
cient, al formării concepției _ 
științifice despre lume la elevi. 0 
Studiul disciplinelor filozofice
în ultimele clase are misiunea — 
de a realiza acest deziderat, V 
atît prin natura și efectele sale 
nemijlocite, cît și colaborînd 
esențial la transformarea (ceea 0 
ce implică și conștientizare) 
datelor de explicație științifi- O 
că, a realității oferite de mate
riile de învățămînt, în ter- — 
menii unei concepții unitare 0 
despre lume. Din această per
spectivă, ceea ce se propune 
în numele disciplinelor filozo- 0 
fice este 
îndeosebi 
filozofie 
„Bazelor marxism-leninismu- 
lui", precum și la psityorogie. a 
Discuții sistematice, an de an, ™ 
cu student! și absolveați jjțr li
ceelor, m-au condus la conclu- A 
zia că elevii ca și tineretul, în ” 
general, manifestă interes 
pentru filozofie, dar că acest A 
interes, în fericite cazuri abia w 
stimulat, nu este satisfăcut 
prin volumul de cunoștințe 0 
predate conform programei ți 
orelor afectate ; ca să nu mai 
vorbim de absența logicii, cu 0 
un atît de important rpl în 
educarea forțelor de cunoaș
tere și în predarea căreia avem 0 
tradiții valoroase în trecut.

2. Consider că o pondere mai
mare ar trebui să o aibă pro
blemele de etică și estetică, 
deoarece 
influență 
deoarece, 
a logicii, 
țelor se 
preda, In cadrul disciplinelor a 
respective. 0

3. Necesitatea unor antolo
gii de filozofie este evidentă, 0 
atît pentru a completa și ilus
tra materialul predat, cît și 
independent de acesta. Depar- 0 
te de a satisface numai cerin
țe școlare, asemenea antologii 
interesează sfere mai largi de 0 
cititori, tineretul resimte ne
voia informației filozofice „de _ 
la sursă". 0

Opiniile de mai sus reprezin
tă. firește, o contribuție reală ta a 
elucidarea problemelor legate de 0 
predarea filozofiei în licee dar 
o rezolvare de amănunt, care să A 
fructifice aceste principii, nu 
este posibilă decît cu participa
rea cadrelor didactice care pre- 0 
dau efectiv filozofie. De aceea, 
invităm cadrele didactice să-și 
expună în paginile ziarului nos- 0 
tru părerile referitoare la moda
litățile practice, de amănunt, re- 
feritoare la predarea filozofiei 0 
în liceele teoretice.

GRIGORE TRAIAN POP ®

S. CUCERZAN, A 
științific : „Inte- 0 

pentru filo-

rolo : C. CONSTANTIN
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Opera Română : SEARA 
VIENEZA — ora 19,30. O- 
pereta : CONTESA MARIT- 
ZA, ora 19,30, Teatrul Na
țional — Sala Comedia — 
ROMEO ȘI JULIETA, ora 
19,30. Sala Studio — JOCUL 
ADEVĂRULUI, 19,30. Tea
tru] Mic — TANGO, ora 
20,00. Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra — Sala Schitu 
Măgureanu — UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA, 
ora 20. — Sala Studio — 
SFINTUL MITICA BLA-

Teatrul „C. IJINU, ora 20.
Nottara" — Sala Studio — 
cind luna e albastra, 
ora 16, FEMEI SINGURE, 
ora 20. Teatrul Barbu Dela- 
vrancea — ÎNTÎLNIRE LA 
SENLIS, — ora 19,30 
Studioul I.A.T.C. CÎNTA- 
REAȚA CHEALA, ora 
20. Teatrul Țăndărică
— sala din Calea Victoriei
- PAPUCIADA, ora 17.

insuficient. Mă refer 
la „elementele" de 
aflate la începutul 0 
marxism-lențnț^mu- 

•gie. a 
an. ™

ele au o mal mare 
asupra tinerilor, și, 
probleme de istorie 
psihologiei și știin- 0 
predau, ori se pot

17,30 — Pentru cei mici: 
Filmele : „Polly și secretul ce
lor șapte stele" ; „Kiri, clov
nul". 18,00 — „în uzină și a- 
casă" — emisiune de protec-' 
ția muncii. 18,30 — Curs de 
limba germană (lecția a 7-a) ; 
19,00 — Studioul pionierilor : 
„Ochi ager" — clubul micilor 
vînători ; 19,30 — Telejurna
lul de seară ; 19,50 — Buleti
nul meteorologic ; 20,00 Film 
serial : „Ivanhoe". 20,26 — 
Mult e dulce și frumoasă — 
emisiune de limbă română ; 
21,00 — Reportaj științific; 
21,30 — Studioul mic : „Ca
meleonul păstorului" de Eu
gen Ionescu ; 21,50 — „Zece 
semne de întrebare 1“ Emisi
une — concurs de cultură 
generală. Tema : Marile flu
vii ale lumii ; 22,30 — De la 
Giotto la Brâncuși; 22,50 — 
Telejurnalul de noapte.

In atelierul de restaurare 
de pictură in ulei al Mu
zeului de artă al Republi

cii Socialiste România.

CINEMATOGRAFE
• Răpirea fecioarelor : PATRIA
— 10 : 12.15 ; 14,30 : 16,45 ; 19 ; 
21,15.
• O lume nebună, nebună, ne
bună : GLORIA — 13 ; 16,30 ; 
20, FLOREASCA — 13 : 16.30 : 
20.
• Eroii de la Telemark : REPU
BLICA — 8.30 : 11 : 13.30 : 16 : 
18,45 ; 21,30.
• Sfîntul ia pîndă : LUCEAFĂ
RUL (completare Atențiune, 
ciuperci 1) — 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ;
18.30 , 20,45, BUCUREȘTI —
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 : 19 ; 21.
• Leul african : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2277 — 
ora 17,30 și seria 2282 — ora 
20,15), CAPITOL (completare 
Naică pleacă la București) — 11 : 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Blestemul rubinulnl negru :
FESTIVAL - 11 ; 13,30 ; 16 ;

18,30; 21. FEROVIAR —9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.30 : 21, EXCELSIOR
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45. MODERN (completare
Cîntece In lemn) — 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20.45.
• Am întâlnit țigani ferielți i

CENTRAL — 11 ; 13 ; 15 ; 17 19 ;
21, GRIVIȚA (completare Aten
țiune. ciuperci !) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30. MELODIA
(completare Cîntece în lemn) — 
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18 30 ; 20,45.
• Doi colonei : CINEMATECA
— 10 , 12.30 ; 16.30
• Muzicantul: VICTORIA — 
9; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cei șapte samurai: VOLGA
— 9,45—13 în continuare ;
16.30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9,30 — 16,15 in continuare ; 
18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOI
NA - 9 ; 10.
• Contele Bobby, spaima vestu
lui săi ba tio : DOINA (completare 
Viața incepe la 40 de ani) —
11.30 ; 13,45 : 16 : 18,15 : 20,30.
• Cînd tu nu ești : 
(completare Mal bine 
ntm. Profilaxia TBC)
16.30 ; 20,45 ; Desene
— 18.
• Acțiunea din insula păsării**

UNION 
s& preve- 
- 14,30 : 
animat*

ierul — Lupta internă a 
speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav ștje 
mai bine : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• împușcături pe portativ :
GIULEȘTI (Completare Atențiu
ne ciuperci !) — 15.30 ; 18 ; 20,30. 
BUCEGI (completare Salut, 
Kenya !) - 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, MIORIȚA (comple
tare Io, Mircea Voievod) —
11.15 : 13,30 : 16 : 18.15 ; 20.30.
• Un nabab maghiar : DACIA 
(completare Orizont științific nr. 
13 din 1967) — 8.30—21 în conti
nuare
• Moartea după cortină: BU- 
ZEȘTJ (completare Miracole) — 
15,30 ; 18 ; 20,30
• De trei ori București : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pantera neagră : UNIREA 
(completare Lauri celor mal 
buni) - 15,30 ; 18 : 20,15.
• Valetul de pică : TOMIS 
(completare Cîntece în lemn) —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA (completar* Plinea
r —

*noastră) - 11,15 ; 13.30 ; 16
18.30 ; 20,45.
• Dimineți de iarnă : FLACĂ
RA (completare Orizont științi
fic nr. 12/1967) - 15.30 : 18 ;
20,30.
• Dragostea unei blonde : VI- 
TAN (completare Flora austra
liană) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : POPULAR (completa
re încercări) — 15 30 ; 18 ; 20,30.
• Nu uita gara. Lugovaia : AU
RORA (completare Pilule II) — 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare
Dați-mi un calmant) : 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Neamul Șoimăreștilor (ambe
le serii) : MUNCA (completare 
Pe drumul măiestriei) — 13,30 ; 
19.
• Război șl pace (seriile I și II): 
RAHOVA — 15 ; 19,15.
• Reîntoarcerea lui Surcouf: 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațieni : PRO
GRESUL (completare Năică și 
veverița) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.

O tradiție foarte fertilă tinde 
în ultima vreme să anime viața 
culturală a liceelor: revistele 
scoase de elevi. Probabil că „ga
zetăria" e una din vocațiile pe 
care le alimentează epoca noas
tră de vreme ce, o dată lansată, 
ideea realizării de reviste proprii, 
a provocat atîta emulație în rfn- 
dul foarte tinerilor „oameni de 
cultură" din școli, a stîrnit atîta 
energie și tenacitate. Și, totuși 
părcurgînd revistele liceelor, îți 
dai seama că interesanta iniția
tivă nu a debutat întotdeauna 
pe căile cele mai firești și mai 
fecunde. Adesea prejudecățile au 
acaparat această manifestare.

Revista liceului, ce trebuia să 
fie debușeul pasiunilor elevilor, 
a devenit în unele locuri dome
niu subordonat total profesoru
lui, care a înțeles să-și manifeste 
autoritatea în modul cel mai 
simplu și vizibil — ocupînd cu 
texte proprii o mare parte a spa
țiului. Nu susținem că prezența 
concretă a profesorului este in
compatibilă cu funcția revistei 
liceului, și cu atît mai puțin cre
dem că realizarea revistei s-ar 
putea dispensa de o îndrumare 
din partea profesorului. Credem 
însă într-o îndrumare generoa
să, oare să stimuleze, nu să im
pună, să aibă ca premise încre
derea și solicitudinea față de re
sursele elevilor. Menirea profe
sorului nu e să alcătuiască re
vista, ci să facă posibilă existen
ța ei, să cultive preocupările care 
fac din revistă o necesitate, să 
asigure îndrumarea, orientarea e- 
levilor, făcînd aceasta cu tact pe
dagogic și respect pentru ideii* 
și inițiativele acestora. Ceea c* 
și realizează cu mal mulțl pro
fesori.

Nu sînt Insă rare cazurile în 
care revista e înțeleasă ca un fel 
de album destinat expunerii în 
micul muzeu al școlii. In aces
te reviste-albume se adună deo- 
bicei compuneri exemplare, mos
tre de conformism școlăresc, cu 
false sentimente și fals patos, 
exprimate în limitele unei este
tici caracteristice, prețioase șl 
vetuste. Asemenea texte nu pot 
avea circulație în rîndul elevilor 
și nici nu sînt făcute pentru a- 
ceasta.

De foarte multe ori însă preju
decata albumului a cedat locul 
unei înțelegeri realiste și dina
mice a rostului revistei școlare, 
în foarte multe licee revista nu 
mai culege compuneri didactice, 
nu mai conține pagini frumos 
caligrafiate, cu desene fără emo
ție și personalitate, dar cu temă 
lăudabilă. Revista a devenit în 
foarte multe locuri documentul 
autentic al preocupărilor și ati
tudinilor autentice.

Premisa obținerii acestei au
tenticități este lărgirea orizon
tului : nu numai ceea ce ține ne
mijlocit și explicit de „școlarita
te" va pătrunde în aceste reviste 
ci ceea ce e pronriu vîrstei — 
experiențele ei 
tuale.

Caracteristic 
dintre reviste 
structura lor exclusiv literară. Ele 
ilustrează amplitudinea reală a 
interesului elevilor: fizica, mate
matica, istoria, sportul conviețu
iesc cu poezia și proza, așa cum 
e firesc. Poate că în această di
recție au încă foarte mult de fă
cut. O anume „discriminare" e 
vizibilă încă în atitudinea mul
tor reviste față de diversele do-

vitale și intelec-

e faptul că multe 
au renunțat la

menii și discipline. De obicei 
preferința redactorilor se în
dreaptă spre creația literară, că
reia i se rezervă secțiunea cea 
mai amplă și substanțială a revis
tei, ca și atenția cea mai mare 
în privința calității. Funcționea
ză și aici o prejudecată : se aso
ciază ideea de revistă cu o anu
me formă de manifestare cultu- 
ral-artistieă. Ni se pare nepotri
vit. Pentru a fi autentice revis
tele trebuie să ilustreze fidel 
preocupările elevilor, extinzîndu-și 
astfel efectul stimulator, cîștigînd 
o audiență cît mai largă.

Desigur nu e ușor de realizat 
acest lucru : proporțiile reviste
lor, ritmul lor de apariție le obli
gă de obicei la niște restricții 
foarte "Serioase și la oarecare lip
să de comunicare și concordam 
ță cu activitatea curentă și cod" 
tinuă a elevilor. în unele licee 
s-a încercat soluționarea acestei 
neconcordanțe între activitatea 
elevilor și consemnarea ei, prin 
subordonarea revistei față de ac
tivitatea cercurilor și cenaclului. 
Uneori soluția s-a dovedit efica
ce : în unele reviste creația ele
vilor e consemnată fidel, cu 
continuitate. Oferind un fel do 
agendă a cenaclului sau prezen- 
tîndu-i succesiv membrii, unele 
reviste au izbutit să fie efectiv 
un mijloc de consemnare și di
fuzare a unei activități. în cazul 
altor cercuri însă nu s-a izbutit 
de obicei acest lucru. De aceea 
preocupările neliterare ale ele
vilor sînt prezente sporadic și 
neelocvent în reviste. Fizica, ma
tematica, astronomia, istoria, 
chiar istoria literaturii apar 
mai uneori, fără sistem, fără con
tinuitate.

Interesantă e în unele revista 
inserarea unor realizări propriu- 
zis gazetărești : reportaje, însem
nări, interviuri, cu referire direc
tă la evenimente proprii —• 
excursii, vizite, tabere etc. sau la 
„personalități" proprii — elevi 
cu preocupări și rezultate deose
bite. Recurgerea la aceste moda
lități este o premisă a apropierii 
revistelor nu numai de realitatea 
ci și de actualitatea vieții licee
lor, deci un punct cîștigat îm
potriva formalismului. Urmărind 
nu numai activitatea cercurilor 
ci și pe cea a elevilor cu preo
cupări remarcabile, consemnînd 
și acele experiențe ce s-au 
trecut în afara școlii 
ve sau 
sau nu, 
niul de 
vie, mai

Poate 
gățindu-și limbajul, adăugind re
cenziei sau comentariului for
mele menționate — reportajul, 
însemnarea, interviul, sau altele 
foarte puțin luate în considera
ție pînă acum — jurnalul sau 
chiar eseul, revista liceului va 
fi mai curînd și mai sensibil re
vista elevilor. Un progres în a- 
ceastă direcție este prezența — 
în mai multe reviste — a rubri
cilor umoristice (epigrame, cari
caturi etc.) sau sportive legate 
exclusiv de viața școlară, pe cînd 
introducerea, observată uneori, 
a unor cronici literare, drama
tice, plastice, cinematografice, 
dublează presa, radio-ul etc. fără 
a impune atenției personalitatea 
critică — atît cît poate fi desci
frată la această vîrstă — a ele
vului.

pe- 
colecti- 

particulare, organizate 
revista își extinde dome- 

reflectare, devine mai 
atractivă.
pe această cale, îmbo-
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STUDIOUL
ARTISTULUI AMATOR

artistului amator

Din inițiativa Ca
sei de creație a ju
dețului Bacău a fost 
constituit un studiou 
al
la Tg. Ocna, pen
tru 
lor folclorice de pe 
valea Tazlăului și pe 
valea Trotușului. Stu
dioul și-a propus oa 
prim obiectiv — tn-

reanimarea zone-

armarea instructorilor 
formațiilor corale, 
dramatice, coregrafi
ce și ai brigăzilor ar
tistice (care de obicei 
sînt recrutați din ria
dul cadrelor didacti
ce) cu cunoștințe 
strict necesare unei 
bogate activități în 
cadrul căminelor cul
turale. Instruirile pe-

riodice se vor baza 
pe lecții teoretice ur
mate de exemplifi
cări practice.

