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a primit pe ministrul afacerilor

CONSILIUL DE STAT 
AL 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

externe al Republicii Volta

Superioară — Malick Zorome
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
miercuri pe ministrul afaceri
lor externe al Republicii Volta 
Superioară, Malick Zorome, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La primire a participat 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România.

A luat parte, de asemenea,

Alexandre Zoungrana, secre
tar general în Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Volta Superioară.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost subliniate posibilitățile 
dezvoltării relațiilor de coope
rare și colaborare între cele 
două țări. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme 
actuale ale situației internațio
nale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

CONDIȚIE ESENȚIALĂ A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII Acad. 
GRIGORI MOISIL

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție, Consiliul dej 
Stat al Republicii Socialiste România

DECRETEAZĂ:
Articol unic. — Marea Adunare Națională se co 

voacă în a zecea sesiune a celei de-a V-a legislaturi, 
ziua de 8 mai 1968, ora 10 dimineața.
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Președintele 

Consiliului de Stat, iiconsiliului ae star,
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A ISTORIEI

RESPECTAREA RIGUROASĂ
A CONTRACTELOR ECONOMICE

SCRISORI CĂTRE 
TÎNĂRUL CARE-ȘI 

ALEGE 
PROFESIA

NAȚIO
NA LE

Beneficiar — proiectant — furnizor — con
structor. Termenii unei relații matematice care 
participă nemijlocit la realizarea obiectivelor de 
investiții. Fiecare avînd atribuții precise, stabi
lite prin contractele încheiate înainte ca prima 
cărămidă să marcheze începutul construcției. Con
tractul legiferează obligațiile exacte pe care fie
care parte le are sincronizat în edificarea între- 
riMui. O dată cu el apare responsabilitatea exe
cutării întocmai și la timp a obligațiilor asumate. 
Orice dereglare în îndeplinirea acestora stînje- 
nește în mod flagrant efortul comun, ducînd Ia 
deplasarea termenelor inițiale de punere în func
țiune, influicnțînd negativ calitatea lucrărilor exe
cutate. Avînd în vedere că fiecare obiectiv de in
vestiții inclus în planul de stat, este menit a con
tribui la mărirea potențialului economic al țării, 
Ia acoperirea unor nevoi stringente ale economiei 
naționale este lesne de înțeles importanța pe care 
o are respectarea cu strictețe a termenelor de 
punere în funcțiune a capacităților de producție.

Am urmărit rezultatele colaborării amintite la 
două mari șantiere care au același termen de in
trare în funcțiune, sfîrșitul semestrului I — 1968.

Unitatea nouă de tricotaje tip lînă București, 
în proiect se prevede ca pînă la data de 30 iunie 
a. c. să fie atinsă capacitatea de 5 milioane bucăți 
tricotaje anual. Există posibilitatea atingerii aceș
ti cifre ? La sfîrșitul primului trimestru, din pla- 
' hui anual la total investiții a fost realizat 31,8 la 
sută iar la construcții-montaj 40 la sută. Rezul
tate care vorbesc de la sine despre seriozitatea 
cu care au fost privite lucrurile aici.

Explicația — ne informează tov. inginer de 
șantier Alexandru Torcineanu — trebuie căutată 
și în executarea la timp a documentației de către 
proiectant — Institutul de proiectări pentru in
dustria ușoară, promptitudinea instalării utilaje
lor tehnologice în sălile destinate circularelor și 
cottonurilor de către constructor — întreprinde
rea 8 Construcții-Montaj. încă de la sfîrșitul anu
lui trecut am reușit să obținem o cantitate de 
767 000 bucăți tricotaje — producție neprevăzută 
a se realiza inițial.

Cele relatate ilustrează convingător ritmul de 
lucru existent pe acest obiectiv industrial, serio
zitatea cu care factorii răspunzători de intrarea 
în funcțiune cît mai rapidă a noii capacități de 
producție se achită de sarcinile ce le revin.

Instalația de fenol acetonă din cadrul Combi
natului petrochimic Ploiești. Conform graficului 
de eșalonare a lucrărilor anexă la studiul tehnico- 
economic, probele tehnologice trebuiau să în-

GHIDRIGAN

Înainte de a se semăna cu porumb, terenurile sînt temeinic pregătite prin discuiri...

CINE SCURTEAZĂ
VINULUI

VIATĂ
LUNGĂ...

ZILELE

Oricine, gîndind la profesia pe care și-o va alege, nu are de 
obicei în minte, decît profesiunile care existau și pe vremea 
părinților, la care adaugă două-trei profesii foarte poetice, dar nu 
întotdeauna destul de rapid realizabile. Profesiunile de pe vre
mea părinților sînt în genere, după credința oamenilor tineri, pro
fesii bine stabilizate : profesorul de învățămînt mediu vine la 
liceu, intră în clasă cu catalogul sub braț, spune tuturor elevilor : 
stați jos, cheamă pe unul la tablă, îi pune la sfîrșit o notă proas

tă, rareori o notă bună, și apoi explică lecția viitoare.
Profesorul de universitate nu prea știu elevii de liceu ce face 

și îl bănuiesc că e tot un fel de profesor de liceu, dar pentru elevii 
mai mari, uneori cu barbă, întotdeauna numiți studenți.

EXISTA PRO
FESII NOI?

Dumitru Almaț
Trăim epocaf marilor cons

trucții. In lung și-n lat, țara se 
îmbogățește cu zidiri pe care 
istoria de mîine le va înregistra 
cu o legitimă mîndrie. Sînt cons
trucțiile marii noastre industrii, 
ale impresionantelor noastre hi
drocentrale, ale noilor noastre 
orașe, ale reînnoirilor orașelor 
mai vechi.

Se manifestă o grijă deosebi
tă față de cele mai de seamă 
monumente istorice și artistice. 
Unele au fost salvate, cu mari 
cheltuieli și cu mult efort de la 
o adevărată pieire. Altele s-au 
restaurat în acești ani cu minu
ție și dragoste, așa că azi stră- 
lucesc în peisajul țării cu pros
pețimea și vraja din ceasul prim 
al zămislirii lor. Aș enumera 
doar lucrările de restaurare de 
la Moldovița, de la Neamț ori de 
la Sucevița. de la Tîrgoviște ori 
de la Hierești. S-au ridicat și 
cîteva monumente de valoare, 
ca de pildă, cel de la Bobîlna 
sau de la Careii Mari. S-au în
frumusețat, cu spații verzi si 
cu statui alegorice, minunatele 
construcții de pe țărmul mă
rii.

Dar a rămas cam mult în ur
mă un sector foarte important : 
acela al însemnării. întru cins
tire. a localităților în care s-au 
petrecut mari și memorabile e- 
venimente istorice. Și un pei
saj lipsit de această podoabă a 
recunoștinței urmașilor pentru 
jertfa înaintașilor nu-i un pei
saj complet, nu-i umanizat cum 
ar avea dreptul să fie.

De cînd sînt popoare și țări, 
locurile unde s-au întîmplat e- 
venimente deosebite pentru is
toria lor au fost marcate și cin
stite cu monumente, cu statui. 
Din acest punct de vedere Grecia 
sau Roma antică stau ca niște 
adevărate pilde, demne de invi
diat. Obeliscul de la Thermopile 
ori statuia soldatului de la Ma
rathon. cel care a alergat pes
te 40 de km. jertfindu-se. după 
luptă, numai ca să poată vesti 
cît mai repede poporului atenian 
marea bucurie că „panta neniki 
kamen“. că dușmanul a fost cu 
totul înfrînt, s-au ridicat prin 
grija conducerii statuluj și cu 
talentul artiștilor plastici, deve- 
niți nemuritori tocmai pentru 
că le-au realizat. Voievozii noș
tri cei vechi cinsteau victoriile 
ori întăreau amintirile înfrînge- 
rilor zidind mănăstiri. Așa cerea 
spiritul vremii și așa au înțeles 
ei să-și exprime bucuria sau 
mihnirea pentru acele fap
te și acele jertfe pe care 
cronicarul avea să le însem
ne tare pe scurt. Iar Ște
fan cel Mare se înscrie ca 
un neîntrecut ctitor întru cinsti
rea evenimentelor eroice petre
cute în vremea lui. Multe din 
zidirile lui pomenesc de a- 
semenea evenimente: Voro- 
nețul și Vasluiul, Războienli,

(Continuare în pag. a Il-a)

Doctorul vine la policlinică și recomandă cîteva analize, după 
care se uită pe ele peste cîteva zile și recomandă cîteva prafuri 
sau cîteva injecții, ș.a-m.d.