In curînd se 
constitui cite un 
menea studiou
Bacău și Podul Tur
cului.

oa
ase-

la

ION CHIRIC



O definiție cuprinzătoare a 
științei — susține John Bernal, 
cunoscutul savant englez — 
este prin forța lucrurilor im
posibili. El califică o astfel 
de încercare drept sterilă. In 
aceeași scriere insă, savantul 
englez numește cinci puncte 
de vedere din care poatelA fi 
considerată știința: ca ins ti - 
tuție, ca metodă, ca acumulare 
de cunoștințe transmise din 
generație în ge'herație, ca fac
tor important im menținerea 
și dezvoltarea producției, ca 
factor decisiv în formarea con
cepțiilor despre univers și a 
atitudinilor față de om și so
cietate.

în ciuda refuzului de a da o 
definiție formală, fiecare din
tre aceste puncte poate servi 
drept notă distinctivă sau di
ferență specifică pentru deli
mitarea fenomenului în dis
cuție. „Delimitarea" nu în
seamnă însă și caracterizare 
completă a conținutului obiec
tului cercetat. Fenomenul „ști
ință" este cercetat astăzi din 
unghiuri de vedere variate 
dînd naștere, la un nivel su
perior de abstractizare, altor 
discipline științifice. Interesul

contemporan pentru teoria 
științei își are sursa în înmul
țirea rapidă a disciplinelor ști
ințifice, în expansiunea meto
delor și tehnicilor științifice 
de cercetare în toate dome
niile activității umane. Asis
tăm astăzi, sau mai exact în
făptuim ca participant scien
tizarea producției materiale, a

științei in viața societății mo
derne.

In afara încercărilor de a 
se construi metateorii ale unor 
științe particulare (metama- 
tematica, metalogică, epistemo
logii ale unor discipline fizice) 
tot mai numeroși oameni de 
știință manifestă interes pentru 
logica și metodologia științei,

lor, de formare a cadrelor etc.
Se fac eforturi remarcabile 

în direcția descrierii aspecte
lor logico-psihologice ale crea
ției științifice, cit Și în direcția 
perfecționării mijloacelor de 
difuzare socială a rezultate
lor științei, elaborării teoriei 
cibernetice a învățării etc.

O problemă centrală a filo-

tiv stabile și dinamica sau „fi
ziologia" acelorași științe a- 
flate în plină efervescență 
creatoare, cind se încearcă noi 
ipoteze, se propun restructu
rări radicale. Ca și în trecut, 
cunoașterea umană dezvăluie 
astăzi un viu conflict între 
cunoștințele vechi fixate în 
scheme și teorii și cunoștin-

ȘTIINȚA ȘI CUNOAȘTERE
modului de organizare și con
ducere a activității economice, 
administrative, culturale. Cu 
greu putem numi astăzi un 
domeniu de activitate practică 
sau spirituală care să nu fie 
influențat, într-o formă sau 
alta, de disciplinele științifice.

Tocmai această intervenție 
masivă a științei în viața omu
lui contemporan îndeamnă la 
reflecție filozofică asupra știin
ței, la analiza fundamentelor 
acesteia, a locului șl rolului

Lector universitar CORNEL POPA

pentru aspectele sociologice și 
psihologice ale cercetării ști
ințifice. „Scientica" sau știința 
despre știință iși propune as
tăzi o cercetare multilaterală 
și unitară a fenomenului știin
țific, iși propune să dezvăluie 
condiționarea economică, so
ciologică și psihologică a per
formanței științifice, să suge
reze căile optime de planifi
care și conducere a cercetări-

zofiei contemporane a științei 
este analiza raportului dintre 
cunoștințele „vechi", accep
tate și performanțele noi ale 
cercetătorilor contemporani 
care adesea intră în contra
dicție cu tezele vechilor siste
me teoretice.

Putem astăzi distinge intre 
„morfologia" sau structura 
disciplinelor științifice înche
gate în sisteme teoretice rela-

țele sau datele noi provenind 
din observație și experiment 
care reclamă un limbaj teore
tic adecvat.

Corpul unitar al cunoștințe
lor umane apare astăzi parce
lat într-o multitudine de disci
pline științifice, fiecare avînd 
limbajul și metodele sale.

Știința nu este o entitate 
supraumană, dar trebuie să 
admitem că este un fenomen 
„supra" individual, fiind prin 
natura sa un produa social.

ȘTIINȚA ESTE CUNOAȘTE
RE UMANA, INTERSUBI- 
ECTIV VERIFICATĂ, TRE
CUTĂ PRIN PROBA DE FOC 
A PRACTICII SOCIAL ISTO
RICE.

In știință se manifestă di
mensiunile diacronică și sin
cronică ale cunoașterii : vor
bim de o dimensiune diacro
nică a cunoașterii deoarece a- 
chizițiile cercetătorilor din se
colele trecute sînt bunuri și 
ale subiecților cunoscători din 
epoca noastră tot așa cum o 
parte din cuceririle veacului 
nostru vor fi cunoștințe și 
pentru generațiile viitoare ; 
cunoașterea este cumulativă 
și are o dimensiune istorică.

Prin dimensiune sincronică 
a cunoașterii înțelegem miș
carea de translație a informa
ției la nivelul subiecților cu
noscători din aceeași epocă. în 
același sens se vorbește astăzi 
despre caracterul internațio
nal al științei. Prin interme
diul limbajului performanța 
gnoseologică a individului u- 
man, dezbărată de unele note 
subiective, devine un bun so-

(Continuare In pag. a IV-a)

SUPLIMENT DE ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ
• Bîomatematica a depășit faza de gestație... • „Seisme" la frontiera științelor • Nu existâ nici un pericol ca rezervele petrolifere sâ 
se termine vreddatâ... • Enigmaticele mesaje transmise de pe Venus • „Explozia științifica se datorește 
fuziunii dintre științe" • „In țara nimănui" au loc cele mai tulburătoare evenimente științifice • Vremea lui Mirandolla a trecut de 
mult... • Somnul nu mai poate fi considerat o odihna a creierului... • Bionica —- o științâ de legâturâ • Ce s-a întîmplat pe dru

mul de la „Ochiul" lui Limbus la „Frederick" — mașina care „vede"! • Un sfat tehnic pentru oricare tînâr

FANCHETA^ CE SE ÎNTÎMPLĂ LA GRANIȚA
Academician

ȘTEFAN MILCU

Există, după opinia noas
tră, un spațiu între științe, un 
fel de „țară a nimănui", în 
care se petrec fenome
nele la care se referă multe 
preocupări științifice actuale. 
Dar în acest „spațiu interdis- 
ciplinar" se dezvoltă toate 
științele, se realizează con
tacte, interferențe și contopiri. 
Iată, de exemplu, cazul bio- 
chimiei, biofizicii și cel al 
biomatematicii. într-o primă 
fază științele din care acestea 
s-au format, și anume ma
tematica, biologia, fizica și" 
chimia, au apărut și s-au dez
voltat independent în spațiul 
interdisciplinar. Prin procesul 
de dezvoltare a științelor s-a 
produs însă treptat o apro
piere pînă la apariția feno
menului de secantă ceea ce 
rlupă mine ar constitui 'fază 
« doua. în acest moment s-am 
născut biomateniatica, biofi
zica și biochimia care rtimn 
încă etajate de discipli
nele de origină. în faza de 
individualizare (faza a treia): 
noile discipline se desprind 
integral, capătă autonomie, 
caracterizată printr-o bază 
teoretică și metodică proprie., 
Biochimistul, de pildă, în a- 
ceastă etapă nu mai este un 
om de știință care știe ceva 
chimie și o aplică în cerce
tare și nici un chimist care 
știe ceva biologie și o folo
sește mai mult sau mai puțin 
eficient, ci un specialist cu o 
gîndire specifică noii științe 
de graniță.

într-o altă ordine de idei, 
pot spune, că la frontiera a 
două științe se poate petrece 
și fenomenul de ,,ejectare“ a" 
unei părți dintr-o știință, să-i 
zicem A și încorporarea ei în
tr-o disciplină denumită tot 
arbitrar de noi B. Iată în a- 
cest sens ce s-a întîmplat cu 
hormonologia, un domeniu al 
endocrinologiei, care, a fost 
încorport în cea mai mare 
parte de chimia organică a- 
colo unde se referă la chimia 
hormonilor naturali și de sin
teză. Fenomenele care se pe
trec în spațiul interdisciplinar, 
la frontiera științelor, ne re
zervă surprize. Cine ar fi bă
nuit acum un deceniu apari
ția cosmobiologiei și a medi- 
cirri cosmice, generate de a- 
pariția și dezvoltarea cosmo
nauticii ? Este o zonă cu mari 
și uneori imprevizibile potențe, 
în continuă mișcare, zonă în 
care se desfășoară cu intensi
tate prospectarea noului și ca
pacitatea de creație a cercetă
torilor.

Una din cele mai interesante caracteristici ale revoluției 
tehnico-științifice ai cărei martori sîntem, este nașterea per
manentă a unor noi ramuri ale cunoașterii umane, la inter
ferența celor mai diverse științe.

Ridicând noi probleme savanților, stabilind contururile a 
noi compartimente de cercetare, procesele care au loc la fron
tiera științelor aduc contribuții esențiale la cunoașterea tot 
mai profundă a legilor naturii și aplicarea lor în folosul 
omenirii.

încercînd să prezentăm cititorilor cîteva dintre noile ști
ințe născute în acest proces de interferență, încercînd să su
bliniem cîteva din problemele teoretice și practice pe care le 
deschide această zonă de contact, am adresat unor prestigioși 
specialiști români rugămintea de a răspunde uneia dintre 
cele mai pasionante întrebări ale momentului științific con
temporan : „CE SE IntimplA la granița dintre 
ȘTIINȚE ?“.

Răspunsurile primite ni se par nu numai pe deplin eloc
vente, ci constituie, totodată, tot atîtea ferestre spre înțelegerea 
unor fenomene științifice de mare atractivitate asupra cărora 
ne propunem să mai revenim.

ȘTIINȚE?

Academician
N. THEODORESCU

Apariția științelor de gra
niță este o consecință obliga
torie a interdependenței feno
menelor din natură și socie
tate și, în consecință, a uni
tății științei.

împărțirea în științe gene
rale și particulare, împinsă 
apoi mai departe la discipli
nele științifice de tot felul, 
este, de asemenea, o conse-

cință a aceleiași interdepen
dențe câre. făcij ca fenome
nele și obiectele să fie com
plexe.

Unitatea științei cere însă o 
sinteză a cunoștințelor asu
pra fenomenelor și obiecte
lor ținînd seama, bineînțeles, 
de " complexitalea acestora. 

-Din—această- -sinteză apar 
Științele de graniță cum sînt 
biofizica, biochimia, biomate- 
matica, ieșite din simbioza 
biologiei pe rînd cu fizica, 
chimia, matematica. Numă
rul lor crește continuu în 
epoca aotuală ca urmare a 
revoluției tehnico-științifice 
mondiale, dînd naștere la lo
gica matematică, lingvistica 
matematică,. economie mate
matică, astrofizica, radiofizi- 
că, radiochimie, radiobiologie 
și altele în oare, apare o com
ponentă din științele tehnice 
și alta din științele funda
mentale.

. Sg vede că- matematica este 
din • ce în ce mai des pre
zentă în aceste simbioze știin
țifice și aceșț fenomen este 
foarte explicabil prin însăși 
evoluția și dezvoltarea știin
ței-

Matematica fiind știința 
relațiilor spațiale și. cantita
tive din lumea reală, mai ge
neral vorbind, știința struc
turilor mulțimilor de elemente 
de diverse naturi, este pre
zentă, ca o boală ascunsă, în 
brice disciplină științifică, 
apărînd sub forme rudimen
tare numerice în măsurători, 
numărători și diverse opera
ții elementare.

In clipa în care cercetarea 
într-o ramură a științei, mai 
precis într-o disciplină, atinge 
un stadiu de dezvoltare su
ficient de înaintat pentru a se 
preocupa de relații cantitative 
sau structurale între elemen
tele care constituie obiectul 
studiului, apare și nevoia con
strucției unui model mate
matic al fenomenelor în 
cauză. Atunci intră în gestație 
știința sau — poate mai pu
țin pretențios — disciplina de 
frontieră în care matematica 
se instalează ca o compo
nentă esențială.

în general, disciplinele și 
științele de graniță în oare 
apare explicit componenta 
matematică își găsesc rapid 
aplicații în viața practică ceea 
ce a crescut enorm prestigiul 
matematicii în ultimii treizeci 
de ani.

Biomatematioa a depășit 
în acești ultimi 30 de ani faza 
de gestație constituindu-se ca 
organism, după părerea noas
tră, într-o fază larvară.

’ Cerută printr-o clarviziune 
excepțională încă de acum un 
secol de celebrul Claude Ber
nard, care afirma că expresia

legii fenomenelor trebuie să 
fie totdeauna matematica, 
biomatematica utilizează în 
prezent un aparat matematic 
dezvoltat și uneori chiar re
cent introdus în circulație. 
Printre modelele matematicii 
folosite cum este, de exemplu, 
cel al proceselor de control în 
sinteza proteinelor specifice 
sau cel al sistemului cardio
vascular, desigur că apar și 
modele cibernetice, cel al re
glării glicerinei, cel al formă
rii și reglării celulelor san
guine, sau al sistemului res
pirator.

Rolul matematicii în fău
rirea științelor și disciplinelor 
de graniță este de a asigura 
libertatea de concepție, ge
neralitatea raționamentului, 
corectitudinea construcțiilor 
abstracte și securitatea deduc
țiilor logice. Ar fi însă o 
iluzie ieftină să se creadă că 
matematica este un panaceu 
universal.

Verificarea realizărilor ei se 
face prin reflectarea modele
lor pe originale cu mijloacele 
disciplinelor antrenate în 
simbioza matematică și este 
sarcina specialiștilor discipli
nelor respective.

Dr. CONST. 
MAXIMILIAN

A devenit de mult un truism 
că marea explozie științifică 
contemporană se datorește 
printre altele fuziunii între 
științe înainte independente.

în același timp, științe ce 
păreau bine conturate s-au 
fragmentat iar unele s-au 
transformat atît de puternic 
încît nu de puține ori fron
tierele lor sînt greu de definit. 
Exemplul cel mai concludent 
îl constituie antropologia. An
tropologia a vrut să fie de la 
început — adică de la mij
locul secolului trecut o știință 
de sinteză consacrată omului 
și culturii sale. Era însă un 
scop mult prea costisitor pen
tru o știință care abia se năș
tea. Chiar în cursul aceluiași 
secol, studiul culturilor a de
venit obiectul unor științe se
parate arheologia și etnologia, 
iar omul ca fenomen biologic 
a rămas marea preocupare a 
antropologiei fizice.

Și aproape un veac, antropo
logia a încercat să înțe
leagă omul cu concepțiile 
biologiei de la începutul se
colului XIX și cu mijloace de 
investigație rudimentară.

Cercetări românești in domeniul hibridării plantelor.
Foto : O. PLECAN

Dar în același timp, alte 
științe încercau să abordeze 
același obiect cum ar fi ge
netica ce folosea toate rea
lizările tehnologiei secolului 
nostru. Omul începea să fie 
studiat la alt nivel, și evident, 
rezultatele erau cu totul altele 
decît cele ale antropologiei, 
în asemenea circumstanțe, 
antropologia clasică trebuia să 
accepte ideile și mijloacele de 
cercetare ale genetici^ -sau să 
dispară. Și a ales prima cale. 
Această opțiune nu putea ră- 
mîne fără consecințe. Antro
pologia trece printr-o nouă 
perioadă de orientare. Frontie
rele ei s-au extins enorm. Se 
susține de multe ori că ea 
trebuie să includă și psiholo
gia, sociologia, patologia sau 
chiar arta și istoria religiilor. 
Dimensiunile antropologiei 
devin neclare.

Ea ilustrează elocvent ma
rea efervescență a științei con
temporane.

Prof. N. TIPEI
membru corespondent 

al Academiei

Studiul fenomenelor natu
rii necesită crearea unor mo
dele ale acestora, care să co
respundă cit mai bine fapte
lor reale, dar să fie, în ace
lași timp, suficient de simple 
pentru a putea fi tratate prin 
calcul sau reproduse în la
borator. Pe măsură ce schema
tizarea fenomenelor este îm
pinsă mai departe prin înlo
cuirea lor cu modele fizice și 
matematice, se pot obține re
zultate mai simple dar, de 
cele mai multe ori, mai puțin 
exacte.

Exigențele științei modeme 
și necesitatea utilizării prac
tice a cercetărilor științifice 
cer, adesea, să se considere 
fenomenele studiate nu izo
lat, ci în ansamblul lor, cu 
toate implicațiile pe care le 
prezintă interferența dintre 
ele. In atari condiții, modelele 
devin tot mai complicate și 
abordabile numai prin utili
zarea mai multor ramuri ale 
științelor naturii. Apare, de 
aceea, un proces de contopire 
a cunoștințelor puse la dis
poziție de mai multe științe, 
în vederea analizei unor fe
nomene unitare ca formă dar 
complexe în conținut.

Se creează, astfel, ramuri 
noi, independente, ale științei, 
care reușesc diverse capitole 
ale acelora de bază, dar au 
un specific propriu ce imprimă 
o notă caracteristică atît noi
lor domenii cit și acelora de 
la care derivă. Prin acest 
proces, se îmbogățesc și se 
diversifică și științele cu ca
racter aparent ireductibil, 
cum ar fi matematica, me
canica, chimia, ajungîndu-se 
uneori, pînă la o scindare a 
lor în timpuri de cercetare 
separate. Ca urmare, proce
sul actual de dezvoltare al 
științelor cuprinde, în mod 
oarecum paradoxal, două ac
țiuni opuse : una de sinteză, 
de contopire, care se efec
tuează în afara științelor tra
diționale și o alta de fărâmi
țare a acestora în forme in
dependente.

Nevoia de a merge în a- 
dîncime justifică deplin cele 
arătate. Pretenția, caracteris
tică fazei primare de dezvol

tare a unei științe de a cu
prinde cît mai mult „omnes 
re scibiles" conduce, evident, 
la o superficialitate care nu se 
mai împacă cu concepția 
științifică a lumii noastre. De 
exemplu, mecanica a cunos
cut treptat forme indepen
dente ca mecanica analitică, 
mecanica vectorială, meca
nica statistică, mecanica re
lativistă, mecanica particule
lor și a sistemelor, mecanica 
fluidelor, mecanica corpurilor 
deformabile, elasticitatea etc. 
Totodată, analiza completă a 
unor fenomene a obligat la 
desprinderea anumitor capitole 
din discipline cu un conținut 
prea larg și retopirea lor în 
același creuzet. Astfel, s-au 
format, în ultimele decenii, 
mecanica rachetelor și astro- 
nautica derivată din mecanica 
clasică, mecanica cerească, 
mecanica corpului cu masă 
variabilă, aerodinamica, cu 
numeroase incursiuni în ter
modinamică, teoria stabilită
ții și altele.

Un alt exemplu edificator îl 
constituie tribologia, știința 
frecării, în care se tratează 
fenomenele legate de frecarea 
corpurilor solide sau în con
tact cu mediile fluide, uzura 
produsă prin frecare și lubri- 
ficația, ca antidot al uzurii. 
Pentru abordarea acestor stu
dii, este nevoie de numeroase 
capitole ale fizicii, mecanicii, 
chimiei, matematicilor, meta
lurgiei, mecanicii mediilor 
continui, aerodinamicii, elasti
cității, reologiei etc.

Desigur că această evoluție 
a științelor este, în afara celor 
arătate, motivată și de alte 
considerente practice cum ar 
fi necesitatea unei informări 
cît mai complete sau posibi
litățile de echipare a labora
toarelor și impune, la rîndul 
ei, anumite forme de organi
zare a cercetării în institute 
specializate, colaborarea din
tre specialiști cu profile dife
rite la elaborarea unei lucrări, 
resfrîngîndu-se, mai departe, 
chiar în structura institute
lor de învățămînt superior.

Denumirea de științe de 
margine nu trebuie luată în 
sensul că aceste noi ramuri 
s-ar găsi mai prejos, la peri
feria științelor. Dimpotrivă, 
ele se află chiar în centrul 
dezvoltării actuale, dar sfera 
lor interesează zonele li
mitrofe ale altora din care de
rivă. Apariția lor este legată 
direct de însuși progresul 
cunoștințelor umane și repre
zintă, nu rare ori, tocmai cul
mile acestor cunoștințe.

științe. Mă voi referi la un 
exemplu mai clasic, și anume, 
acela al interacțiunii dintre 
mecanică și electricitate. Că 
granița de la început nu a fost 
netă se dovedește prin faptul 
că mecanica clasică nu poate 
deduce mișcarea corpurilor 
electrizate fără ajutorul legilor 
electricității. Pe de altă parte, 
că electronii au inerție și miș
carea lor nu poate fi deter
minată numai prin legile elec
tricității. Ceea ce ni se 
pare interesant de scos în 
evidență cu ocazia exemplu
lui dat, este faptul că la 
epoca cînd s-a simțit nevoia 
colaborării dintre mecanicieni 
și electricieni, s-a constatat 
că nici legile electricității și 
nici cele ale mecanicii cla
sice nu erau suficiente pen
tru descrierea completă a 
mișcării materiei electrizate. 
S-a născut astfel o știință de 
graniță (fără denumire spe
cială), care avea ca obiect 
descoperirea legilor care tre
buiau să stea la baza mișcării 
maselor electrizate Sau mag- 
netizate. După cum este cu
noscut această știință face 
astăzi parte din relativitatea 
generală. Dar această știință 
de graniță de care am vorbit, 
nu numai că nu a dus la o 
diversificare a științelor, ci 
la studierea din punct de ve
dere macroscopic a mecanicii 
clasice împreună cu electri
citatea. Considerăm că lucru
rile se întîmplă la fel pînă la 
urmă, cu toate științele de 
graniță : mai întîi apare o 
diversificare, apoi o sinteză 
datorită descoperirii unor legi 
mai cuprinzătoare.

Dr. P. TĂUTU
cercetător principal 
centrul de statistică

Prof. dr.
N. N. PATRAULEA

membru corespondent 
al Academiei

Cum fiecare știință are 
graniță comună cu una sau 
mai multe științe vecine (teo
retic, fiecare știință inter-ac- 
ționează cu toate celelalte), 
rezultă că aparent asistăm as
tăzi la un proces de diversifi
care a științelor. în fond a- 
ceastă diversificare pune în 
evidență unitatea științei și 
reflectă chiar o tendință de 
unificare a științelor. In mo
mentul de față au apărut 
o puzderie de astfel de

Agențiile de presă ne-au 
transmis, în zilele din urmă, 
că un grup de oameni de 
știință britanici, în frunte cu 
Donald Michie, Richard Gre
gory și Christopher Longuet 
— Higgins au realizat o nouă 
mașină cibernetică în stare să 
vadă, să vorbească și să 
umble. Profeția lui Samuel 
Butler s-a împlinit : „a fost 
o vreme cînd părea cu totul 
improbabil că mașinile vor 
învăța să-și facă cunoscute 
necesitățile pe calea sunetu
lui, fie chiar prin urechile 
unui om; nu putem oare 
concepe, atunci, că va veni o 
zi cînd nu va mai fi nevoie 
de aceste urechi, și funcția 
auzului va fi îndeplinită de 
însăși construcția fină a ma
șinii ?“.

în cele ce urmează, voi fo
losi informația de presă de 
mai sus doar ca un prilej 
pentru a expune două din 
problemele bionicii.

I). Considerată de unii drept 
o ramură a ciberneticii sau 
ca o direcție de cercetare în 
cibernetică, bionica ne apare 
astăzi, ca o disciplină zămis
lită la contactele mai multor 
frontiere, ca o „simbioză a 
științelor", așa cum a numit-o 
Ryland Mundie la un sim
pozion de biometrie din 
S.U.A., în 1966. Ea a devenit 
un teren de cooperare pen
tru cercetători ce aparțin 
unor discipline „distanțate"

(Continuare în pag. a TV-a)
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îndreptar tehnic

NU VĂ JENIEfl 
DEELECIRICIIĂIE

Cit de mult înseamnă tn viața noastră zilnică electricitatea, 
ne dăm seama cel mai bine cind ajungem să simțim cum < firi 
ea, cind apare o pană de lumini cu musafirii la masă ; cind, 
cu rufele gata stropite, fierul de călcat nu se mai încălzește ; 
cind ai pregătit casa pentru curățenie, iar aspiratorul nu mai 
„merge"...

Cind te pricepi înlături ușor situațiile aparent firi ieșire, 
cîștigi și timp, și bani, și satisfacția lucrului bine făcut de 

mina ta.
Toate aceste mici intervenții trebuie si faci parte din de

prinderile gospodărești normale tntr-o lume care, tinde să ge
neralizeze amplu confortul electric modern tot mai variat.

Să ne risipim teama nejustificată față de curentul electric 
din rețeaua casnică, însușindu-ne minimul de cunoștințe capa
bile s-o risipească.

Prima cunoștință fundamentală : curentul electric poate fi 
periculos numai dacă atingi cu mina liberă conductoare electrice 
neizolate aflate sub tensiune.

A doua cunoștință fundamentală : pentru a scoate de sub ten
siune întreaga rețea electrică interioară, deșurubați bușoanele 
de 'siguranță de la tabloul electric existent în casă în aparta
mentele din blocurile noi, o pereche pentru locurile de lampă, 
alta pentru prize, iar în imobilele vechi cu mai multe aparate, 
cîte o pereche pentru fiecare parte a casei.

Cea mai frecventă și cea mai simplă defecțiune constă din 
ceea ce se cheamă „arderea siguranței".

CE ESTE SIGURANȚA ? Ce funcții îndeplinește ea 7 Cum se 
poate repara 7

Ea este un foarte simplu, dar extrem de important dispozitiv 
de protecție împotriva arderii instalației electrice — și uneori 
o dată cu ea a casei — în caz de scurt-circuit, defecțiune în 
rețea produsă de contactul accidental între conductorii pereche, 
de pe urma unor defecțiuni cu același rezultat din dispozițiile 
de lucru ale rețelei — prize și întrerupătoare sau din apa
ratele electrocasnice — lămpi, reșouri, fiare de călcat, aspira
toare etc. Intrucît în caz de scurt-circuit curentul electric nu 
mai ajunge să dea efecte utile în becuri sau în aparatele electro- 
casnice, el se transformă în energie termici chiar în conductoa
rele circuitului defect, pînă la arderea lor, creînd astfel uneori 
pericol de incendiu și întotdeauna deteriorarea gravă a rețelei. 
Pentru a evita aceste situații grave se creează în mod inten
ționat „o verigă slabă" în „lanțul" instalației, menite să „ce
deze" prima și foarte repede în caz de apariție a efectului ter
mic produs în rețea de periculosul scurt-circuit.

Această „verigă slabă" este însăși siguranța, o bucățică scurtă 
de sîrmă foarte subțire din cupru, care face legătura între cele 
două capete metalice ale piesei centrale, interioare, a bușonului 
siguranței. Prin acest fir care leagă între ele armăturile metalice 
ale bușonului, curentul trece de la rețeaua exterioară la cea 
interioară pînă în clipa cind apare tn circuitele din interiorul 
casei un efect termic atît de mare incit să-l topească, între
rupând astfel alimentarea cu curent a rețelei tn care se află 
circuitul defect.

„Simptomul" distinct al arderii siguranței constă din scoaterea 
din funcțiune a mai multor puncte de consum, (toate prizele 
unui apartament, sau toate locurile de lampă). Dar numai un 
singur punct de comun, corespunzător unui singur circuit, a 
produs defecțiunea tuturora. înainte de a trece la refacerea 
siguranței, trebuie să reținem punctul (priză, întrerupătorul, 
aparatul) unde s-a manifestat scurt-circuitul, pentru a nu-l mai 
folosi pînă la reperarea defectului propriu — cauza numărul 1 a 
scurt-circuitului — pentru a-l îndepărta ulterior pe îndelete. 
Apoi trecem la refacerea siguranței arse.

Conform indicațiilor scrise pe tabloul electric sau prin de- 
șurubări și control direct, depistăm siguranța arsă, și înlocuim 
firul de legătură dintre armăturile piesei centrale. Atențiune ! 
Firul pe care îl punem noi nu poate fi mai gros decît cel 
dinainte. Dacă vom pune un fir prea gros, riscăm ca la o nouă 
defecțiune similară din rețeaua interioară, acesta — prea re
zistent — să nu șe topească la timp, cu consecințe uneori foarte 
grave, dintre care cel mai puțin grav este arderea siguranței 
de la cofret, care, fiind un dispozitiv de protecție a rețelei 
exterioare, nu ne este de loc accesibil nouă ci doar serviciilor 
de intervenție ale întreprinderii locale pentru distribuirea ener
giei electrice.

Despre celelalte defecțiuni accesibile bunului gospodar, în ar
ticolele viitoare.

PETROLULUI
în cursul unei conferințe de 

presă, care a avut loc zilele tre
cute la Buenos Aires, prof. Gala
rza, de la Colegiul „El Salva
dor" a declarat că petrolul este 
format de zăpezile polare și drept 
consecință nu există nici un pe
ricol ca rezervele mondiale de hi
drocarburi să se epuizeze vreo
dată.

In conformitate cu această teo
rie, expusă mai de mult de prof. 
Galarza în cartea sa „Adevărata 
origine a petrolului", editată în 
1960, „zăpezile polaire prind în 
ele gazele atmosferice datorită 
celor circa 5 000 varietăți de cris
tale exagonale clasificate de 
Bentley. In cavitățile acestor pris
me se introduc gazele (hidrogen, 
heliu, oxigen) care, sub influența 
unor puternice presiuni, sînt 
transformate în hidrocarburi".

Prof. Galarza este de părere că 
hidrocarburile astfel formate la 
poli se îndreaptă apoi spre sud 
în diferite părți ale globului.

CONSTATĂRILE 
SONDEI 

„MARINER 5“...
Măsurătorile efectuate de 

sonda americană „Mariner 5", 
care a trecut pe lingă Venus la 
o distanță de circa 4 000 km, au 
confirmat că atmosfera acestei 
planete este ații de densă incit

lntr-unul din laboratoarele Institutului de Biochimie din 
București

CONSTRUCTORUL 
tltihiOMl

La institutul de cercetări al 
industriei de radio din U.R.S.S.

CE CUART

razele de lumină nu se propagă 
în linie dreaptă, ci se curbează 
în jurul întregii planete.

Fizicianul Eshleman, de la 
Universitatea Stanford, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că un om aflat pe planeta 
Venus ar putea să privească în 
jurul întregii planete și ar dis
tinge la orizont chiar propriul său 
spate, dacă vederea sa ar putea 
pătrunde prin atmosfera densă 
de vapori a lui Venus. Datorită 
faptului că această atmosferă ac
ționează ca o „capcană a raze
lor de lumină" ar fi luminată in 
continuu și partea opusă Soare
lui. Refracția razelor de lumină 
pe Venus i-ar da unui observa
tor impresia că se găsește într-o 
groapă. Temperatura de aproxi
mativ 280’C, măsurată pe su
prafața planetei, contribuie la 
imposibilitatea șederii oamenilor 
pe această planetă.