Toți cei care își aleg o meserie, și-o aleg gîndindu-se la felul 
cum ea se practica pe vremea cînd ei erau copii și deci sînt gre- 
jit informați, deoarece chiar meseriile clasice își schimbă mult 
modul de a fi practicate. Iată de ce „Scînteia tineretului** a luat 
inițiativa de a prezenta tinerilor ei cititori, aspecte asupra felului 
cum se practică meseriile clasice în vremea modernă. Adică așa 
cum ele se vor practica în modul clasic peste 20-30 de ani cînd 
cititorii „Scînteii tineretului** vor practica din plin respectivele 
profesii.

Dar mai există și o grămadă de profesii noi. Marea majoritate 
a acestor profesiuni nu sînt cunoscute sau nu sînt luate în serios 
de către oameni, fiindcă ele abia au început să fie practicate.

Iată, de exemplu, profesiunea de programator pentru mașinile de 
calcul. Puțină lume știe ce face un progiamator pentru mașinile de 
calcul, dar nu prea puțină, fiindcă cursurile post liceale de progra
mare care au început în București în luna martie, au atras 
un număr mare de tineri.

Evident, vom avea nevoie ca, în curînd, să se deschidă în 
multe alte orașe multe alte școli post liceale de programare.

Mai puțin se știe că există o profesiune de traducător cu ma
șina de calcul și foarte puțină lume știe că există întrebuințări 
ale mașinilor de calcul în științele juridice, în sociologie, în isto
rie și altele. Despre toate aceste lucruri și despre multe altele, 
vom vorbi în seria aceasta de articole.

este necesară o analiză atentă 
lucrurilor, cunoașterea precisă 
condițiilor. Privită prin prisma 
alegerii celor mai bune soluții, a 
eșalonării judicioase a lucrărilor, 
situația existentă în județul Ga
lați dovedește, însă, destul de 
convingător cum nu trebuie ac
ționat atunci cînd se cer rezol
vate probleme de o așa impor
tanță cum sînt lucrările din ac
tuala campanie agricolă. în timp 
ce la semănatul porumbului și la 
amenajările pentru irigații sînt 
concentrate suficiente forțe — 
însuși stadiul avansat în care se 

. află aceștia dovedind exactitatea 
afirmației — în privința viilor — 
care ocupă peste 14 000 hectare 
— s-a creat, de către cine nu se 
știe, (în orice caz tovarășii de la 
Direcția agricolă și Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole 

’ nu • pot fi străini de situație) o 
optică deformată asupra necesi
tății urgentării lucrărilor de în
treținere, al celor solicitate pen
tru înființarea - noilor plantații. 
Pe bună dreptate inginerul hor
ticol de la cooperativa agricolă

a 
a

„Ogor nou" din Poiana, unde 
din 242 hectare ocupate de vie, 
pînă zilele trecute lucrări de în
treținere se executaseră abia pe 
un hectar (? I), aprecia că „în 
viziunea multor consilii de con
ducere via ocupă ultimul loc. Și, 
într-adevăr, în foarte multe 
cooperative agricole din jude-

GH. FECIORU

(Continuare în pas. a CV-a)
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.i elevilor și smjiM bursieri
WUORffi XK/HB DE HRAM

DE ȘTIINȚA 
Șl TEHNICĂ

AVENTURILE 
MEDICINEI

- 10 reputați spe
cialiști vorbesc

despre cîteva din 
cuceririle medici- 

nei contempo
rane -

Oră de laborator. (Univer
sitatea Cluj)

Foto : EMIL COJOCARU

Perioada actuală este optimă 
executării unei diversități de lu
crări agricole între.care, semăna
tul porumbului, activitățile la în
treținerea griului, sfeclei de za
hăr și florii-soarelui, amenajările 
pentru irigații și muncile în plan
tațiile de pomi și viță de vie, 
ocupă locul principal. Pentru a 
asigura, însă, o eficiență-maximă 
efortului depus, o intervenție o- 
portună prin lucrările executate

Au fost numai trei ore sau 
patru — în mijlocul unui co
lectiv de spirite tinerești, ac
tive, reunite la Casa studen
ților bucureșteni, care caută 
și se caută cu dăruire și cu 
dragoste de artă. Idei inte
ligente, pasiune, talent — in
tenții nobile și adesea, numai 
intenții...

★
Este titlul unei ultime pre

miere ; un spectacol de idei, 
muzică, dans, mișcare, într-un 
cadru inedit. Studenții au un 
teatru al lor, numai al lor, o 
stagiune permanentă de cău-

țări și răspunderi, de visuri 
și închegări. Valuri de en
tuziasm au lovit în ziduri pen
tru ca un pod oarecare al 
Casei de cultură să se tran
sforme într-un lăcaș al Thaliei 
cochet și modern. O mînă de 
entuziaști conduși de Magda 
Bordeianu (studentă anul IV 
la regie, I.A.T.C.) au văzut 
în spațiul nefolositor lumini 
de reflectoare și ritm. Un 
prim efort de individualizare 
încolțea, creștea în holul în
tunecos, în scările fără chip, 
în golul monoton de sub aco
periș. Studenții arhitecți au

conceput planuri, colegii de 
la arte plastice au intuit cu
lori ; spațiile, dintr-o profun
dă anchilozare, au început să 
se miște; totul, se înfiripa în 
dimensiuni inedite, trăia fio
rul mutării dramatice în idee, 
pentru ca un volum uriaș de 
mișcare să se poată concre
tiza în ceea ce rostim acum 
simplu: Teatrul studențesc 
„Podul". Și, după 3 luni de 
efort, vorbim de un studio, 
de un repertoriu, de o trupă 
cu 25 de studenți. Și mai ales 
vorbim de greutăți organiza
torice care, în sfîrșit, au ce
dat, de repetiții zilnice, de 
spectacole, de cursuri de miș
care șcenică și de rostire pen
tru actori.

*
In sala 17, orchestra de 

muzică populară. Aproape 30
ADRIAN MUNȚIU

(Continuare în pag. a V-a)

In parcul Herăstrău

Comitetul Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste România au 
adoptat o Hotărire cu privire la majorarea 
alocației de hrană a elevilor și studenților bur
sieri.

Hotărîrea prevede SPORIREA ALOCAȚIEI 
DE HRANĂ CU 25—30 LA SUTĂ pentru ca
sele de copii și școlile speciale, pentru elevii 
bursieri din școlile generale, licee, școli pro
fesionale, școli tehnice agricole, din institutele 
de învățători și școlile tehnice post medii, 
pentru studenții bursieri din toate institutele 
de învățămînt superior.

Alocațiile mărite se vor acorda elevilor și 
studenților bursieri cu începere de la 1 Mai 
a.c.

Suma necesară pentru acoperirea diferențe
lor de alocație pînă la sfîrșitul anului 1968 
totalizează aproximativ 128 milioane lei, iar 
pentru un întreg an școlar aceasta se ridică 
la circa 230 milioane lei.

Măsurile stabilite prin această Hotărire re
flectă grija permanentă a conducerii partidu
lui și statului pentru a asigura tineretului șco
lar și universitar condiții tot mai bune de 
viață și studiu.



(Urmare din pag. I)

(Inscripție) Pentru homo eticus» 
lovitura vine din exterior și bo 
întoarce în exterior : „Fericiți 
cei ce întîlnesc mînia zeului / Cu 
puternicul braț ridicat într-o 
parte, / Cei care întorc nenoro
cirea în fuga calului / Și pornesc 
tăcuți spre cetate"). / (Inscripție).