Măsurătorile efectuate de „Ma
riner 5" au confirmat, in general 
datele furnizate de stația de cer
cetare sovietică „Venue 4~ oare 
te află pe Venus. Ca și stația 
sovietică, „Maniner 5", a transmis 
că atmosfera lui Venus conține 
bioxid de carbon in proporție de 
72—82 la strld.

Fabricanții de ceasuri din Ja
ponia au anunțat că vor începe 
pentru prima oară fabricarea in
dustrială a noului tip de ceas de 
mină comandat cu cuarț. Acest 
supercronometru va devia într-o 
lună cu numai o secundă față de 
timpul astronomic.

ÎNSEMNĂRI CEA MAI PUTERNICĂ
OTRAVĂ ȘI ORIGINEA VIEȚII

„In pămîntul nou alcătuit 
din aluviuni, stuhuri, planta 
ți tot ce adună ți preface 
moartea — o viață nouă ți 
înfrigurată fremăta. Plante 
necunoscute țcînteiau tn 
soare. Liane felurite se a- 
mestecau alcătuind draperii. 
In adîncul umbrei, tn dosul 
acestui strălucit decor, miile 
de păsări ți animale trăiau 
o viață neînfrinati. Și sub 
ele, tn apa fierbinte și-n mî- 
lul cald, altă viață a gîngă- 
niilor fără număr, fără sfîr
șit, multipli ți fabuloasă, 
izvorîtă din veșnicie"...

încrustată în amintire nu 
din vremea lecturilor școla
re, această descriere sadove- 
niar.ă revine ori de cîte ori 
gîndul încearcă să cuprindă 
misterul nemărginit al vieții, 
clocotul frenetic al milioane
lor de viețuitoare care se 
nasc, trăiesc ți mor fără 
însă ca speța lor să piară 
vreodată, viața ■— focul nes
tins, imens ți vețnic.

(Urmare din pag. III) 
cial. Sub o formă sau alta, mo
dul de gindire al lui Aristotel 
sau Newton și-a imprimat, pe
cetea asupra dezvoltării timp 
de secole a disciplinelor știin
țifice pe care le-au reprezen
tat. Pe de altă parte, materia
lul informativ stocat, în lim
baj și în teoriile științifice, este 
distribuit prin procesul instru
irii individului uman în curs 
de formare.

Simplificînd la maximum 
lucrurile putem conchide că 
în procesul cunoașterii prin 
Intermediul limbajului a lumii 
înconjurătoare individul uman 
se poate afla fie în situația 
de institutor sau novator al 
acestuia, respectiv, a teoriilor 
științifice ce cuprind adevă
ruri obiective și în acest caz 
performanța sa individuală 
devine un bun obștesc și avem 
de a face cu un act de creație 
științifică, fie în situația de 
beneficiar al acestora și în a- 
cest caz avem de a face 'cu un 
proces de instruire (învățare).

Creația științifică și instru
irea sînt două forme funda
mentale sub care se mani
festă actul cunoașterii. In rea
lizarea ambelor intervin lim
bajul și legile logice ale gîn- 
dirii, în ambele subiectul cu
noscător joacă un rol activ fi
ind impulsionat de scopurile 
și valcrile către care aspiră.

Dat fiind caracterul logic 
sistematic al cunoștințelor u- 
mane și posibilitatea ca un su
biect cunoscător ce se instru
iește să obțină pe baza infor
mației fixate în limbaj și a 
experienței nemijlocite pro
prii cunoștințe noi în raport 
cu orice subiect cunoscător 
este adesea dificil să se dis

La catedra de fizică experimentală de la Lublin a fost rea
lizată o aparatură specializată în repararea electromagneti

că a izotopilor și în spectro metria maselor.
Foto : C.A.F.

Nu de mult o nouă teorie 
s-a adăugat țirului de ipote
ze științifice care încearcă să 
clarifice misterul apariției 
vieții pe pămînt. Intr-o co
municare prezentată tn A- 
nalele Academiei naționale 
de știință, dr. Philip H. A- 
belson, șeful laboratorului 
de geologie de la Institutul 
Carnegie din Washington, ți-a 
exprimat părerea că nu exis
tă nici o confirmare a ipo
tezei, recunoscută de un ma
re număr de oameni de ști
ință care susțin că atmosfe
ra primitivă a Terrei era 
constituită dintr-un amestec 
de amoniac ți metan. In ur
ma descărcărilor electrice a- 
cest amestec ar fi dat naș
tere substanțelor organice 
care stau la baza apariției 
primelor forme de viață.

Savantul american consi
deră că această ipoteză nu 
ține seama de descoperirile 
recente ale geologilor care 
au stabilit că în urmă cu 

tingă între actul pur instruc
tiv și cel științific novator. 
Desigur nu ne propunem în 
rindurile de față să tratăm a- 
mănunțit această problemă. 
Vrem doar să relevăm imoor- 
tanța abordării într-o pers
pectivă nouă, a tezei marxi
ste despre caracterul social is
toric al cunoașterii ; necesita
tea distincției între o cunoș
tință nouă în raport cu un 
subiect cunoscător determinat 
(act de instruire) și o cunoș

ȘTIINȚA ȘI
CUNOAȘTERE

tință nouă în raport cu clasa 
tuturor subiecților dintr-o e- 
pocă dată (creației) ; în sfîrșit 
necesitatea analizei de pe po
zițiile materialismului dialec
tic a teoriei științifice cit și a 
problemei limbajului în ști
ința modernă.

★
Problemele logice metodolo

gice ale cunoașterii științifice, 
analiza unor concepte funda
mentale ale științelor particu
lare, matematică, fizică, chi
mie, genetică, neorofiziologie, 
cibernetică, sociologie etc. pre
ocupă in cel mai înalt grad pe 
cercetătorii din științele parti
culare și nu numai pe filo

mai bine de trei miliarde de 
ani exista pe pămînt o in
tensă activitate vulcanici. 
Emanațiile vulcanice, precum 
și gazele existente ar fi dat 
naștere, tn urma unor reac
ții chimice influențate direct 
de compoziția superficială a 
scoarței terestre, unui ocean 
planetar alcalin și unei at
mosfere formată din oxid de 
carbon, bioxid de carbon, a- 
zot și hidrogen.

Conform ipotezei dr. Abel- 
son, aceste substanțe de o 
mare simplitate ar fi putut 
da naștere unor compoziții 
chimice cu proprietăți ase
mănătoare celor prezentate 
de materia vie.

Cind un astfel de amestec 
gazos a fost supus unor ra
diații de o intensitate sufici
ent de mare și în anumite 
condiții de presiune și tem
peratură, s-a format în prin
cipal, după părerea savantu
lui american, acidul cianhi- 
dric. Acesta ar fi fost ab- 

zofi și logicieni. Mărturii con
cludente în acest sens sînt nu
meroasele congrese și* consfă
tuiri naționale și internațio
nale, culegerile,.: și monogra
fiile publicate. în afară de 
cele 12 volume apărute în Edi- 
țura politică în colecția „Ma
terialismului dialectic și știin
țele moderne" ău apărut șub 
auspiciile Institutului de filo
zofie alte volume consacrate 
raportului dintre metoda ma
terialist dialectică și metodele 

particulare de cercetare, car
tea dr. Gh. Enescu („Logică și 
adevăr", „Revoluția științifică 
tehnică contemporană". Edi
tura politică 1967) ș.a.

Ritmul viu al cunoașterii 
științifice contemporane, * re
țeaua complexă a relațiilor 
dintre științele particulare, 
transferul de metode, interfe
rența de obiect, cerințele apli
cării științelor în prpduțție 
pun în fața omului de știință 
arzătoare probleme de ordin 
logic și metodologic. în a- 
ceste condiții ne apare de-a 
dreptul stranie părerea unor 
publiciști după care în condiți
ile actuale s-ar restringe 'an

funcționează de puțin timp o 
mașină electronică de calcul de 
tip M-20. După ce timp de 
27 de pre mașina de calcul me
morizase mii de coloane de cifre 
elaborate în mod amănunțit de 
ingineri timp de doi ani, ea a 
dat dovadă acum de capacități 
de-a dreptul uluitoare.

RED SUPRAFAȚĂ DE 
\ ClȚIVA CENTIMETRI 

-TREI DICȚIONARE
Cercetătorii firmei americane 

„Gdneral Electric" au pus la 
punct un aparat care permite să 
se înmagazineze pe o suprafață 
echivalentă cu aceea a unui tim
bru poștal ansamblul informații
lor conținute în trei dicționare 
de 1 000 pagini fiecare.

sorbit apoi foarte ușor de e- 
ceanul alcalin, unde, tn so
luția supusă acțiunii razelor 
ultraviolete solare, s-ar fi 
format aminoacizii — compo
nentele de bază ale substan
ței vii.

Experiențele efectuate de 
cercetătorii Institutului Car
negie par să confirme aceas
tă ipoteză. Intr-adevăr, su- 
puntnd amestecuri de azot, 
oxid de carbon ți hidrogen 
aflate la diferite presiuni ți 
temperaturi, unor radiații 
presupuse analoage celor na
turale, s-a obținut ca princi
pal produs de reacție acidul 
clanhidric.

Ipoteza savantului ameri
can, a cărei confirmare de
plină necesită încă numeroa
se date științifice noi ți stu
dii aprofundate, pare să in
dice așadar, că la baza vie
ții stă, tn mod paradoxal, 
otrava cea mai violentă — 
acidul cianhidric.

PETRE JUNIE

gajarea gîndiril filozofice, lo- 
"gice și metodologice în dezvol

tarea științelor contemporane, 
sarcinile acesteia fiind în în
tregime preluate de metateo
riile speciale ale științelor 
particulare.

Prezența preocupărilor de 
ordin metateoretic la cercetă
torul «din științele particulare 
nu arată limitarea ariei de 
preocupări a gîndirii filozofiiC 
ci dimpotrivă, apariția unor 
noi domenii ale disputei filo
zofice, defrișarea a noi tere
nuri de activitate pentru a- 
ceasta, ridicarea exigențelor 
față de gindirea filozofică, ne
cesitatea însușirii de către fi
lozof a unor tehnici și pro
cedee noi etc.

Gindirea teoretică, logică — 
metodologică nu numai că are 
o însemnătate incontestabilă 
pentru investigație dar ea are, 
în același timp, un rol decisiv 
în formarea intelectuală a ti
neretului studios. De aceea 
ne apare utilă și inspirată ini
țiativa dezbaterii sistematice 
in coloanele suplimentului 
științific al „Scînteii tineretu
lui" a problemelor filozofice 
și sociologice ale științelor 
contemporane. Teme ca „de
terminismul și explicația ma
terialistă o lumii", ..Marxismul 
în disputa filozofică contem
porană", „Legile fizice și le
gile logice", „Conceptul de a- 
devăr în logica modernă, filo
zofia limbajului, teoria antro- 
pogenezei", „Praxiologia, — sau 
teoria acțiunii eficiente", vor 
stîrni un viu interes în rîn- 
durile tinerilor informîndu-i 
asupra unor dezbateri științi
fice contemporane, contribu
ind totodată la maturizarea 
gîndirii lor filozofice marxiste.

^ANCHETA^ 
LNOASTEAe CE SE ÎNTÎMPLA LA GRANIȚA DINTRE ȘTIINȚE?

(Urmare din pag. III)

unele de altele. Un bun exem
plu îl constituie specialiștii 
care au contribuit Ja reali
zarea lui „Frederick" — ma
șina amintită mai sus : Chr. 
Longuet — Higgins se ocupă 
cu chimia teoretică, iar B. L. 
Gregory este psiholog.

Datorită gradului ei de ge
neralizare bionica nu con- 
stituie o disciplină modernă 
apărută la contactul dintre 
două științe, reprezentînd, 
în fond, un domeniu de le
gătură, de cooperare între tot 
mai multe științe. Grație a- 
cestor multiple conexiuni, 
cercetarea în oadrul bionicii 
ne poate conduce la o abor
dare nouă, superioară a rea
lității. La al doilea simpozion 
de bionică din S.U.A. cunos
cutul savant american Warren 
S. Mc Culoch a afirmat că 
bionica se clădește pe do
meniul general al „biomime- 
sis-ului", reprezentînd o 
veche preocupare a oameni
lor de a imita formele și fe
nomenele vieții. Din acest 
punct de vedere, bionica 
nu poate fi identificată cu ci
bernetica și nici cu o parte 
a acesteia.

R. Mundie definea bio
nica drept studiul sistemelor 
vii care are ca obiectiv desco
perirea unor „principii func
ționale" necesare desăvîrșirii 
tehnicii și aplicarea aoestor 
principii la crearea de noi 
obiecte tehnice. Iată un 
exemplu în acest sens. Stu
diind struotuxa proteinei, 

contracțiile din mușchi, cer
cetători din domeniul bioni
cii au găsit un analog în aci
dul poliacrilic, realizînd apoi 
fibre ce se comportă aseme
nea fibrei musculare.

în aceeași ordine de preo
cupare trebuie să înscriem și 
propunerea Iui N. Wiener de 
a folosi, ca material pentru 
memoria mașinilor ciberne
tice, structuri chimice asemă
nătoare cu cele ce poartă 
informația genetică și asigură 
memoria creierului : acizii
nucleici. „Aceasta este q 
parte foarte subtilă a fizicii 
solidului — declara el în 
1964 — asemănătpare fizicii 
folosite în prezent la cons
truirea memoriei mașinilor.

II). Obiectivul net aplicativ 
al bionicii a fost clar exprimat 
adeseori. Arătînd că bionica se 
ocupă ou „cercetarea și pre
lucrarea sistemelor biologice", 
D. V. Parin sublinia (1962) 
că pe baza cunoașterii pro
ceselor biologice se creează 
dispozitive tehnice, modele cu 
utilitate practică. Aceeași 
opinie o întâlnim împărtă
șită și de P. T. Astasenko 
în broșura sa „O știință 
nouă : bionica". Scopul bio
nicii, susține autorul, este 
„găsirea de noi posibilități de 
rezolvare a unor probleme pe 
oare le pune dezvoltarea 
tehnico-industrială a societă
ții".

Cind o firmă americană a 
început să finanțeze cercetări 
privind organul vizual al unui 
animal nevertebrat (Limbus 
polyphemus). D. V. Parin 

spune că unii au crezut că 
aceasta este „o temă de cer
cetare ruptă de orice cerințe 
ale vieții". S-a descoperit 
însă, că aceste cercetări urmă
reau să analizeze particulari
tățile procesului de percep
ție vizuală și să realizeze apoi 
sisteme artificiale de recu
noaștere automată. Drumul de 
la „ochiul" lui Limbus (ani
mal nevertebrat) pînă la 
„Frederick", mașina care 
„vede", trece prin cercetări 
fiziologice extrem de fine, 
prin modelări matematice 
complicate, prin studii pro
funde de logică. Asta ne dă 
dreptul să spunem că mașinile 
contribuie, așa după cum 
afirmă savantul englez F. H. 
George, nu numai la elabo
rarea unor teorii într-unul din 
domeniile speciale ale științei 
ci, de asemenea, la construi
rea unor teorii generale asu
pra naturii realității.

Prof. univ. VIRGIL
IOANOVICI

membru corespondent 
al Academiei

De multă vreme științele 
geologice au beneficiat de 
sprijinul altor ramuri printre 
care chimia, fizica ți mate- 
matixrile au contribuit In 

foarte mare măsură la dez
voltarea mineralogiei, a cris
talografiei, a petrografiei, a 
geologiei generale. Astfel, 
cunoașterea mineralelor și a 
rocilor a progresat, și de la 
prezentarea datelor de ob
servații directe în descrierea 
acestora, s-a trecut treptat, 
treptat la cercetarea naturii 
intime a materiei minerale ; la 
astfel de rezultate nu 
s-ar fi ajuns dacă nu s-ar fi 
apelat la metodele chimice și 
fizice, la folosirea instrumen
tului matematic în cercetarea 
geologică.

Geologia, ca și multe alte 
științe, are drept scop în sine 
atât obținerea de rezultate te
oretice cît și de rezultate prac
tice ; dat fiind obiectul de 
studiu, pămîntul și în spe
cial scoarța pămîntului, la
tura aplicativă, descoperirea 
de noi și noi zăcăminte de mi
nerale utile poate fi socotită 
predominantă în activitatea 
de cercetare geologică. Capa
citatea de a descoperi și a 
contura în zonele de adînci- 
me noi provincii metaloge- 
netice, noi structuri posibil 
petrolifere, depinde în primul 
rînd de dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a metodelor 
și a aparaturii de cercetare 
geofizică și geochimică, iar 
interpretarea rezultatelor de 
măsură depinde de dezvolta
rea instrumentului matema
tic : aplioațiile statistice mate
matice în geologie, folosirea 
mașinilor electronice de cal
cul. Așa au apărut la granița 
dintre geologie și fizică, geo

fizica, iar la granița dintre ge
ologie și chimie, geochimia, 
subramuri ale științelor care 
s-au dezvoltat treptat, treptat 
și au căpătat caracterul de 
științe independente, dar care 
totuși, se socotesc discipline 
aplicative ale geologiei.

Geofizicienii care lucrează 
în domeniul prospecțiunii ge
ologice pentru identificarea 
acumulărilor de diferite sub
stanțe minerale utile contri
buie într-o foarte mare mă
sură la cunoașterea structurii 
globului pămîntesc. Geochi- 
miștii, de asemenea, studiind 
legile și condițiile de circulație 
a elementelor chimice în 
scoarța globului pămîntesc și 
executând prospecțiunile geo- 
chimice în vederea descope
ririi acumulărilor de sub
stanțe minerale utile, mine
reuri sau hidrocarburi, con
tribuie la cunoașterea și per
fecționarea metodelor de in
terpretare a datelor geologice 
cu privire la scoarța globului 
pămîntesc.

Profesorul J. T. Wilson, de 
la Universitatea din Toronto, 
se pronunță astfel despre co
laborarea dintre geologi și 
geofizicieni s „astăzi, pentru 
prima oară, observăm profi
larea unei reale posibilități de 
a face jonoțiunea dintre cele 
patru grupe esențiale de date 
din : geologie, geofizică, in- 

• terpretare geologică, cît și 
date din teoria fizicii, pentru 
a stabili cum se prezintă pă
mîntul si în oo mod acțio
nează" (în ce mod acționează 
diferitele învelișuri interne în 

cadrul evoluției actuale a 
globului pămîntesc).

Daca se ia în considerație 
ipoteza că zăcămintele de 
minereuri primare își au ori
ginea în cadrul proceselor 
magmatice inclusive, atunci 
geneza magmelor minera- 
lizante și soluțiile care derivă 
din procesul de consolidare 
a magmelor sînt legate de fe
nomene ce au Ioc în zonele 
adinei din scoarța pămîntu
lui, sau chiar sub scoarța pă
mîntului, în „mantie". Despre 
aceste ipoteze nu avem nici 
o informație directă și totul 
sau aproape totul trebuie să 
așteptăm de la cercetarea geo
fizică, cercetare care poate 
într-o zi ne va furniza ele
mente de cunoaștere despre 
compoziția, mișcările și tran
sformările nucleului și a man
tiei pămîntului, elemente oare 
ne vor ajuta să ne îndreptăm 
atenția asupra focarelor ori
ginale din care provin mine- 
reurile și, în general, celelalte 
substanțe minerale utile.

Dr. C. BĂLĂCEANU

Vremea în care un Mlran- 
dolla putea spune că posedă 
toată știința a trecut de mult. 
Acumularea din ce în ce mai 
amplă de date a dus la contu

rarea diferitelor discipline și 
la apariția specialiștilor. încă 
dinainte de cel de al Il-lea 
război mondial, dar mai ales 
după acesta, au apărut preo
cupări care erau comune rrgii 
multor specialități ca psiho
lingvistica, neurochimia etc. 
Printre acestea un loc de 
frunte îl ocupă cibernetica. 
Născută din eforturile comune 
ale unui grup de matemati
cieni, ingineri, biologi și me
dici, această nouă știință este 
exemplul cel mai izbitor al 
unui cîmp de cercetare iri- 
terdisciplinar. Astfel, ciber
netica implică vaste și com
plexe ramuri ale matematici
lor ca teoria mulțimilor, cal
culul probabilităților, algebra 
logică etc. Acestea sînt folo
site să formalizeze procese 
care au loc în diferite orga
nisme vii ca sistemul glan
delor endocrine sau sistemul 
nervos. Se vorbește chiar din 
ce în ce mai insistent de o 
neurocibernetică, care este o 
disciplină de graniță între 
neurologie și cibernetică. 
Neurocibernetică oferă posi
bilitatea de a înțelege de pe 
o bază nouă modul de func
ționare al creierului. Neuro
nul a putut fi interpretat și 
studiat ca un automat foarte 
complex. Ansamblurile de ne
uroni, în general operarea lor 
a putut fi, de asemenea, bine 
puse în evidență cu ajutorul 
teoriei rețelelor din ciberne
tică. Mai mult chiar, funcți
uni complicate, cum ar fi re
cunoașterea formelor, compor
tamentul instructiv (motiva

ția), chiar și unele aspecte ale 
gîndirii au putut fi observate 
în profunzime cu ajutorul me
todelor cibernetice. De aceea 
dezvoltarea aplicării acestei 
discipline la studiul funcțiuni
lor superioare ale creierului 
uman justifică eventuala con
turare a unui nou domeniu 
de graniță, acela al psihoci- 
berneticii. In cadrul acestuia 
un loc important îl joacă stu
diul limbajului. Neurociberne- 
tica și psihocibernetica vor 
contribui, dîndu-ne un model 
tioretic al creierului, la înțele
gerea mai profundă a proce
selor care au loc în sistemul 
nervos normal și patologic.

Și o idee de detaliu pe 
care îmi permit șă o amin
tesc aici :

O contribuție extrem de in
teresantă a fost explicarea pe 
care neurocibernetică a dat-o 
memoriei. Astăzi, se știe că 
informațiile sînt păstrate în 
creier, fie sub forma unor im
pulsuri care circulă în lanțu
rile de neuroni închise, fie că 
sînt transcrise în anumite sub
stanțe chimice din celulele 
nervoase. Totodată s-a putut 
da o nouă interpretare som
nului și viselor. Somnul nu 
mai poate fi considerat ca o 
odihnă a creierului; el este un 
alt mod de funcționare al lui, 
în cursul căruia se ordonează 
și se clasifică informațiile pri
mite tn timpul stării de ve
ghe.

Redactorii suplimentului t 
L SA VA și I .VĂDUVĂ



guvernamentale române la Belgrad

(Agerpres)

Plecarea unei delegații

SOLIDARI CU LUPTA
POPORULUI mWlMEZ

Miercuri seara a plecat spre 
Belgrad tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă, de colaborare 
economică, pentru a participa la 
lucrările celei de a IV-a sesiuni 
a Comisiei.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, miniștri și 
alte persoane oficiale române, 
precum și Iakșa Petrici, ambasa
dorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL

Cu prilejul Săptămînii de so
lidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, la Fabrica „Țesătu
ra" din Iași a avut loc miercuri 
după-amiază un miting la care 
au luat parte numeroși munci
tori, tehnicieni și funcționari ai 
întreprinderii. Mitingul a fost 
deschis de prof. univ. Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza“, membru al Co
mitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. 
Vorbitorul a subliniat importan
ța declarației recentei consfătui
ri a Comitetului politic consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, declara
ție în care se reafirmă cu pu
tere sprijinul și ajutorul multila
teral al țărilor socialiste acordat 
luptei eroice a poporului viet
namez.

A vorbit apoi muncitoarea 
Lucreția Holvan care a spus, 
printre altele : Maiea ofensivă 
de primăvară a patrioților sud- 
vietnamezi a asaltat pozițiile 
cheie ale’ armatelor americane 
intervenționiste. Eșecurile suferi
te de . imperialiștii americani 
i-au făcut așa cum se subliniază 
în declarația guvernului R. D.

Ministerul Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste 
România anunță organizarea 
concursului de admitere în 
instituțiile militare de în
vățămînt pentru anul școlar 
1968/1969.

La liceele militare se pri
mesc absolvenți ai școlii ge
nerale, precum și ai claselor 
IX, X și XI din liceele de 
cultură generală, secția rea
lă, care au obținut rezultate 
bune la învățămînt și disci
plină și nu depășesc vîrsta 
de 17, 18 19 și respectiv 20 
ani.

Căndidații trebuie să fio 
perfect sănătoși și să doreas
că să devină ofițeri activi 
ai forțelor armate. Concursul 
de admitere va avea loc în 
liceele militare „Dimitrie 
Cantemir“-Breaza și „Ște
fan cel Mare"-Cîmpulung 
Moldovenesc în perioada 
18—27 iunie 1968 pentru cla
sa IX iar admiterea în cele
lalte clase în perioada 01—10 
iulie 1968.

La terminarea liceelor mi
litare, absolvenții vor fi re
partizați pentru a urma In- 
vățămintul în cadrul uneia 
din școlile militare de ofi
țeri.

Vietnam din 25 februarie, să-și 
intensifice crimele barbare îm
potriva populației pașnice din 
numeroase localități ale Vietna
mului de sud. Agresiunea ameri
cană împotriva poporului vietna
mez stîmește însă protestul și 
indignarea întregii lumi.

In cuvîntul său, țesătoarea 
Evdochia Simion a arătat că : 
intensificarea acțiunilor agresi
ve, a represaliilor inumane ale 
imperialiștilor americani și aco- 
liților lor în Vietnam reprezintă 
noi manifestări ale politicii de 

șantaj și presiune imperialistă la 
adresa popoarelor care năzuiesc 
spre pace.

Exprimîndu-și adeziunea depli
nă față de ajutorul politic, ma
terial și diplomatic, acordat de 

țara noastră eroicului popor viet
namez, inginerul Anghel Predoiu 
a subliniat că, alături de între
gul popor român, oamenii mun
cii din întreprinderea ieșeană 
cer să se pună capăt agresiunii 
din Vietnam, să fie încetate 
imediat și necondiționat bombar
damentele și toate actele de a- 
gresiune împotriva R. D. Viet
nam, iar poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur 
problemele sale fără nici un a- 
mestec din afară.

In încheiere, participanții la 
miting au adoptat o moțiune în 
care își reafirmă solidaritatea de
plină cu lupta poporului vietna
mez și condamnă cu toată tă
ria războiul de agresiune săvîrșit 
de imperialismul american pe 
pămîntul Vietnamului.

(Agerpres)

DE PATINAJ ARTISTIC

SIMPLE CONSTATARI
Nouăsprezece din

tre cele mai tinere 
speranțe ale patina
jului artistic, repre- 
zentînd șapte țări, 
s-au aliniat la star
tul celei de-a Il-a e- 
diții a concursului 
nostru internațional 
organizat pe patinoa
rul artificial ,,23 
August".

Asaltul decisiv dat 
locurilor fruntașe 
s-a produs în cea 
de-a doua zi a în
trecerilor în timpul 
executării programu
lui de figuri libere. 
Patinatoarea din 
Hradec Kralove — 
(Cehoslovacia), Blan- 
ka Kurzbiichlerova, 
în vîrstă de 12 ani, 
a fost cu mult su
perioară colegelor ei 
de concurs. Obținînd 
un total de 428,1 
puncte ea a cîștigat 
detașat locul I în 
întrecerea fetelor.

„VA PRICEPEȚI
Concursul „Scinteii tineretului"

V A

La școlile militare de ofi
țeri, Cursul de pregătire me- 
dico-militară și Institutul da 
limbi și literaturi străine, 
pot candida absolvenți ai 
liceelor de cultură generală 
cu diplomă de bacalaureat, 
care nu au depășit vîrsta de 
22 ani. Concursul de admi
tere pentru școlile militare 
de ofițeri va avea Ioc in pe
rioada 01—10 iulie 1968 și va 
consta din verificarea cu
noștințelor din materiile ce
rute de bacalaureat (mate
matică — scris și oral; fizi
că —» oral). Condițiile de ad
mitere pentru Cursul de pre
gătire medico-militară și In
stitutul pentru limbi și lite
raturi străine, cît și perioa
da în care va avea loc, sînt 
cele prevăzute în programa 
difuzată de Ministerul învă- 
țămîntului privind admiterea 
în învățămintul superior.

La școlile militare de 
maiștri se primesc militari 
în termen, tineri incorporabiii 
și rezerviști în vîrstă de cel 
mult 26 ani, absolvenți ai u- 
nei școli profesionale, ca
lificați în meserii apropiate 
specialităților militare pen
tru care solicită să participe 
la concurs, cu un stagiu de 
cel puțin un an in specialir 
tatea pentru care au obținut 
calificarea, precum și absol
venți ai liceelor cu sau fără 
bacalaureat.

I.a școlile militare de 
subofițeri se primesc mili
tari în termen, tineri incor
porabiii și rezerviști în 
vîrstă de cel mult 25 ani, 
absolvenți ai școlilor gene
rale de 8. respectiv 7 ani.

La Școala militară de mu
zică — ciclul profesional — 
se primesc tineri care au 
vîrsta între 15—17 ani, ab
solvenți ai școlii generale de 
8 respectiv 7 ani (de prefe
rință absolvenți ai școlilor 
de muzică de 8 ani) și care 
au aptitudini muzicale.

Cei care doresc să candi
deze la examenele de admi
tere în instituțiile militare de 
învățămînt se vor adresa 
centrelor militare din ju
dețele pe raza cărora domi
ciliază, în perioada 15 mar
tie — 31 mai a.c., unde vor 
primi detalii asupra con
cursurilor. Tinerii încorpo
rați se vor adresa, în acest 
sens, comandanților de uni
tăți. Candidatiior 11 se asi
gură gratuit, transportul, 
cazarea și hrana pe tot 
timpul concursului.

Pe prima dintre 
sportivele noastre, 
Anca Tănase, o gă
sim abia pe locul 
patru și asta după 
eforturi serioase de 
a reface terenul 
pierdut la „impuse", 
în rest, locuri 
care ne-am cam 
bișnuit: 8, 9, 11, 
din... 12.

Nici la băieți 
tuația n-a fost 
roză: locurile 4 
6 din... 7 concurenți.

Cu alte cuvinte, 
doar două lucruri 
notabile: reeditarea 
performanței pati
natoarei cehoslovace 
(în fotografie) care 
a cîștigat de aceeași 
manieră ca și în con
cursul de anul tre
cut și constatarea că 
cei mai tineri pati- 
atori artistici ai 
oștri se mai află 

.acă la periferia va
lorii internaționale.

LA
pentru

returul campionatului national

Reamintim cititorilor că data pînă la care pot intra în con
cursul nostru de pronosticuri sportive „VĂ PRICEPEȚI LA 
FOTBAL" este 30 martie.

întrebare pentru 
etapa a li-a

INDICAȚI REZULTATELE 
FINALE ȘI LA PAUZA ALE 
MECIURILOR A.S.A. TG. MU
REȘ — STEAUA ȘI STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV — F.C. ARGEȘ 
(pentru fiecare răspuns exact — 
10 puncte).

Răspunsurile, însoțite de bo
nurile de participare respecti
ve, vor fi expediate la redacție 
cu cel puțin o zi înainte de

desfășurarea etapei, verificarea 
făcîndu-se după data ștampilei 
poștei.