Evocîndu-1 pe Don Quljote 
(oarecum ca un Unamuno care-1 
numește pe eroul cervantin „Nu- 
estro Senor Don Quijote"), Ta
rangul simte nevoia să țeasă în 
jurul „Cavalerului Tristei Fi
guri" rețeaua unei solidarități 
umane, fie și din partea unei 
omeniri paralogice : „Ridică-te 
părinte al oboselii ! / Călare pe 
măgar te întîmpină o durere /.../ 
Uite iarba arsă peste noapte / 
De tălpile fecioarelor nebune, / 
Ele nu te vor lăsa niciodată sin
gur !“ / (Don Quijote).

De aceea viziunea este în ulti
mă instanță stenică. „întuneca
tele Parce4* nu guvernează uni
versul uman, ci sînt în funcția 
de el ; poetul crede în forța de
gajată de efortul volitiv — chiar 
oniric — prin care își „face" 
destinul : „Numai ochii prea ne
gri li se întorc / Să privească 
visible visului meu întunecat 
care tulbură vîrstele" / (întu
necatele parce).

Refuzînd solitudine-a, propu- 
nînd o ritualitate publică, poezia 
lui Marin Tarangul este integra- 
tlvă, adică, în sensul cel mal 
generos, socială.

VICTOR IVANOVICI

RECENZIE

MARIN TARANGUL

TRENOS

Premieră la Țăndărică : 
„Papuciada" de Camil Pe
trescu, spectacolul in regia 
lui N. Massin.

DESPRE PROZA

BLEME ALE ARTEI PLASTICE ACTUALE

și Borzeștii. Am putea spu
ne că, într-un anume fel, 
acesta este și mobilul artis
tic și mirean esențial al ctitorii
lor noastre voievodale din evul 
de mijloc. Alteori, ca în cazul 
lui Albu Golescu, al lui Radu 
de la Afumați sau al lui Stroe 
Buzescu, pietrele de mormînt au 
fost cioplite și încrustate ca a- 
devărate monumente pentru 
cinstirea unor fapte de seamă 
și a unor oameni deosebiți. Dar 
trecutul- zbuciumat, hotarele 
noastre de atîtea ori încălcate și 
sfîșiate, n-au îngăduit, ca altor 
popoare, să-și cinstească prin, 
monumente grandioase faptele 
eroice, îndată după săvîrșirea 
lor. Norocul acesta l-au putut 
avea francezii și rușii, englezii 
și americanii, germanii sau 
italienii. Noi abia de acum în
colo avem de îndeplinit această 
operă de recunoștință față de 
trecut.

De aceea, socotim că într-o 
epocă de mari construcții, ca 
a noastră, nu se poate trece cu 
ușurință peste cinstirea prin 
monumente a locurilor istorice 
a acelor colțuri din țară care au 
jucat un rol fast în viața trecută 
a poporului. Pentru că slăvirea 
atentă a trecutului este încă 
una din căile de întărire a ma
relui prezent și de propulsare în 
viitor.

Oare Gelu, cel căzut tn bătă
lia de pe Someș, nu merită un 
monument ? Artistul s-ar putea 
inspira nu numai din Cronica 
Notarului Anonim, ci și din le
genda versificată de Coșbuc. 
Istoricii discută încă unde se 
pot amplasa Posada — bătălia 
din 1330, cînd românii lui Ba-

cerea Oltului ? De o sută două- A 
zeci de ani, la 9 iunie, amintim 
despre Proclamația de la Islaz, 
despre entuziasmul popular și A 
revoluționar din 1848. Dar în ’A 
acel colțișor de țară, ca și la 
Padeș, unde și-a lansat Tudor 
Vladimirescu revoluționara lui 
chemare ca și în satele moțești 
de unde și-au pornit lupta lor 
Horia, Cloșca și Crișan, lipsesc 
tocmai monumentele, lipsesc a- 
cele artistice aduceri aminte ale
unor elanuri și jertfe pentru A 
marea libertate spre care a rîv- w 
nit de veacuri, poporul nos
tru.

Dar Unirea din 1859 și, mal 
ales cea din 1918, cînd, unde și 
cum vor fi întruchipate în mar
mură, bronz sau granit ? Dar in
dependența din 1877 și elibera
rea din 1944 cînd se vor bucura 
de slava pe care le merită ? A 
Sînt oare cinstite, locurile de 
mare eroism- al clasei munci
toare, ca Lupeni sau Grivița ?
Mi se pare că am pus prea ™ 
multe întrebări. De fapt, ele ar 
putea sugera un plan de activi- 
tate editorială și artistică. Dar A 
ori de cîte ori trec prin Brașov, 
acest așa de viu și de prezent, de 
istoric și de arțistic oraș din i- A 
nima României, privesc spre 
Cetățuia sau Dealul Plăieșilor.
E un promontoriu, o acropole A 
naturală de piatră dură, pe care ™ 
stăruie mai mult ruina, o modes
tă cetățuie medievală. E un fe
ricit fenomen geografic, un fel A 
de comoară naturală care a ajuns 
azi, prin uriașa dezvoltare a Bra
șovului, drept în centrul lui. De £ 
pe Dealul Plăieșilor zarea cu- w 
prinde toată Țara Bîrsei și toate 
culmile munților : Piatra Mare, 
Postăvarul, Codlea, Perșanii, 
Munții Harghitei și ai Buzăului.

Lucru din ce în ce mai rar în 
ultima vreme, această carte de 

■ debut, impune un profil net. De
parte de a comunica doar vir
tualități, volumul lui Marin Ta- 
rangul este o premiză de defi
niție.

Titlul, de o tulburătoare fru
musețe — „Trenos“, trimite la 
anticul Threnos, parțial asimila
bil cu llanto-ul spaniol și cu 
jalea românească. Cuvîntul de
numea o stare existențială și în 
același timp o specie poetică cu 
funcționalitate precisă în ritua
lul funerar, din care a ieșit mai 
tîrziu tragedia.

într-o astfel de estetică, actul 
artistic constă în a-ți asuma și a 
perpetua în forme perene acțiu
nea punitivă a transcendenței : 
„Marmoră Albă, Marmoră Albă, 
/ Mîndrie a pămîntului pedepsit 
7 Cîndva strigăt mut îndrăznit 
spre soare, 1 Recăzut în împie
trită ninsoare** / (Trenos). In- 
frîngerea fatală în planul etic 
ca urmare a hybris-ului, se con
vertește într-o biruință estetică : 
„Durere prăbușită în pulbere 
alba — / Precum luptătorul cu 
pieptul străpuns de săgeată / Ră
sucit în propriul lui trup împie
trește". / (Trenos).

Tarangul rămîne totuși un fals

estet. între ,,spaima șl cutremu
rarea**, implicată de tragismul a- 
cesta plastic, suficient sieși 
(„Răsucit în propriul lui trup 
împietrește**), cu finalitate ulti
mă în moarte („Precum luptă
torul cu pieptul străpuns de să-

u

geată“), și echilibrul unei pro
iectări în afară, el alege cea de 
a doua ipostază corespunzătoa
re stagiului etic.

Optînd pentru heterotelie, 
poetul, mîntuit de neliniștile 
unei singurătăți estetice, poate 
exclama : „Fericiți cei ce pri
mesc lovitura zeului. Cei aleși 
cu semnul loviturii piezișe** / 
(Inscripție), căci „Inimii, dure- 

așterne treptele albe**. /
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sarab l-au înfrînt pe Carol Ro- 
unde 

pe 
nu

bert — sau Rovine, 
în 1394 Mircea l-a biruit 
jBaiazid Uderim. Dar oare 
s-ar putea ajunge la^o stabilire, 
cu cît mai multă precizie, a lo
cului și nu s-ar putea consemna 
cu cîte un monument ? Ce inte
resantă operă plastică ar rezul
ta, dacă artiștii, cunoscînd locul 
și evenimentul s-âr inspira din 
Stampele vremii ca de pildă, din 
Cronica pictată de la Viena... 
Nu știu ce s-a făcut cu monu
mentul proiectat întru cinștirea 
victoriei de la Vaslui-din 1475. 
Știu că a fost multă vreme în 
discuție. Și, mai ales, știu pre
cis că la Războieni nu șe află 
nici un monument, iar sătenii 
din gcel loc vestit au scris, a- 
larmați, la „Magazin istoric", 
rugîndu-ne să intervenim pen
tru a salva biserica lui ștefan 
de la incurie și ruină.