Vor fi luate în considerație 
răspunsurile cititorilor care vor 
prezenta pină la sfîrșitul con
cursului pe lingă cuponul A și 
cel puțin 10 cupoane de etapă. 
Prin urmare cei care din diver
se motive n-au putut răspunde 
la întrebarea primei etape păs
trează. în continuare, TOATE 
ȘANSELE!

Dat fiind faptul că dintre nu
meroșii participant la concurs,

cu 
o-
12

si- 
mai 
5, și

Nu înțelegem de 
ce n-a participat la 
concurs și Beatrice 
Huștiu, una dintre 
vedetele ultimei O- 
limpiade albe? Nu
mai pentru că n-a 
avut drept adver
sare pe Peggy Fle
ming, Seyfert, 
șchova? Sau 
respect pentru litera 
regulamentului, care 
nu permite unor 
sportivi participanți 
la C M.. J.O. sau eu
ropene, să ia startul 
și in concursurile de 
juniori? Dar 
cîte știm, la 
noble, Beatrice 
vut o prezență 
mult... simbolică. 
Poate aceasta s-o 
depărteze tocmai de 
competiții de care 
are atîta nevoie?

Ma- 
din

după 
Gre- 
a a-
mai

VIOREL RABA

FOTBAL?"
unii au uitat să însoțească răs
punsurile de cupoanele respec
tive, atragem atenția că se iau 
în considerație numai răspun
surile însoțite de cupoane.

Totodată, rugăm concurenții 
noștri ca în scrisorile de răs
puns să ne comunice numele și 
adresa exactă.

cupon
PARTICIPARE

Nr
ETA PA

DIN
17 MARTIE

PE SCURT
• Miercuri după-amiază 

la sediul C.N.E.F.S. a avut 
loc solemnitatea decernării 
titlului de maestru emerit 
al sportului unui număr de 
8 sportivi. Au primit înalta 
distincție I. Falb 
M. ~ 
V. 
A. 
S. 
Cu 
rit

(scrimă), 
Țiu (scrimă), D. Ivanov, 

Calabiciov, P. Maxim, 
Calenic, A. Simionov și 
Covaliov (caiac-canoe). 
titlul de antrenor eme- 
au fost distinși I. Popa 

(box), P. Cișmigin (tir), Al. 
Csipler (scrimă). A. Vîlcea 
(scrimă) și V. Chelaru (scri
mă).

• După 6 etape, în cursa 
ciclistă Paris-Nisa conduce 
recordmanul mondial al orei, 
belgianul Ferdinand Bracke, 
urmat de Vander 
(Olanda) la 25”, Jan Janssen 
(Olanda) la 46”, 
Grosskost (Franța) la 1,28”, 
Rolf Wolfshohl (R.F.G.) la 
1’35”, Bernard Guyot (Franța) 
la 1’45” etc. Jacques An- 
quetil se află pe locul 10 la 
3’01”, iar fostul lider, belgia
nul Eddy Merokx, a abando- 
lat.

® Turneul Internațional 
feminin de șah de la Belgrad 
a fost reluat, după o zi de 
repaus, cu partidele rundei 
a 4-a. Reprezentanta noastră, 
Alexandra Nicolau, a jucat 
cu negrele împotriva iugo
slavei Tereza Stadler. Parti
da s-a terminat remiză 
mutarea 46.

(Agerpres)

Vleuten

Charlie

PREZENTĂ ACTIVĂ,
DINAMICĂ

(Urmare din pag. I)

loc să se treacă la fapte din 
proprie inițiativă. Pe de altă 
parte, se ivește pericolul ca 
în locul verigilor interme
diare, care au fost în mod 
necesar înlăturate tocmai pen
tru o mai mare apropiere în
tre conducerea organizației și 
tineri, să fie introduse arti
ficial altele noi, care nu pot 
în nici un caz să suplinească 
necesitatea unei cunoașteri 
temeinice între activul comi
tetului județean U.T.C. și 
organizațiile sale.

Ce -tudinea îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor pro
puse nu o poate da decît. o 
legătură nemijlocită, fără in
termedieri, cu masa de tineri 
iar în acest adevăr își gă
sește expresia deplină demo
cratismul intern al vieții de 
organizație. Spiritul larg 
democratic în numele că
ruia acționează organizațiile 
noastre este indisolubil legat 
de modalitățile cele mai efi
ciente de cultivare a unei at
mosfere de încredere și de 
cunoaștere profundă a rea
lităților tineretului, a cerințe
lor sale de muncă și viață.

Această caracteristică a 
întregii activități a organiza
țiilor U.T.C. corespunde u- 
neia din cerințele majore ale 
dezvoltării sociale, confirmă 
o realitate de mari semnifi
cații — creșterea aportului 
organizațiilor obștești în în
treaga viață a țării — de
monstrează cu pregnanța de 
netăgăduit a faptelor că obi
ectivele propuse la Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. la 
Conferința Națională a parti
dului cu privire la dezvolta
rea continuă a democrației 
socialiste își găsesc o întruchi
pare concretă, edificatoare 
și în spiritul ce caracterizea
ză activitatea organizațiilor 
U.T.C.

Punînd la temelia preocu
părilor lor permanente un a- 
semenea spirit de muncă, ma-

nifestînd o încredere fără re» 
zerve în capacitatea masei de 
tineri, în inițiativa lor, ceea 
ce este posibil numai prin- 
tr-o prezență cotidiană în mij
locul lor, alături de ei, comi
tetele județene U.T.C. pot nu 
numai să cunoască în profun
zime cerințele și preferințele 
tinerilor, ci să contribuie cu 
promptitudine și competență 
la rezolvarea lor integrală. 
Astfel, organizațiile U.T.C. 
vor deveni cadrul cel mai po
trivit pentru asigurarea unor 
soluționări practice a diver
selor preocupări și cerințe 
ale tineretului. Va trebui, de 
asemenea, continuată cu și 
mai multă stăruință sondarea 
multiplă a opiniei maselor în 
vederea unei permanente ra
portări a activităților organi
zațiilor U.T.C. la cerințele 
membrilor lor. Tn același 
timp vor trebui să fie con
cepute astfel programele de 
activități ale organizațiilor 
îneît ele să reflecte preocu
parea ca tinerii să devină pe 
deplin organizatorii propriei 
lor activități.

Promovarea unui spirit ac
tiv, dinamic în rezolvarea 
problemelor de organizație 
presupune și implică renunța
rea cu curaj la orice metode 
birocratice de muncă, înlătu
rarea definitivă a rutinei și 
inerției, apelul insistent, con
vingător la inițiativă și ope
rativitate, capabile să orien
teze întreaga activitate a co
mitetelor U.T.C. spre acțiu
nile concrete inspirate din 
realitățile fiecărei organizații. 
Roadele unui asemenea 
stil de muncă se vor face 
puternic simțite în scurtă vre
me în toate domeniile în caro 
a fost investită cu importante 
responsabilități organizația 
U.T.C. : în activitatea politico- 
ideologică. în domeniul cul
turii și distracției, în practi
carea sportului și turismului, 
în întreaga activitate a orga
nizațiilor U.T.C. destinată pre
gătirii și formării multilaterala 
a tineretului.

nile concrete inspirate

ani de la apariția130 de

DE TRANSILVANIAGAZETEI

AUTOMAT-MIERLA POLIGLOTA
COMPOZITOR

Omul care își ciștigă plinea 
mîncind... Max Schlinger din 
Filadelfia, înghite cantități în
semnate 
reclamă

de tpagetti, făclnd 
restaurantului italian 

din localitate

în aceste zile se 
sărbătorește un e- 
veniment impor
tant din istoria 
presei noastre i 
130 de ani de la 
apariția primului 
număr al Gazetei 
da Transilvania. 
Această foaie ti
părită la Brașov 
se înscrie ca o 
mare izbindă • 
iluminiștilor ro
mâni de la înce
putul secolului al 
XIX-lea, care au 
jucat un rol atit 
de important in 
răspindirea idei
lor progresiste, in 
ridicarea culturală 
a națiunii.

Primul său nu-

măr a apărut la 
12 martie 1838 cu 
denumirea Gazeta 
de Transilvania, 
pentru ca de la 3 
ianuarie 1849 să se 
numească Gazeta 
Transilvană, iar 
mal tîrziu Gazeta 
Transilvaniei. Su
plimentul său li
terar era i Foaie 
pentru minte, ini
mă și literaturi, 
întemeietorul Ga
zetei de Transil
vania a fost ttnă- 
rul patriot Gheor
ghe Barițiu, adus 
special în acest 
scop de la Blaj de 
către negustorii 
români progre
siști din Scheii

erau 
Iacob

Brașovului, 
colaboratorii 
principali 
Andrei și 
Mureșanu.

Programul 
tetei avea ca
biectiv principal 
problemele lega
te de îmbogățirea 
limbii și literatu
rii, dar mai tîrziu 
tematica ei a 
venit variată 
multilaterală, 
cupîndu-se de 
pecte istorice,
ințifice, de folclor, 
sociale și econo
mice, sub deviza : 
„Deșteaptă-te și tu 
române".

GtmetM 7

IN LIBRARIIi

FESTIVALUL PRIMĂVERII PE
La începutul a- 

cestei săptămîni în 
satele sucevene s-a 
deschis Festiva
lul primăverii pe 
ecrane, o tradițio
nală manifestare 
cu filmul, desti- 

spectatorilor

din mediul rural. 
Festivalul se va 
desfășura în două 
etape și va antrena 
toate cinematogra
fele sătești din ju
dețul Suceava. Pe 
tot timpul desfă
șurării festivalului

ECRANE
sînt prevăzute 
serie de 
destinate 
terii și înțelegerii 
celor mal valoroa
se pelicule româ
nești și străine.

o 
acțiuni 

cunoaș-

I. BELDEANU

de- 
fi 
o- 

as-

ROMULUS LAL

După mulți ani în care va
lorile autentice ale muzicii 
ușoare românești și-au rîvnit 
exegeții, iar compozitorii de 
talent biografii, a sosit zilele 
acestea în librării un intere
sant volum conturînd cîteva 
din momentele vieții și crea
ției lui Ion Vasilescu, unul 
dintre puținii creatori care 
au reușit să creeze în acest 
domeniu piese de înaltă ți
nută artistică, de un irezistibil 
farmec.

de ANA FROST
Investigînd o vastă suită de 

documente, Ana Frost dăruie 
cititorilor români o biografie 
a compozitorului subliniind 
pas cu pas drumurile creato
rului care, pornind de la te
meinice studii muzicale, a 
făurit sute de cîntece care au 
mîngăiat, cum subliniază acad. 
Mihail Jora într-o succintă 
prefață „ceasurile de muncă și 
odihnă ale obștii românești".

I. S.

Unei locuitoare din Roma 
l-a dispărut într-o zi pasărea 
favorită — o mierlă. Iată ce 
anunț a dat la ziar în speranța 
că o va găsi : „Cine a întîlnit 
o mierlă care știe 60 de cu- 
rinte italienești, 40 franțuzești, 
30 nemțești, cîntă perfect 
imnul național american ți 
cîteva marșuri militare e 
rugat să comunice imediat 
presei."

IARBA FIARELOR
In R.F. a Germaniei s-au pus 

în vînzare chei speciale din

material plastic care deschid 
ușile fără nid-un zgomot Un 
inventator francez a făcut la 
rîndul său o broască pusă tn 
legătură cu un ceas electrio 
lare înregistrează ora sosirii 
soțului sau soției întîrziate.

o expoziție organizați

TOCMAI AICI...
La Vatican — cel mai mio 

itat din lume — locuiesc 
890 oameni. Dintre aceștia 
doar 556 sînt născuți acolo. 
Aproape un sfert din populație 
sînt polițiști. Catedrala Sf. Pe
tru, palatul, cîteva muzee, 
grădina, completează tabloul 
acestui stătuleț.

La .. . _
la Melbourne a făcut senzație 
un automat inventat în Ja
ponia. După introducerea în 
aparat a 30 de cîntece pentru 
copii și melodii populare ja
poneze, după jumătate de 
minut el a compus o nouă 
melodie înregistrată imediat 
pe o bandă de magnetofon. 
Una din melodiile mașinii e- 
lectronice a fost chiar pre
miată la un concurs la 
Tokio.

CONSTRUIT PENTRU STUDENȚI
(Urmare din pag. I)

...Săli de cursuri, seminarii, 
laboratoare și cabinete pentru ca
drele didactice — o suprafață 
de peste 13 000 m.p. — șînt pre
văzute a intra în folosință la în
ceputul viitorului an universitar, 
o dată cu încheierea etapei I a 
extinderii localului Academiei de 
studii economice. O nouă cifră 
semnificativă: pentru lucrările ce
lei de-a Il-a etape sînt alocate 
peste 48,5 milioane lei. Adunăm : 
deci, peste 80 milioane lei 
destinate bunei pregătiri a 
viitorilor economiști. „O dată 
cu terminarea lucrărilor fa
zei I, spațiul de învățămînt 
se va dubla, ne spunea prof, 
dr. docent M. A. Lupu, rec
torul Academiei de studii eco
nomice. Zilele acestea începe con
strucția unui al II-lea imobil 
(„faza a Il-a" a extinderii) de-a 
lungul Căii Dorobanți, cu o su
prafață aproximativ egală cu a- 
ceea a clădirii din prima etapă. 
In condițiile creșterii cifrei de 
școlarizare cu 75 la sută față de 
anul universitar 1966—1967, în 
anul universitar 1969—1970 stu
denții vor avea la dispoziție spa
ții de învățămînt de 3 ori mal 
mari".

La CLUJ, cetatea universitară 
din orașul de pe Someș a adău
gat nu de mult peisajului său ar
hitectonic noi spații de învăță
mînt, oe se desfășoară p« o tu-

prafață de 13 000 metri patrați. 
Construcțiile modeme din sticlă 
și beton găzduiesc acum activi
tatea Facultății de medicină ve
terinară și a catedrei de mecani
zarea agriculturii. Săli spațioa
se, confortabile, aparatură moder
nă necesară studiului și cercetă
rii științifice, instalații de televi
ziune etc., asigură condițiile unei 
pregătiri de înaltă calitate. „în 
noile condiții de muncă create 
— ne-a spus profesorul emerit 
Emil Negruțiu, rectorul Institu
tului Agronomic — studenții și 
cadrele didactice vor avea posi
bilitatea să dea un randament 
sporit atit în activitatea de pre
gătire cît și în cercetarea științi
fică. Vom închega în cadrul in
stitutului un puternic centru de 
cercetare a cărui tematică vrem 
să o orientăm cu prioritate către 
rezolvarea problemelor majore 
ale agriculturii zonale: ameliora
rea și agrotehnica culturilor fu
rajere și pajiștilor naturale, ame
liorarea alimentației și sănătății 
animalelor".

Studenții, beneficiari de fapt al 
noilor construcții, au trimis o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în care 
exprimă mulțumiri și recunoștin
ță pentru grija pe care partidul și 
statul o manifestă față de con
dițiile de pregătire și de viață 
ale viitorilor specialiști.

...Abia a-a dat în folosință 
noul local 0, iată, la Cluj »-a

anunțat deschiderea altui șantier 
studențesc. Expresia „șantier stu
dențesc" este folosită la propriu; 
tineretul universitar al Clujului 
și-a manifestat dorința de a spri
jini prin muncă voluntar-patrio- 
tică lucrările de construcții. Șan
tierul va fi deschis în apropierea 
Observatorului astronomic, una 
din zonele cele mai pitorești ale 
orașului. Se vor ridica aici șapte 
cămine, pentru 3 000 de studenți, 
o cantină avînd capacitatea de 
deservire tot pentru 3 000 de stu
denți, un complex comercial, dis
pensar medical cu staționar, cu 
cabinete medicale de stomatolo
gie, săli de consultație și trata
ment, farmacie. Noul complex 
social al Clujului universitar se 
va înălța în mijlocul unor livezi. 
Proiectanții s-au străduit să fo
losească și cadrul natural pentru 
a asigura o ambianță plină de 
farmec.