Oare n-ar sta bine în așa de 
frumoasa grădină din noul cen
tru al orașului Piatra Neamț, o 
statuie a lui Petru Rareș, cel 
care a cutezat să-1 înfrunte pe 
Soliman Magnificul și care, în 
anul amar al pribegiei, a tre
cut prin „Piatra lui Crăciun", 
în drum spre cetatea Ciceiului ? 
Și spun asta mai ales că acest 
vrednic fiu al lui Ștefan nu știu 
șă aibă undeva vreo statuie 
demnă de personalitatea Iul 
de luptător pentru Independență 
și pentru unitate, pe măsura fai
mei lui d© neuitat ctitor. Un
de-1 monumentul care să slă
vească victoria ostașilor Iul 
Ion vodă de la Jillște, în 1573 ? 
Și-apoi, avem noi un monument 
la Călugăreni ? Că trebuie să 
fie grandios nimeni nu s-a 
îndoit, niciodată. Și care sculp
tor n-ar ambiționa să cinsteas
că victoria asta din preajma 
Bucureștilor ? Dar ceea ce a- 
vem înălțat la Șellmbăr, la Mi- 
răslău, la Gorăslău este îndea
juns ? Ne reprezintă ? De ce 
lipsește șl cît mai poate lipsi 
statuia Iul Mihai Viteazul din 
Alba Iulia și din Suceava, din 
Craiova și din Giurgiu ? ȘI oare 
Pintea Viteazul erou de multe 
ori legendar, nu merită o statuie 
la Baia Mare, unde a luptat și 
s-a jertfit alături de ațîția din
tre fîrtații lui ?

Cînd o să avem un monument 
al lui Tudor Vladimirescu la tre-

E o zare sintetică și totuși de o ® 
excepțională varietate și frumu
sețe. Un loc parcă destinat de 
natură pentru monumente. Nu A 
mai spun că sus pe Tîmpa ar 
sta bine unei statui a lui Mihai 
Viteazul, cu barda lui fulgerînd A 
peste Carpați ideea Unirii. Doar ” 
brașovenii în. acel octombrie 
1599 i-au ieșit în cale cu pîine 
și sare și-au predat cheile cetă- W 
ții. Brașovul a fost un prolog, la 
victoria de la Șelimbăr.

Spun însă că pe Dealul Plă- (p 
ieșilor s-ar putea înălța, din 
bronz __ ” \
lumna lui Traian. Cu up. cqrec- • 
tiv, ca să zic asa. imnus de reali- 
tăți și __ _
în vîrf, alături de Traian să-l ^g.’ 
înfățișăm și pe Decebal să stea ™ 
alături împăcați în sfîrșit prin 
noi. în culmea dealului, în 
preajma Columnei și pornind 
din ea aș vedea un Gelu și un 
B.asarab, un Mircea și un Ștefan, 
un Radu Șerban și un Brînco- A 
veanu, apoi Horia, Cloșca și ™ 
Crișan, Avram Iancu, Simion 
Bărnuț, Bălcescu, Gh. Bariț, a 
Andrei Mureșan, Alecsandri, “ 
Eminescu, Enescu și toți cei care 
ar merita, știm sigur că ar meri
ta, să stea într-o acropole a po
porului nostru, sus în azurul 
vrednicei și neuitatei amintiri, 
peste toate veacurile. Poate a- 
tunci, acest minunat soclu natu
ral, pentru monumente vestite, 
înălțate spre cer întru slavă, 
n-ar mai arăta cum arată neîn
grijit, murdar, plin de gunoaie,

s-ar putea înălța, din 
sau din marmură, C.o-

să zic așa, impus de reali- 
adevăruri istorice : sus,

Opera Română „Seară de 
balet Gershwin" ora 19,30 ; 
Opereta ,.Secretul lui 
Marco Polo" ora 19,30 ; 
Teatrul Național sala
Comedia „Jocul adevărului" 
ora 19,30 ; Sala Studio 
„Topaze" ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie >, Opinia 
publică" ora 19,30 ; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra 
sala Schitu KJăgureanu 
„Un tramvai numit dorință" 
ora 2.0 ; Sala Studio „Co
medie pe întuneric" ora 
20 ; Teatrul mic „Baltagul" 
ora 20 ; Teatrul Giulești în 
sala Teatrului Evreesc de 
stat ,«Paharul cu apă" ora 
19,30 ; Teatrul C. I. Nottara 
sala Magheru „Miracolul" 
ora 19.30 ; Sala Studio 
„Viziuni flamande" ora 20 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea 
„Hora domnițelor" (pre
mieră) ora 19.30 ; Studioul 
I.A.T.C. „Război cu Troia 
nu se face" ora 20 ; Stu
dioul . Conservatorului Ci- 
priah Porumbescu „Recital 
de lieduri" ora 20; Sala din 

Academiei „Vrăjito
rul din Oz" ora 17 : Sala 
cKri, Calea Victoriei „Papu- 
ctada" ora 17.

Dacă poezia la noi și-a pro
pus și a realizat un nivel este
tic și ideatic apreciabil — în
țeleg prin aceasta că există aici 
un mare număr de personalități 
artistice de înaltă ținută — 
proza tînără se mai preocupă 
încă de impunerea unor menta
lități literare și modalități sti
listice, de multe ori insuficient 
digerate, de succes mondial încă 
în literatura antebelică.

Chiar proza onirică și cea 
simbolică, practicate în mod 
obișnuit <ca o reacție la^ ceea ce 
se convine a se numi în chip 
eronat de cele mai multe ori 
proză clasică, necesită au
tori formați, posibilitatea mul
tiplicării fără limita a unui 
model creînd confuzii de va
loare atît față de prototip, cît 
și între cei ce și l-au propus. 
Prozatori de talentul lui Du
mitru Țepeneag și Iulian Neacșu 
(nume sînt mai multe), pot sus
ține o modalitate sau alta, dar 
față de numărul mare de imita
tori, conștienți sau nu, apelînd 
direct la volumele celor aleși» 
sau ajungînd prin aceștia la 
Frantz Kafka, Allain Robbe — 
Grillet, James Joyce, Nathalie 
Sarraute, Georges Perec . etc., 
mai cunoscuți la noi, litera
tura lor devine mai degrabă 
incitatoare la epigonism prost 
înțeles, decît ceea ce este de 
fapt, o proză personală, conce
pută oneșț. S-a susținut că 
o anume modalitate ar fi obosit, 
idee adevărată în măsura în 
care.se referă la cei care scriu, 
lipsită de rațiune wcînd vizează 
compromiterea manierei (cuvîn
tul nu incriminează) respective. 
Nu scriitorii talentați, acceptați 
de public și de critică fac însă 

... .^Sblectul acestei analize ci nenu
măratele încercări în proză (în
tr-o singură lună apar și dispar 
cîteva zeci de efemeride lite
rare) publicate prea generos de

reviste. Natural ar fi ca, cu cît 
avem mai mulți prozatori, fie ei 
și foarte tineri, să edităm, pro
porțional cu aceștia, mai multe 
volume peste mediocru. Nu se 
întîmplă însă așa pentru că 
proza revuistică de astăzi, peste 
care trecem cu ușurință, va 
deveni volumul de mîine, auto
rul lui va solicita bunul de tipar, 
invocîpd numele revistei care

autor și considerai deosebit de 
prestigios datorita generalizării 
Iul într-un moment dat. Un 
exemplu edificator de compro
mitere a unei modalități, altfel 
deplin viabilă, verificată, îl con
stituie proza lui Cornel Marcu 
(Mere văratice) ca și cea a lui 
Gheorghe Blăj^n (Jocul de-a 
florile și de-a soarele) apărute 
în revista Argeș. Construite pe

adesea criticii se tem de bana
litățile necesare !). Iată cite un 
fragment din acestea :

„Cîțiva copii se pitesc după 
bănci, din teci ies la iveală să
bii, mitralierele latră, sunete 
dezordonate, dureroase, sfrede
litoare...

— Opriți, strigă jumătatea de 
om, nu vă mai jucați de-a răz
boiul... Ajunge, cqpii... Opriți I...

EXCESELE MANIERISTE
SE INTILNESC

1-a publicat, deci care trebuie 
să-1 gireze și pe mai departe. 
Astfel s-a ajuns la nivelul scă
zut din toate punctele de vedere 
al volumelor apărute în ultima 
vreme în colecția Luceafărul 
(rezervată, debutanțilur), colec
ție care nu mai impune nume, 
ci a devenit o treaptă, mai mult 
sau mai puțin obligatorie, către 
al doilea volum crezut hotărî- 
tar cînd, dimpotrivă, aproape 
oriunde în lume, prima carte 
face un autor (desigur afirmația 
are în vedere și excepțiile).

O idee generoasă nu poate 
salva de platitudine, indife
rent de refugiul literar ales de

scheme uzate, cum ar fi cea a 
invalidului alertat de jocul co
piilor de-a războiul — subiect 
considerat, cu toată gravitatea 
lui, un fel de domeniu al în
cepătorilor! — prozele nu re
zistă unei analize, în primul 
rind datorită absenței transfi
gurării artistice (adaug aici că

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN, AGENT SE- 

A CREȚ
rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 

A 18 ; 21 ; Luceafărul orele 9,15 ; 
• 12 ; 16.15 ; 18 ; 20,45.

TOPKAPY
rulează la cinematograful Re- 

 7; 13,45: 
, _____ , , București

orele 9 ; 11,16 ; 13,45 : 16,13;
18,45; 21.

EU, EU, EU.M Bl CEILALȚI 
rulează la Capitol orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Fe
roviar orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18,15 ; 21.

INTOARCE-TE !
rulează la Festival orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

NOUL LOCATAR
rulează la Victoria orele

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
TREI GRĂSUNI

rulează Ia Lumina orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30.

POST SEZON 
rulează Ia Union orele 15,30 ; 
18 ; 20,30

grijii, muruar, piui ue gunuaic, luicasa is cinema logs
fără nici o grijă de sistematizare A publica orele 9 11,30 
ori de înfrumusețare artistică. 16,15 ; 18,45; 21,15 ; ] 
Poate atunci pe cel care are cu- * * . •-*-
riozitatea să urce pînă sus, să A 
vadă cetățula, nu l-ar mai întîm- W 
pina o poartă ruginită cu o In
scripție pe carton decolorat de 
ploi și mîzgălită eu plaivazul: A 
„Intrarea oprită*.

în orașul din inima Republicii 
Socialiste România tineretul A 
poate visa o acropole a istoriei 
naționale. Are dreptul s-o vi
seze și mai ales, să găsească o 
cale de a realiza acest vis. “

Să ne gîndlm că epoca Iul 
Pericles sau a lui Traian, a lui 
Ștefan și Brîncoveanu trăiesc A 
în Istorie șl prin marile realizări 
artistice. Și care nu rîvnește ca 
epoca lui, generația lui să ră- A 
mînă în istorie prin strălucirea 
operelor de artă ? Care popor 
nu rîvnește să-și cinstească fap- A 
tele și eroii ? “

9;

ÎN EGIPTUL NOU. ULTIMELE 
SCRISORI, FLORI ȘI INSECTE, 
GUSTAV MODIFICA, JUCĂTO
RUL

rulează la Timpuri noi orei» 
9—21 (în continuare).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Giulești orele 15,30; 
18 ; 20,30 ; Arta orele 9,15 ;

11,45; 14,15; 17.15; 20.
LEUL AFRICAN

rulează la înfrățirea orele 10; 
16; 18; 20,15 Moșilor orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

HOCUS-POCUS
rulează la Excelsior orele
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, Modern orele 9,30 ; 11,45;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ;
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele
15,30 ; 18 ; 20,30.

DOCTORUL AUMĂDOARE 
rulează la Buzești orele 15,30 j 
18; 20,30.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18; 20,30 ; de la 11 aprilie

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
orele 11,30—15,30 ; 18 ; 20,30.

PENTRU CIȚIVA DOLARI — 
PLUS

rulează la Grivița orele 9;
15 ; 18 ; 20,45. Gloria orele 
11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.

SFlNTUL LA PlNDA
rulează la Bucegl orele _ , 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Volga orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;

16,15 ; 18,30 ; 20,45.
REÎNTOARCEREA LUI BUR- 
COUF

rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Tomis orele 9 ; 11,13:
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora 
orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, Flamura orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează Ia Flacăra orele 14,30;
16.30 ; 18,30 ; Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Vitan orele 15,30.; 
18 ; 20,30, Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

IN
12;

• ;

Pentru copii: Fil
mul „Poly și se
cretul celor șapte 
stele*.

18,00 —• La ordinea zilei.
19,00 — Studioul pionieri

lor Start !
20,00 — Film serial: „VI-

20,80 — „ ăvart a so- 
sit“, Montaj fol- 
clorio.

21,00 — Mult • duloe fi 
frumoasă. Emisiu
ne de limbă ro
mână.

21,30 — Teleglob. Emislu- 
une de călătorii 
geografice. Tas
mania.

22,00 — Stagiunea „Tea
trului Națiunilor" 
prezentată de Jean 
Louis Barrault.

Săbiile s-au oprit în aer, mi
tralierele au amuțit — se încheie 
oare pacea mult așteptată ?“ 
(Jocul de-a florile și de-a soa
rele). Cornel Marcu forțează 
tiparele realității cu aceleași re
zultate :

„In locul acela, ierburile sa 
feriră, începu să crească un om, 
eța chiar Mutul acela care creș
tea, nu cîntâ din fluier ci vor
bea neasemuit de frumos, avea 
multe brațe, foarte multe și din 
umerii lui au pornit să se înalțe 
un măr cu mere văratice și nu 
se știe de unde a apărut o mul
țime de copij ; crengile se 
aplecau, copiii se cățărau pe ele, 
ajungeau la merele văratice, 
apoi coborau și veneau alții și 
tot așa și a apărut o stea și încă 
una și mai multe, copiii culegeau 
stele, stelele ae înșirau pe brațe 
și carul mare cînta din fluier.. 
(Mere văratice),

Facilitatea simbolurilor alese, 
sau un element onlrlo lipsit 
de funcționalitate, fac posibilă 
reducerea acestor proze la va
loarea unor compuneri, reface
rea drumului simplist de la Idee 
la literatură fiind o chestiune 
de bunăvoință. Fenomenul e în
grijorător prin aria largă pe 
oare o aooperă șl prin unifor
mizarea autorilor gl a produc
țiilor lor. Nimic nu desparte ci
tatele de mal sus, de un citat 
posibil din Chemarea de Alecu 
Gh. Croltoru sau din Femeia 
despletită de Ion Șeitan (Tri
buna, 21 martie), sau din Treci 
pe la mine de Marin Porum
bescu (Ateneu, martie) etc.

O altă deformare după modal, 
o constituia spaima de nomina
lizare, autorul, la debut ori oeva 
mal înoolo, este tratat să-fi ge
neralizeze cît mal mult subiec
tul șl personajele și astfel vom 
întîlnî substantive comune cu 
grafia unor substantive proprii, 
Fata care rîde, Băiatul, Vechiul, 
Omul cu cicatrice, care nu au 
nimic reprobabil prin ele însele 
dar care au efecte de multe ori 
hilare într-o proză la nivelul a- 
cestui citat din nuvela Fata care 
rîde de Vincențiu Donose, apă
rută în „lașul literar" nr. 3 și 
recomandată entuziast de scri
itorul Ion Istrati :

„Ceva îi frămînta puternic 
sufletul. O luptă surdă se dă
dea în el. Ecouri ale luptei cli
peau ca niște umbre întunecate 
pe fața Bărbatului".