...Construit pentru studenți. în 
toate centrele universitare se ri
dică săli de cursuri, laboratoare, 
biblioteci, complexe sociale — 
edificii destinate pentru truda șl 
odihna minții. Viitorilor specia
liști ai economiei și culturii le 
sînt asigurate tn țara noastră con
diții de studiu și odihnă ce fao 
din ce în ce mai rodnici, mai 
frumoși anii studenției.

ION RUSU
ION TRONAC 

A. VAJSILESCU
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(Urmare din pag. I)

noi, copii de 13—14 ani, pu
team fi de folos. Am fost re
partizat în brigada a doua 
Putna, la construcția podului 
de cale ferată de peste Gi- 
lort".

P. D. : „Era într-o sîmbătă 
seara, în luna octombrie 1966. 
Mergeam și eu, cu alți tineri 
din sat, către căminul cultu
ral. Secretarul U.T.C. pe co
mună, întîlnindu-se cu noi, 
ne-a spus că este nevoie de 
tineri care să muncească pe 
șantierul combinatului de 
la Galați. Că se vor des-

Al doilea punct 
de tangență :

M. B. : „între echipele din 
cadrul brigăzii — cit și în
tre brigăzi — pe diferite o- 
biective și termene scurte se 
organizau întreceri, iar rezul
tatele se comunicau la 
de prînz și apoi seara,
osebit de important în aceas
tă întrecere era faptul că

să. încet, ne-am dedat cu 
munca pe șantier. în echipă 
cei mai mulți erau uteciști, 
ca și mine, iar șeftd de echi
pă era secretarul de organiza
ție U.T.C. pe lot și ne îndru
ma mereu să facem treabă 
bună și să ne alegem o me
serie".

pe mulți tineri pe șantier. In 
școală era mai greu la început, 
dar am învățat și acum îmi 
pare bine că lucrez în echipa 
lui Iliescu Costică de la lotul 
23. Șeful de echipă are în
credere în mine.

Care vor fi viitoarele puncte 
de tangență ale acestor bio

grafii de constructori ?

masa
De-

Al treilea punct 
de tangență : Unde sînt lăutarii 

pribegiți ?

Fluxul orașului
.>

chide cursuri de califi
care de sudori, de electrici
eni și de alte meserii. La Ba
cău ne-am întîlnit cu alți ti
neri din alte sate. în tren, 
am cîntat, ne-am povestit fie
care ce vom face cînd vom fi 
pe șantier, ce meserie ne 
vom alege. La Galați, ne-au 
așteptat tovarășii de la com
binat și de la U.T.C. Am 
mers la blocuri In Țiglina, 
unde ne-au plăcut camerele 
mari, cu lumină, baia și pa
turile curate. După vizita me
dicală am fost repartizat să 
lucrez în echipa lui Boroș, la 
Îantierul 23, unde se lucra

» compactarea pămîntului 
pentru înălțarea turnului de 
răcire e oțelăriei"

singurul factor mobilizator îl 
constituia conștiința și entu
ziasmul tineretului. Era pe
rioada de reconstrucție a ță
rii distrusă de război. Legat 
de această întrecere îmi a- 
mintesc că eu — cel mai pir
piriu din echipă — trebuia să 
mă lupt cu o roabă cît mi
ne, iar tovarășii mei din e- 
chipă trebuiau să recupereze 
rămînerea mea In urmă".

P. D. : „Deși aveam salo
pete și bocanci noi, era des
tul de greu, ci nu eram o- 
bișnuiți cu frigul pe șantier 
și seara mă gîndeam că era 
mai bine poate acasă, cînd 
ședeam cu flăcăii la cămin. 
Dar m-aș fi acoperit de ruși
ne dacă mi întorceam eoe-

M. B. : „Lunile de muncă 
In brigadă ne-au deschis o- 
chii în viață, ne-au oțelit vo
ința. După ce m-am întors 
din brigadă, m-am înscris la 
Liceul din Tîrgu Jiu. După 
absolvire, am fost trimis la 
studii în străinătate, apoi la 
aspirantură. Am lucrat la mi
na din Petrila ca maistru, ca 
inginer energetician. Șantie
rul, cu viața lui aparte, poate 
mai aspră, dar plină de lu
cruri ce nu pot fi tălmăcite 
în cuvinte, continua să mă 
ademenească. Ce să-i faci, se 
spune că iubirea dinții e cea 
mai puternică 1 în 1965 am 
venit la Galați. Acum sînt gă- 
lățean. Am urcat scara multor 
responsabilități, a unor sar
cini din ce în ce mai grele.

P. D. „Am lucrat trei luni 
în echipa lui Boroș și în luna 
martie, cînd s-au deschis 
cursurile de calificare, m-am 
înscris și eu să mă fac sudor, 
îmi plăcea să lucrez cu apa
ratul de sudură cum văzusem

Rătăcesc la întâmplare pe 
străzile troienite ale Galațiu- 
lui. Din noianul afișelor a- 
nunțind manifestările cultu
rale întocmesc programul a 
două zile.

Duminică : Teatrul muzical
— Țara swîsului (orele 11); 
Fantomas la... revistă 
(orele 11); Teatru de stat —• 
Goana după fluturi (orele 10); 
Lovitura (orele 19,30); la 
Casa orășenească de cultură 
se continuă ciclul muzical 
„Vă prezentăm două discuri 
pe săptămînă" — în program 
muzică preclasică (orele 
10,30) ; la Casa de cultură a 
studenților — o dimineață de 
basm pentru cei mici: „Eram, 
ursul polar". în sala Țiglina
— vernisajul Expoziției re
gionale de artă plastică (o- 
rele 10) Luni : Teatrul de 
stat: Concertul orchestrei fi
larmonice.

Unde sînt lăutarii pribe- 
KW ?



Garanții eficiente statelor nenucleare
de doctor docent
Al. Bollntlneanu

Șeful sectorului de drept in
ternațional public la Institu
tul de cercetări juridice al A- 
cademiei Republicii Socialiste 

România

ce-

Recentele propuneri ale 
României, făcute in Comite
tul celor 18 state pentru de
zarmare la proiectul de tratat 
privind neproliferarea arme
lor nucleare izvorăsc din do
rința și hotărirea nestrămu
tată a guvernului și poporului 
român de a milita activ pen
tru întărirea păcii și securi
tății, de a-și aduce contribu
ția Ia rezolvarea problemei 
dezarmării, a cărei acuitate 
sporește direct proporțional cu 
accelerarea cursei înarmărilor 
nucleare, știut fiind bine că 
înfăptuirea dezarmării oferă 
soluții radicale triunghiului 
imperativelor contemporane : 
pace, securitate, progres.

Corespunzător acestor
rințe și inspirate din înalta 
principialitate și profundul re
alism ce constituie însușiri 
fundamentale ale politicii ex
terne a țării noastre, amenda
mentele formulate tind să îm
bunătățească proiectul de tra
tat de neproliferare spre a-i 
conferi un caracter cît mai e- 
chitabil și în același timp cît 
mai eficace, să-l integreze or
ganic într-un lanț de măsuri 
care să ducă la interzicerea și 
desființarea armelor nucleare.

Spre a fi în concordanță cu 
cerințele echității, un tratat 
de neproliferare trebuie să 
asigure un just echilibru între 
obligațiile statelor care pose
dă arma nucleară (statele nu
cleare) și cele care nu au 
aceste arme (statele nenucle
are). In acest scop, nu este 
suficient ca statele nenucleare 
să se oblige a nu transfera 
arme nucleare statelor ce nu 
le posedă, care își iau angaja-

mentul să nu producă sau să 
obțină astfel de arme. Este 
necesar, ca statele nucleare 
să-și asume și ele obligații, în 
așa fel ca prin realizarea lor, 
să se asigure, pe de o parte, 
înfăptuirea, cit mai curind cu 
putință, a dezarmării nucleare 
și, pe de alta, ca pînă la 
atingerea acestui obiectiv, 
statelor nenucleare să li se 
acorde garanții ferme că nu 
vor face obiectul unui atac cu 
arme nucleare sau amenințării 
unui asemenea atac.

Este astfel conform cu e- 
chitatea, cu normele de drept 
internațional, ca statele nu
cleare să se oblige — așa cum 
prevăd amendamentele româ
ne — a întreprinde măsuri 
concrete în vederea încetării 
producției de arme nucleare, 
reducerii și distrugerii, la data 
cea mai curînd posibilă, a a- 
cestor arme și a mijloacelor de 
transportare la țintă.

De asemenea, este profund 
echitabil ca securitatea state
lor nenucleare să fie în mod 
eficace garantată. Se prevede 
astfel, într-un amendament 
român la proiectul de tratat, că 
statele nucleare se obligă în 
mod solemn că niciodată, în

nici o Împrejurare, na vor fo
losi arme nucleare și nn vor 
amenința cu folosirea acestor 
arme împotriva statelor care 
nu posedă arme nucleare și 
care se angajează să nn pro
ducă și să nn dobîndească 
astfel de arme.

Pentru eficacitatea garanți
ilor de securitate acordate 
statelor nenucleare ar urma 
ca, potrivit aceluiași amenda
ment, să se instituie, prin 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. o procedură corespun
zătoare, în scopul de a asigu
ra îndeplinirea obligațiilor a- 
sumate în această privință. 
România propune, așadar, ca 
garanțiile de securitate să fie 
înscrise în tratat, spre a avea 
forța juridică a acestuia, să 
nu se reducă la o rezoluție a- 
doptată în cadrul Consiliului 
de Securitate al O.N.U. Se vă
dește din nou preocuparea de 
a face din tratatul de neproli
ferare un instrument juridic cu 
cele mai mari șanse de efica
citate, consacrînd un just e- 
chilibru între îndatoririle și 
răspunderile reciproce ale tu
turor statelor.

Spiritul constructiv în care 
sînt făcute propunerile româ
ne de îmbunătățire a proiec
tului de tratat privind ne- 
proliferarea armelor nucleare, 
scopul urmărit —de a face 
din acest tratat un instru
ment echitabil și eficace — 
aspect pe care l-am ilustrat 
cu cîteva exemple, reprezintă 

a 
Și

încă o dovadă strălucită 
profundei principialități 
caracterului realist ale poli
ticii externe a României so
cialiste.

Primul ministru Harold 
Wilson a anunțat marți în 
Camera Comunelor că gu
vernul britanic a ordonat o 
nouă anchetă în legătură cu 
prăbușirea, în anul 1958, în 
apropiere de Miinchen, a a- 
vionului britanic care trans
porta echipa de fotbal a 
clubului Manchester United. 
Catastrofa s-a soldat cu 
moartea a 23 de persoane. 
Scopul principal al acestei 
noi anchete este de a se sta
bili dacă pilotul avionului, că
pitanul James Thain, care s-a 
salvat, a fost vinovat de acest 
dezastru. Agenția U.P.I., care 
transmite știrea, amintește că 
opt titulari ai echipei Man
chester United și-au pierdut 
atunci viața. O anchetă a 
autorităților vest-germane a 
aruncat vina asupra pilotului,

în Comitetul celor 18

18

GENEVA 13 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In cadrul ședinței de 
marți a Comitetului celor
state pentru dezarmare, a luat 
cuvîntul conducătorul delegației 
U.R.S.S. A. A. Roscin, a dat 
puns unor luări de poziții 
delegațiilor prezente față 
noua formă a proiectului de 
tat de neproliferare.

In ședința de miercuri a
cuvîntul W. Foster, reprezentan
tul Statelor Unite, care a expus 
punctele de vedere ale delegației 
șale față de propunerile de amen
damente la textul revizuit

proiectului de tratat privind ne- 
proliferarea armelor nucleare.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
Ivor Porter, reprezentantul Marii 
Britanii, și E. L. M. Burns, re
prezentantul Canadei, care s-au 
declarat de acord cu textul re
vizuit al proiectului de tratat.

Blaiberg
părăsirii

Doctorul Philip Blai
berg, primul om căruia 
i-a fost transplantată cu 
succes o nouă inimă, va 
părăsi, aproape cu sigu
ranță, spitalul Groote 
Shuur la sfîrșitul acestei 
săptămîni, au declarat 
medicii spitalului.

Ei au afirmat că pacientul 
a făcut progrese atit de rapi
de și complete, incit starea sa 
este considerată suficient de 
bună spre a-și putea părăsi 
camera sterilizată și a intra 
în . lumea exterioară". Surse 
autorizate ale spitalului au 
dezmințit știrile potrivit căro
ra inima transplantată ar fi 
avut de suferit de pe urma fe
nomenului de respingere, care 
s-a manifestat în urmă cu ci- 
teva săptămîni. înainte de a 
părăsi spitalul. Blaiberg va fi 
examinat de profesorul Chris
tian Barnard, renumitul chi-

• •••••••••• • •

în ajunulspitalului
rurg care a condus operația 
de transplantare. Dacă totul 
se va desfășura normal, cei 
doi medici vor păși alături pe 
poatta spitalului, consfințind 
astfel un moment fără prece
dent in istoria medicinei. Pre
gătiri amănunțite au fost fă
cute și la domiciliul doctoru
lui Blaiberg. Bucătarul aces
tuia a și întocmit meniul pri
mei zile : ouă jumări și unul 
din felurile favorite ale pa
cientului — pui cu soia.

In ceea ce privește viitoarea 
operație de transplantare a u- 
nei inimi, pentru care echipa 
de medici de la spitalul Gro
ote Shuur este pregătită, a- 
ceasta va fi filmată de Com
pania națională de cinemato
grafie și de o companie a te
leviziunii vest-germane. O ga 
lerie pentru , filmare, izolată 
printr-un perete de sticlă, a 
fost deja instalată in sala de 
operații cardiace a spitalului.

• • • • ••••

In ultima lună agențiile 
de presă au transmis zil
nic știri cu privire la in
tensificarea mișcării reven
dicative a oamenilor mun
cii din Spania. Potrivit a- 
cestor știri, greve, demon
strații și alte forme de 
luptă pentru majorarea sa
lariilor, pentru condiții 
mai bune de lucru, împo
triva concedierilor, au avut 
Ioc în aproape întreaga 
țară. O deosebită amploare 
a dobîndit greva munci
torilor de la Uzinele de au
tomobile din Sevilla, greva 
docherilor din portul Pal
mas, acțiunile 
la Barcelona, 
Santander în 
etc.
adăugate acțiunile organi
zate de alte pături ale 
populației, și în primul 
rînd de intelectuali, în 
sprijinul îmbunătățirii con
dițiilor de trai, pentru de
mocratizare. Un larg ecou 
au avut manifestațiile stu
dențești, care continuă și 
care au drept obiectiv de-

organizate 
Cornelia, 
Catalonia 

Și, firește, trebuie

• •••••••••

mocratizarea sistemului de 
învățămint

Referindu-se la acțiunile 
revendicative din Spania, 
ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" scrie : 
„Muncitorii reprezintă cel 
mai mare grup din mișca
rea de opoziție. Cauzele 
sînt lesne de înțeles. Pe 
piața Urguinaona din Bar-

lui Mc Carthy

Puternice atacuri ale

Alegerile preliminare
New Hampshire

LONDRA. Demonstrație a 
unui grup de cetățeni din 
țările Commonwealth-ului 
împotriva uciderii patrioți- 

lor rbodesienl

După cum transmite agen
ția C.T.K., grupa de partid 
a Consiliului Central al Sin
dicatelor din Cehoslovacia a 
dezbătut hotărîrile plenarei 
din ianuarie a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și probleme 
legate de pregătirea plenarei
C. C.S. care va avea loc la 
21 martie.

La ședință a participat o 
delegație a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia în frunte
D. Kolder, membru 
zidiului C.C.