Inconsistența unor texte epi
ce nu rezultă numai din frec
ventarea unor anume modali
tăți, la vremea lor cerute istoric, 
astăzi recunoscute și impuse 
atenției, fără nimic ostentativ 
revoluționar în ele, cît, mai ales, 
din penuria de idei și mijloace, 
manifestată fie și pe un frag
ment dintr-o proză, altfel ono
rabilă. în sprijinul afirmației, 
în Astra, Constantin Red. Mi- 
hăieșcu semnează povestirea 
Veve și frumusețea lucrurilor 
din care transcriem un savuros 
dialog :

— V©ve...
— Ce-ai spus ?
— Veve. repetă el.
— Ce-i asta ?
— Numele tău...
— Asta-i bună ! Dar ce, nu-ml 

știu eu numele ?
— Vezi bine că nu ! Tu, ești, 

Veve...
— Dar tu cine ești ?'
Exemplele de autohtonism pi

toresc nu lipșesc nipi ele, iar a- 
cesta nu se limitează doar la 
lqmea satului, ori la periferii 
interlope, ci pătrunde în coti
dian, (Eugen Lumezianu, Ghilă 
și romanul său^ Ateneu, martie) 
ori în istorie. Qrigore Beurjți 
în alegoria Arcul de triun’f 
(Tribuna, 21 martie) descrie caYi- 
did cam cum s-a născut poporul 
român, vulgarizînd un subiect 
pînă acum respectat, care, în 
orice caz, merită mai mult de
cît i-a acordat autorul. Tată ! 
„Fiicele dacijor, pînă la urmă, 
îi vor îndrăgi ne centurioni și ei 
pe ele. Vor fugi împreună în 
creierii munților și se .vor în
mulți. Anolodor. să știi Ca nu 
prin sabie vor fi cuceriți dacii, 
ci prin ce au mal bun romanii. 
Și dragostea îi va învinge și pe 
învingătorii romani. Să ia ființă 
un nou popor".

Ce trebuie să se înțeleagă de 
aici nu e incapacitatea de a se 
constitui în operă de artă a unul 
astfel de subiect, nici faptul că 
culoarea lingvistică a unui text 
ar dăuna valorii sale, ci că po
sibilitatea confecției, a impoQK 
turii, nu e un apanaj exclusiv 
al curentelor așa numite mo
derne. Falsul aparține extreme
lor In general, cu tot atît de 
nocive urmări, Important este 
aă creăm opere adevărate, aft le 
supunem atenției cinstit, să cău
tăm a elimina din viața noastră 
literară fabricatele.

Ce rămîne de olarifloat eete 
măsura In oare actualul stadiu 
al prozei eete unul provizoriu, 
dacă efervescența, varietatea, 
numărul mare de chemați șl ne
chemați, noile reviete, diversi
ficarea editorială, vor conduce 
la sinteze valabile, dacă numele 
speranțelor el eertltadintior de 
•start ver putea să devină nume 
ale maeștrilor de mîine șl cum 
se va produce aceasta. Iată 
eheeHunl demne de atenție, a- 
supra cărora se poate medita cu 
folos. Acestea «Int, credem, cîte
va din obiectivele mult rîvnf- 
telor și rarelor dezbateri de 
idei care se pot produce tn pre
sa literară și cotidiană, cu par
ticiparea sincer interesată a tu
turor scriitorilor, a prozatorilor 
tineri îndeosebi.

OCTAVIAN STOICA

MIHAI COMAN

fNCHETA
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Crima sau sinucidere ? Tînărul tehnician Nelu Stoian, sala
riat al cooperativei „Progresul nasturilor", a fost găsit mort 
în camera lui. Maiorul Preda și locotenentul Pîrcălab încear
că să afle adevărul. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situa
ția grea în care se aflau atît Nelu, cît și colegul său de ser
viciu Dan Viziru (dispărut fără urmă), din cauza fraudelor 
care fuseseră descoperite la cooperativă. Dar în noaptea mor- 
ții, Nelu a fost vizitat de un anume Stănescu, cu care s-a 
certat. Cine e acest Stănescu ? Nu cumva ucigașul ? Maiorul 
a stat de vorbă cu cîțiva dintre cunoscuții lui Nelu și Dan și 
a înregistrat discuțiile pe bandă de magnetofon. E seara tîrziu 
și — împreună cu locotenentul Pîrcălab — ascultă benzile.

Discuția cu pictorul Procopiu continuă...
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PREDA : Ce animal ?
PROCOPIU : Chiar nu știți ? Acest Viziru e o figură aproape 

celebră. Poate fi văzut în fiecare seară pe la șapte, făcînd ron
dul între Capșa și Romarta, în costum de gală, papion fantezi, 
pipă lunguiață și subțire — după chipul și asemănarea lui — 
și-un cîine nemaipomenit : tuns la piele, peste tot, în afară de 
picioare și cu fundă de tafta la gît. Pipa e a lui, dar monstrul 
acela de Hector aparține unei cucoane care-și închiriază odo
rul cu ora. Viziru nu e chiar cu totul țicnit : intră în vorbă cu 
doamnele care-i admiră patrupedul și cît ai clipi le-a și îmbro
bodit cu niște nasturi. Că el cu asta se ocupă : negustoria de 
nasturi artistici, de altfel foarte reușiți. Dar cum v-am spus, se 
recomandă întotdeauna „critic de artă". E mult mai elegant.

PREDA : Să-ți pun o întrebare de natură, să zicem, psiholo
gică : îl crezi capabil de crimă ?

PROCOPIU : Pe Viziru ? Eu unul n-aș pune mîna în foc 
pentru nimeni ; poate că acuma încalc domeniul dumneavoastră, 
dar știu că nu orice crimă e premeditată și am convingerea că 
în anumite împrejurări oricine, chiar și un pungaș fricos ca Vi
ziru sau, în fine, un om cumsecade și normal, poate deveni uci
gaș. Asta pentru că v-ați referit la psihologie.

PREDA : Ifu cred că ai dreptate, dar nu despre asta e vorba. 
Ce fel de relații existau între cei doi, Viziru și Stoian ?

PROCOPIU : în tot cazul, strînse, s-ar putea zice de priete
nie. Nu-1 cred însă pe Viziru în stare de generozități dezintere
sate. îl domina pe bietul Stoian și, finanțînqu-1 mereu, cred ca-1 
mînuia după cum îi venea cheful. Probabil că avea nevoie de 
el, nu știu decît că erau angajați undeva împreună.

PREDA : Mai există cineva cu care ei doi să fi întreținut re
lații la fel de strînse ?

PROCOPIU : Nu cred. Unul era retras, iar celălalt avea sute 
de amici sau amice, care nu-i știau prea bine nici numele.

PREDA : Poate Stănescu ?
PROCOPIU : Nu, nu-1 cunosc.
PREDA : Sau Vasileșcu Zet ?
PROCOPIU : N-am auzit numele ăsta în viața mea.
PREDA : Cînd i-gi văzut ultima oară ?
PROCOPIU : Acum vreo cinci-șase zile. De-atunci n-am mai 

Ieșit din casă, am lucrat.
PREDA : Ai lucrat și ieri seară ?
PROCOPIU : Da, pînă tîrziu.
PREDA : Probabil, singur ?
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PROCOPIU : Nu tocmai. Cu modelul... E necesar «ă-1 dau 
numele ?

PREDA : Nu. Șl în general ce pictezi ?
PROCOPIU : în general, asta : femei, și acuma fluturi. Pentru 

mine, fluturele e un simbol al existenței, înțelegeți ?
PREDA : Cred că nu, dar n-are importanță. îți mulțumesc, 

tovarășe Procopiu.
9

— Tot am aflat cîte ceva, zise maiorul. Măcar știm cu ce fel 
de oameni avem de-a face : mă gîndesc la Nelu și la Dan.