Luînd cuvîntul în 
ședinței M. Pastyrik, 
dintele Consiliului Central a 
anunțat că B. Kozelka și V. 
Pasek, secretari ai Consiliu
lui Central, au cerut să fie 
eliberați din funcțiile lor, 
iar el personal renunță 
la funcția de președinte al 
C.C.S., exprimînd în acest 
fel partea sa de răspundere 
la lipsurile pentru care a 
fost criticat Consiliul Cen
tral al Sindicatelor.

cu
al Pre-

cadrul 
preșe-

PARIS. Bazilica Sacre Coeur
Foto : arh. PAULA PETRE

• ••••• • • • •

citori spanioli nu au avut 
de lucru. Cel mai greu 
loviți sînt cei 3,5 milioane 
de muncitori din industrie 
și construcții. Criza eco
nomică „care se accele
rează", nu a putut fi pînă 
acum stăvilită nici prin 
devalorizarea pesetei, nici 
prin afluxul de capitaluri 
străine. Așezări întregi și
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răni" în șomaj din Sevilla 
au luat aproape cu asalt 
primăria, cerînd de lucru. 
Dar, arată revista amin
tită, perspectivele satisfa
cerii cererilor lor nu sînt 
deloc favorabile, întrucît 
„țara trece în momentul 
de față printr-o recesiune 
de proporții", accentuată 
de măsurile americane pri-

c

să poa- 
mișcarea 

pe plan 
luat fiin- 
muncito-

patrioților sud-vietnamezi
Unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 

de sud au continuat să declanșeze în ultimele 24 de ore pu
ternice atacuri asupra obiectivelor militare ale forțelor ame- 
ricano-saigoneze. Importanta bază aeriană americană de la 
Bien Hoa, situată la 24 km nord de Saigon,'a fost supusă 
marți noaptea unui intens

Trei posturi militare ameri- 
cano-saigoneze aflate în apro
pierea capitalei Vietnamului 
de sud, la Than Loc Thon, Gau 
Giong și Phu Bao, au fost, de 
asemenea, bombardate cu ra
chete și mortiere de către pa
trioți. Un consilier american 
și mai mulți militari ameri
cani și saigonezi au fost uciși. 
Tot în apropierea Saigonului, 
o unitate de cavalerie ameri
cană a căzut într-o ambusca
dă organizată de patrioți.

în sectorul Phuoc Long, la 
125 km nord de Saigon con
centrări de trupe americano- 
saigoneze au fost din nou su
puse unui intens bombarda
ment.

In provinciile septentrionale 
ale Vietnamului de sud conti
nuă să aibă loc lupte înverșu
nate între unități militare a- 
mericane și detașamente ale

bombardament ca rachete.

F.N.E. în împrejurimile loca
lității Quang Tri.' In apropie
rea bazei americane de la 
Dong Ha au fost semnalate, de 
asemenea, violente ciocniri în
tre patrioți și trupele ameri- 
cano-saigoneze. Luptele se des
fășoară pe un teren mlăștinos, 
la 11 kilometri de baza care 
aprovizionează toate trupele 
americane din provincia 
Quang Tri. Lupte îndîrjite în
tre patrioți și trupele inamice 
au loc și la 140 km de orașul 
Quang Ngai, precum și în a- 
propierea bazei americane de 
la Gua Viet

Succesul repurtat de senatorul 
democrat Eugene McCarthy în 
alegerile preliminare din statul 
New Hampshire — el a obținut 
42 la sută din voturi — 
constituie, după părerea ziarului 
„New York Times", un „aver
tisment la adresa Administrației 
Johnson și o consfințire a efortu
rilor studenților și altor cetățeni 
care au sprijinit campania lui de 
pace". Influentul ziar american 
scrie că succesul lui McCarthy 
constituie „un indiciu al nemul
țumirii populare față de război 
(războiul dus în Vietnam — nr.) 
și față de cursul politicii Admi
nistrației".

O opinie similară este expri
mată și în corespondența din 
Washington a agenției Reuter : 
„Voturile acordate senatorului 
McCarthy au fost privite aproape 
în întregime ca o expresie a 
sentimentului potrivnic războiu
lui". Casa Albă nu a comentat 
pentru moment succesul obținut 
de McCarthy. F aptul că în 
fruntea listei democrate s-a si
tuat președintele Johnson (48 
la sută din voturi) a întă
rit speranțele Administrației, 
care a fost totuși șocată de nu
mărul mare de voturi împotriva 
războiului din Vietnam. „Sus
ținătorii președintelui Johnson 
sînt evident tulburați de capaci
tatea de a acumula voturi ma
nifestată de senatorul Eugene 
McCarthy, care și-a dus lupta de 
pe o platformă anti-războinică și 
care pînă în prezent este singurul 
adversar al președintelui Johnson 
în obținerea candidaturii demo
crate pentru președinție", scrie 
agenția Reuter.

La Sofia a fost adoptat pro
gramul manifestărilor cultu
rale al celui de-al IX-Iea Fes
tival mondial al tineretului. 
Programul prevede organi
zarea a 360 de concerte in
ternaționale sau susținute de 
reprezentanții diferitelor țări, 
concursuri artistice internațio
nale, expoziții de pictură și 
fotografii, un festival al fil
mului cu tematică de tineret, 
spectacole teatrale. „

Autoritățile polițienești din 
Santiago de Compostela 
(Spania) au intervenit miercuri 
împotriva studenților de la 
universitatea din localitate, 
care se aflau în grevă. Poli
țiștii au încercat să elibereze 
cu forța clădirile administra
tive ale universității ocupate 
încă de sîmbătă de studenți. 
Aceștia cer reprimirea la 
cursuri a colegilor lor exma
triculați, acordarea de fon
duri din partea guvernului 
pentru necesitățile Facultă
ții de științe naturale și 
miterea decanului acestei 
cultăți.

In semn de solidaritate 
studenții din Santiago

de- 
£a-

cu 
„ de 

Compostela, Ia Madrid au a- 
vut loc manifestanții. Poliția 
a operat numeroase arestări 
în rîndul studenților din capi
tala spaniolă.

Declarațiile pre
sedintelui RAD
J

Adresîndu-se, cu prilejul u- 
nei inspecții efectuate duminică 
și luni trupelor egiptene, irakie
ne, algeriene, sudaneze, kuweitie- 
ne și palestiniene dislocate de-a 
lungul Canalului Suez, președin
tele Nasser a declarat — după 
cum transmite agenția M.E.N. — 
că orice progres pe calea reali
zării unei soluționări pașnice a 
crizei din Orientul Apropiat de
pinde de retragerea trupelor iz- 
raeliene de pe teritoriile ocupate. 
Izraelul refuză însă să traducă în 
viață rezoluția Consiliului de 
Securitate, a spus Nasser. El a 
cerut militarilor, transmite agenția 
M.E.N., să se pregătească pen
tru „etapa viitoare" a confrun
tării cu Izraelul, „pentru elibe
rarea teritoriilor ocupate". Pre
ședintele 
„bugetul 
deoarece 
luptă a 
cu toată

El s-a , 
relațiile cu S.U.A. După cum se 
știe, cu prilejul interviului acor
dat revistei „Look", el arătase că 
învinuirile adresate Statelor Unite 
în timpul evenimentelor din iu
nie, privind participarea directă 
a avioanelor americane împotriva 
R.A.U., s-au datorat unor infor
mații false. Statele Unite, a sub
liniat însă, de data aceasta, pre
ședintele Nasser, „au sprijinit 
continuu Izraelul, furnizîndu-i 
fonduri și cel mai mare ajutor 
posibil înainte și după evenimen
tele din iunie".

Președintele R.A.U. a mai a- 
firmat că „războiul din iunie nu 
trebuie considerat un șfîrșit al 
luptei arabilor împotriva Izraelu-

Nasser a anunțat că 
militar a fost sporit", 
ridicarea capacității de 
armatei trebuie privită 
grija.
referit, de asemenea, la

■i

Intensificarea mișcării
revendicative din Spania

celona am întîlnit sute de 
șomeri care, cu fețele obo
site, așteptau ca cineva să 
le ofere prilejul unei munci 
chiar pe termen scurt. A- 
celași tablou îl prezintă și 
alte orașe". Potrivit apre
cierii ziarului, în această 
lamă peste 15 la sută din 
cele opt milioane de mun-
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proiecte de hoteluri rămîn 
neterminate, fabricile își 
reduc producția.

După cum arată o altă 
publicație vest-germană, 
„DER SPIEGEL", există 
șomeri care de 18 luni 
n-au putut găsi nimic de 
lucru. Foarte recent un 
grup de astfel de „vete-
• ••••••••••

vind „apărarea dolarului", 
măsuri care lovesc și în 
economia spaniolă.

întrucît pînă în 1967 in
teresele muncitorilor spa
nioli erau reprezentate — 
„sau mai bine zis boico
tate", cum releva LE 
MONDE — de către sindi
catele oficiale, dirijate

de guvern, muncitorimea a 
trecut la crearea unor or
ganizații muncitorești au
tentice, care 
tă coordona 
revendicativă 
larg. Așa au 
ță comitetele
rești („Comisions Oberos") 
care astăzi există în toate 
marile întreprinderi. Fiind 
nevoite să acționeze în 
ilegalitate, Comitetele lup
tă pentru drepturile mun
citorilor, organizînd greve, 
demonstrații și alte acțiuni 
revendicative.

La începutul acestei 
săptămîni s-a anunțat că 
un nou val de greve a cu
prins întreprinderile meta
lurgice din Barcelona și 
Sevilla. Potrivit agenției 
France Press acțiuni re
vendicative sînt anunțate 
pentru întreaga lună mar
tie.

L G.
• •• ••••••• • •• »••••••

„0 amenințare la adresa 
suveranității Canadei"

Acum, că furtuna parlamentară s-a potolit și pînă la retragerea 
premierului Lester Pearson, nu prea ar fi rost de vreo noutate cît de 
cît de importantă pe plan politic intern, canadienii — scrie presa — se 
ocupă din nou de chestiuni economice, aducătoare de multe și 
persistente griji.

Pe prim-plan a revenit problema investițiilor. Se știe că o parte 
însemnată a industriei Canadei este controlată de capitalul străin, 
din care 80 la sută este american. întrucît, pe parcurs, controlul 
exercitat de monopolurile S.U.A. prin filialele lor din Canada a fost 
criticat cu vehemență, guvernul de la Ottawa a schițat unele gesturi 
de limitare a investițiilor americane. Și cum tot atunci președintele 
Johnson făcuse cunoscut planul său în' vederea redresării balanței 
de plăți a Statelor Unite, numeroase filiale ale marilor firme ameri
cane instalate în Canada au început să readucă în S.U.A. fonduri 
însemnate. „Această mișcare — scria LE MONDE — a dobîndit în 
ultima vreme o așa amploare incit trezoreria americană, îngrijorată 
să nu pună Banca Canadei în prea mare dificultate, a invitai socie
tățile americane avînd filiale în Canada să-și reducă transferurile 
de bani".

Canadienii, care au arătat în repetate rinduri că nu suportă dic
tatul monopolurilor americane și că vor să se descotorosească de 
acestea cit mai repede, nu puteau totuși umple golul monetar creat 
brusc după retragerea unor fonduri americane. In consecință, Canada 
a apelat la Fondul Monetar Internațional solicitînd un împrumut după 
ce în prealabil ridicase taxa de scont de la 6 la 7 la sută.

Cercurile politice fi financiare din S.U.A. au analizat, firește, cu cea 
mai mare grabă situația fi au găsit că e cazul să dea dovadă de „înțe
legere". In cele din urmă s-a anunțat că Statele Unite, împreună cuu- 
nele țări vest-europene, sînt dispuse să acorde Canadei, un împrumut 
„substanțial". In același timp, S.U.A. au „exceptat complet" Canada 
din programul de măsuri restrictive privind investițiile de capitaluri 
nord-americane în străinătate. Cu alte cuvinte, a dat voie monopolu
rilor să învestească cît mai mult în Canada...

In ciuda acestui „gest", cît se poate de diplomatic, al marii finanțe 
americane, economiștii apreciază că investițiile străine reprezintă o -,ja- 
menințare serioasă pentru dezvoltarea economiei și pentru indepen
dența politică a Canadei". Aceeași concluzie reiese și dintr-un raport 
prezentat recent în Camera canadiană a Comunelor de către Walter 
Cordon, fost ministru fără portofoliu.

Documentul, întocmit de specialiști în materie, dezvăluie efectele 
negative ale investițiilor străine, în primul rînd ameribane, asupra 
structurii economiei canadiene. Autorii își exprimă neliniștea față de 
imixtiunea monopolurilor străine în viața economică și politică a 
țării, vizînd direct extrateritorialitatea legilor americane. (După cum 
se știe, Statele Unite caută să impună legile lor interne și filialelor 
din alte țări, în cazul de față din Canada, ale firmelor americane). 
Raportul atrage atenția asupra amenințării ce planează asupra inde
pendenței politice a Canadei ca urmare a tendinței Statelor Unite 
de a folosi relațiile dintre societățile americane și filialele lor din stră
inătate ca instrumente de politică externă.

Dezbaterea documentului prezentat de Gordon se crede că ar 
urma să se facă de-abia după desemnarea noului prim-ministru. Dar, 
în lumina ultimelor acorduri canădiaho-americane, unii observatori 
consideră că dezbaterea ar putea fi abandonată.

La Koln s-a desfășurat con
gresul Uniunii studenților li
berali din R. F. a Germaniei. 
In rezoluția adoptată de par
ticipant! la încheierea lucră
rilor se condamnă agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam și 
se respinge legislația excepți
onală pusă în dezbaterea 
Bundestagului vest-german. 
Studenții s-au pronunțat tot
odată pentru tratative între 
cele două state germane.

Sute de studenți au orga
nizat marți o demonstrație în 
incinta Universității din Sira- 
cuza (statul New York). Ma
nifestanții au blocat timp de 
cîteva ore toate intrările în 
clădirile administrative ale 
universității. Demonstrația s-a 
desfășurat în semn de protest 
împotriva prezenței în incinta 
universității a reprezentanților 
companiei „Dow Chemical", 
principala firmă producătoare 
de napalm pe care trupele a- 
mericane îl folosesc în agresi
unea împotriva poporului vi
etnamez.

Deși Universitatea din Ro
ma și-a deschis porțile după 
ce cursurile au fost suspenda
te timp de 12 zile, tensiunea 
în rîndul studenților continuă 
să se mențină. Marți, după ce 
au ținut o adunare generală 
în marele amfiteatru al uni
versității, studenții au organi
zat consilii pe facultăți pen
tru a studia reorganizarea u- 
niversitară. La Facultatea de 
biologie, studenții au hotărît 
să întrerupă cursurile pentru 
două zile. Studenții italieni 
au anunțat că vor organiza 
vineri o mare demonstrație la 
Roma.

La Genova au avut loc, de 
asemenea, întruniri studențești 
în care s-a cerut o reformă 
democratică a invățămîntului 
superior.

ION CODRU

R. S. CEHOSLOVACA. Sala de decorare a porțelanurilor la Fabrica de por
țelanuri din Klașteree

Greva celor 13 000 de în
vățători și profesori din Salva
dor a intrat în cea de-a doua 
lună. Greviștii cer îmbunătă
țirea condițiilor de viață, ma
jorarea salariilor, reprimirea 
în servicii a colegilor conce- 
diați și încetarea samavolnici
ilor polițienești. Revendicările 
corpului didactic se bucură de 
sprijinul maselor largi ale 
populației. în întreaga țară 
au Ioc demonstrații de soli
daritate. Profesorii de la șco
lile particulare au declarat, de 
asemenea, grevă. Manifesta
țiile de protest sînt reprimate 
cu brutalitate de către poli
ție. Numărul arestaților a 
depășit cifra de 1200.

O demonstrație la care au 
participat aproximativ 2 000 
de studenți ai Universității 
din Ghana a avut loc marți 
în fața reședinței înaltului 
comisar britanic din Accra. 
Studenții au protestat împo
triva executării celor cinci afri
cani de către autoritățile ra
siste din Rhodesia, cerînd 
Marii Britanii să ia măsurile 
adecvate pentru înlăturarea 
de la putere a regimului rasist 
al lui Smith.
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