— Dat dracului Viziru ăsta, observă locotenentul. Consumații 
de cîte două sute de lei în fiecare seară. Bine mai trăiesc achi
zitorii cooperației 1

— Așa se pare...
— Da, și Nelu care apare ca o veșnică victimă... De ce n-avea 

bani niciodată ? Și plînsetele alea...
— Ți-e antipatic ?
Nu se știe ce, poate o schimbare în tonul maiorului, îl făcu pe 

Pîrcălab §ă-l privească atent. Iordan Preda aștepta răspunsul 
fără să surîdă și locotenentul rămase o clipă pe gînduri.

— Desenele acelea din odaia lui erau frumoase, știu. Mai ales 
pisica. Trebuie să fi fost un om de treabă și cu talent. Dar sim
patic nu-mi esțe. Nu-mi plac plîngăreții...

Maiorul îl privi nemulțumit, dar nu făcu nici un comentariu.
— Spuneai la telefon că Viziru a dispărut azi noapte la unu. 
Pîrcălab înțelese că a venit vremea să-și prezinte raportul.

Deschise carnetul.
— Fără carnet nu poți?
— Vă rog să-mi permiteți. N-aș vrea să scap ceva impor

tant.
— Poftim—
Locotenentul începu să vorbească și spuse tot ce avea de 

comunicat, monoton, fără să accentueze nici un cuvînt. El 
ținea cu adevărat la expunerile ordonate, i se părea că sînt 
potrivite cu stilul și cu personalitatea lui ; poate că avea drep
tate și poate chiar — se gîndise cîndva — tocmai hotărîrea 
cu care își respecta propria personalitate fără să adopte, servil, 
metodele șefului, îl făcea pe maior, să-i primească fără rezerve 
colaborarea.

— Voi face o relatare succintă, oprindu-mă numai la punc
tele pe care le socotesc semnificative. Raportul detailat am să
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zuluiPreZint’ CU îngfi<iuinta dumneavoastră, mîine la ora prîn-

- Ba o să mi-1 dai după ce rezolvăm totul. Mîine dimineață 
am nevoie de tine. Trebuie să-1 cauți pe Stănescu. Continuă.

— Execut ordinul — spuse lolocotenentul, nemulțumit de 
întrerupere. Din declarația Aglaiei Viziru, mama lui Dan, am 
reținut că in seara morții lui Nelu, Dan s-a întors acasă la zece 
seara, a mîncat și s-a culcat. Femeia s-a culcat, de asemenea, și 
a adormit înainte de ora unsprezece. Afirmația că Dan a venit 
la ora zece este confirmată de vecinii Vasiliu Petre, Vasiliu 
Ioana și Varlam Sofronie. L-au văzut cu toții și — ca întotdea- 
una nu i-a salutat. Nu putem presupune că ar avea vreun 
motiv șă-i țină partea : cu soții Vasiliu, familia Viziru se află 
în litigiu pentru folosirea unei băi repartizată în comun. Deci, 
știm că s-a întors Ia ora zece. Telefonul primit la ora unu a 
fost auzit numai de mama sa : ea susține că Dan a vorbit puțin : 
a» reținut numai cuvintele „Bine, dacă doriți, vin imediat**. Apoi 
tînărul a intrat în camera maică-si (au două odăi), i-a spus că 
a fost căutat de Nelu și, după ce și-a luat cu el o servietă a 
plecat. Aglaia Viziru susține că nu a văzut dacă în servietă a 
băgat ceva sau nu : afirmă, în orice caz, că nu șî-a luat rufărie 
de schimb, deoarece din dulap nu lipsește nimic. Nici unul 
dintre vecini — care, în general, spun despre Viziru cam tot 
lucruri de soiul celor pe care le-am auzit adineauri pe bandă

nu l-au auzțț plecînd la unu noaptea și nu au perceput nici 
sunetul telefonului. Este posibil ca, la plecare, Viziru să se fi 
ferit să le atragă atenția, deoarece — după spusele lor — de 
obicei e foarte gălăgios. Există, evident, posibilitatea să fi 
plecat după unsprezece și să se fi întors în preajma orei unu. 
în timp ce maică-sa și vecinii dormeau : nu a fost văzut și 
auzit de nimeni. Mai am încă o mărturie : agentul de circulație 
din colțul străzii, care-1 cunoaște, afirmă că a văzut o siluetă 
de om tînăr, cu o servietă, îndepărtîndu-se grăbit la ora unu și 
că omul semăna bine cu Viziru. Mărturia soților Vasiliu și a 
tovarășului agent' de circulație trebuie să fie luată în seamă ; 
deci, a venit la zece, a plecat la unu, restul e incert. Ce s-a 
întîmplat cu Viziru între unsprezece și unu fără ceva, nu știm.

Pîrcălab se opri o clipă, să-și tragă răsuflarea.
(Continuare în numărul de LUNI)
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MODEL
ȘI TEORIE

Lector univ. CORNEL POPA

ȘTIINȚĂ $1 CUNOAȘTERE (II)

Unul din cumintele cu largă 
circulație în literatura științifică 
de specialitate ca și în cea logică 
și metodologică este termenul de 
„model". Intîlnim acest cuvînt 
în limbajul inginerului, în cel al 
matematicianului și fizicianului, 
în limbajul biologului și neuro- 
fiziologului, al logicianului și ci- 
bemeticianului... Cum expansiu
nea și activizarea neobișnuită a 
unor cuvinte nu este un fenomen 
întîmplător vom încerca să distin
gem cîteva dintre accepțiile fun
damentale ale termenului model 
și să degajăm, o notă comună a 
unora dintre aceste accepții.

1. Dacă facem abstracție de 
accepția empirică, orală, după 
care model înseamnă prototip, 
exemplar inițial dintr-o serie, ter
menul model a fost introdus în 
literatura științifică- în 1868 de 
către geometrul italian Beltrami 
care a construit un model eucli
dian al geometriei hiperbolice 
plane. Ulterior, termenul a fost 
folosit de Felix Klein, David Hil
bert căpătînd drepturi depline de 
cetățenie în știința matematicii, 
în această primă accepție, model 
înseamnă reproducerea unor ele
mente, proprietăți, relații, ale u- 
nui sistem astfel îneît fiecărui 
enunț sau judecăți adevărate din 
primul să-i corespundă o jude
cată adevărată în al doilea. In 
cazul lui Beltrami domeniul care 
trebuia investigat era geometria 
neeuclidiană a corpurilor hiper
bolice. In speță trebuia să de
monstreze că proprietățile des- 
văluite de această geometrie, în 
ciuda caracterului lor neintuitiv, 
nu sînt în sine contradictorii. 
Pentru aceasta, Beltrami a cons
truit un model în limitele geo
metriei euclidiene (pseudosfera) 
pentru care erau valabile pro
prietățile geometriei neeuclidiene 
cercetate. Concluzia la care s-a
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ajuns a fost: dacă geometria eu
clidiană este necontradictorie a- 
tunci este necontradictorie și geo
metria neeuclidiană. Modelul a 
apărut în acest caz ca un instru
ment pentru demonstrarea con
sistenței noncontradicției logice a 
unor sisteme. In matematică și 
logică matematică, ca și în ling
vistica matematică, termenul de 
model este legat indisolubil de 
noțiunea de sistem formal, mo
delul fiind 
terpretare a 
m; ~

definit ca o in- 
unui sistem for-

Pentru a înțelege de
finiția modelului ca interpre
tare e 
util să caracterizăm, chiar și pe 
scurt, sistemele formale. Siste
mele formale sînt sisteme de 
semne construite 
mitate cu anumite 
guli de formare 
de deducere) în 
anumite expresii corect construite 
în sistem, putem construi alte re
guli corect construite. în sisteme
le formale folosim șirurile de sem
ne scrise pe hîrtie sau înregis
trate pe o bandă electromag
netică ca obiecte de sine 
stătătoare, făcînd total abstrac
ție de ceea ce reprezintă ele, 
de sensul și semnificația lor. 
Cînd utilizăm un astfel • de

Trebuie reținută mai întîi 
ideea că populația lupii (ac
tualmente evaluată la 3 mili
arde de oameni) va fi, în anul 
2000, mai mult decît dublată. 
Una din cele mai importante 
probleme va fi sporirea pro
ducției agricole, în special 
alimentele, deoarece produsele 
naturale, respectiv îmbrăcă
mintea și materialele de con
strucție, vor putea fi ușor în
locuite, în majoritate, de pro
dusele sintetice.

In ce privește domeniul meu 
de cercetare, chimia macro- 
moleculară și în particular po
lenizarea stereospecifică care 
interesează patru ramuri im
portante de aplicații (fibrele 
sintetice, filmele, materiile 
plastice și cauciucurile elas
tice) se poate prevedea că unii 
polimeri-hidrocarburi crista
line, cum sînt polietenul linear

pentru a fac© mai accesibile 
la vopsit fibrele și filmele din 
polipropilen, unul din sis
temele cele mai eficace este 
grefarea pe suprafața acestora 
a unor lanțuri polimerice, chiar 
scurte.

Un rezultat analog va putea

merice asimetric© dispuse în- 
tr-o succesiune cazuală de-a 
lungul lanțului, rezultă amorf 
sau lichid, în timp ce un poli
mer stereoregulat izotactic pre
zintă o temperatură de fuziu
ne de aproximativ 175°C; aces
ta permite folosirea lui la tem-

• de mare densitate, polipropi- 
lenul izotactic și eventual po-
livinileterii, vor deveni din ce

a sistemului formal este £ în ce mai importanți. Acești 
ci “ polimeri prezintă în raport cu 

precedenții o temperatură de 
fuziune suficient de ridicată 
fiind totodată foarte ușori. 
Aplicațiile acestor polimeri 
hidrocarburi ar putea să 
crească considerabil odată cu 
introducerea grupurilor reac
tive sau a grupurilor polare, 
care modifică proprietățile 
superficiale astfel îneît să-i 
facă mai reactivi sau cel puțin 
mai compatibili cu celelalte 
substanțe (cum sînt cele cu 
oxigen și cu azot).

Trebuie ținut seama că 
pentru modificarea proprietă- 

£ ților superficiale, de exemplu,

în confor- 
reguli (re- 
și expresii 
care din
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Domeniul macromolecule- 
lor reprezintă unul din cele 
mai bune exemple în ce pri
vește posibilitatea înlocuirii 
produselor naturale prin pro
duse sintetice și este suscep
tibil de remarcabile dezvol
tării în viitorul apropiat.

Addenda la 
ancheta noas 
tră internați 

onală 
„QUO VADIS 
SCIENTIA?

TOAREU

OFENSIVA MACROMOLECULELOR
fi obținut copolimerizînd mo- 
nomerul, hidrocarbură de ba
ză, de exemplu etilena sau 
propilena, cu cantități mici 
dintr-un monomer care să 
mențină, în momentul cînd 
este transformat în unitate 
monomerică, o reactivitate mai 
ridicată decît celelalte unități

CORESPONDENȚĂ 

DIN MILANO

monomeric©, de exemplu, eti- 
lenice și propilenice.

De o importanță deosebită, 
datorită proprietăților lor me
canice, se prezintă polimerii 
steroregulați, care pot crista
liza în măsura în care conțin 
unități monomerice asimetrice. 
De exemplu, un polimer line
ar de alfa-oleine (polipropilen) 
dacă conține unități - mono-

peratura apei fierbinți, ceea 
ce nu este posibil în cazul 
polietilenei lineare, care se 
topește la aproximativ 130° C. 
cu o temperatură de fragili
tate apropiată de temperatura 
ambiantă.

Substituirea substanțelor 
polimerice sintetice celor na
turale, cu toate că sînt deja 
realizabile într-un timp destul 
de scurt, necesită rezolvarea 
problemelor legate de canti
tatea de producție, de exem
plu aceea a disponibilității 
materiilor prime ; această pro
blemă poate fi rezolvata cu 
ajutorul proceselor de „cra- 
king" convenabile iar proble
ma prețului de cost poate fi 
favorabilă printr-o creștere a 
producției.

O remarcabilă muncă de 
cercetare, mai ales aplicativă, 
este necesară pentru a ame
liora și eventual modifica pro
prietățile noilor polimeri cu 
scopul de a-i face mai con
venabili exigențelor folosirii 
lor specifice și a le favoriza 
extinderea.

Zgîrie nori din beton ușor
La Sydney, după construi

rea operei noi, este acum în 
curs de terminare cea mai 
înaltă construcție din Austra
lia. O construcție turn de 50 
de etaje și 180 m înălțime.

Pe lîngă importanța fizică 
a edificiului și diversitatea in
stalațiilor care vor fi montate 
în turn și în anexele sale (loc 
de parcare pentru 400 mașini, 
centru comercial, săli de tea
tru și de conferințe, 37 etaje 
pentru birouri și o terasă de 
observare cu ceea ce a deve
nit de mult clasic — restau
rantul panoramic pivotant, 
care efectuează o rotație com
pletă într-o oră) axjest zgîrie- 
nori prezintă remarcabile par
ticularități tehnice.

Punctul cel mai original al 
ansamblului este folosirea 
masivă a betonului cu agregat 
ușor (șist de origină austra
liană, expandat) începînd de 
la cel de-al 9-lea etaj. Dacă 
sub acest nivel au fost puși 
în operă 6150 m8 de beton 

I obișnuit, deasupra nu s-a 
folosit decît beton ușor: au 
fost turnați cea 23 700 m’. 

I Această dispoziție a permis să

I 
I

Ise realizeze un cîștig conside- I 
rabil de greutate, ducînd la • 
importante economii și să

I asigure o bună izolație termică 
care va contribui la reducerea 
mișcărilor structurii datorate

Idilatațiilor ansamblului.
Trebuie amintite și plafoa

nele etajelor 6 și 7, pentru 
care Pier Luigi Nervi, inginer- 
consilier pentru beton al aces
tei lucrări, a realizat o com
poziție care pare că vrea să 
sintetizeze opera sa de con
structor.

sistem reținem doar modul 
cum operăm cu semnele, după ” 
ce reguli trecem de la o combi
nație la o alta. Nu este greu de A 
observat că în cazul sistemelor 
formale procedăm într-o manieră 
similară cu desfășurarea cuasi 
mecanică a unui calcul aritmetic, 
cînd de asemenea facem abstrac
ție de natura obiectelor Ia care se 
referă cifrele scrise pe hîrtie, con-r I 
centrîndu-ne atenția exclusiv a- 
supra modului cum operăm cu 
ele. Cînd însă pentru semnele pe 
care le utilizăm într-un sistem 
formal stabilim o semnificație de- 
terminată, legîndu-le în mod ex-A 
plicit de o anumită clasă de o- 
biecte, atunci obținem un model. 
Modelul apare, așadar, ca o in- W 
terpretare a sistemului formai. 
Gnoseologic el este o formă de 
trecere de la un grad mai înalt 
de abstractizare la un nivel mai 
puțin abstract, presupune înlo- a 
cuirea variabilelor cu constante ™ 
sau nume proprii.

2. In fizică termenul de mo- A 
del a început să circule cu insis- " 
tență după 1911 data creării de 
către Rutherford a modelului pla- gfe 
netar al atomului. Spre deosebire 
de modelul sferic al lui Thom
son, după care sarcinile electrice Q 
pozitive și negative ar fi împlîn- 
tate în masa atomului, Ruther- a 
ford considera că structura ato- “ 
mului poate fi asemănată cu cea 
a sistemului planetar, sarcina po- a 
zitivă a atomului fiind concen- ™ 
trată în nucleu iar electronii, 
purtătorii sarcinii negative, se ro- A ; 
tesc pe anumite orbite în jurul “ ■ 
modelului. Ulterior, Nils Bobi 
perfecționează modelul lui Rut- £ 
herford arătînd că un electron se 
poate mișca doar pe anumite or- ! 
bite. Nu este greu să observăm ™ 
că aici, ca și în alte cazuri, avem ' 
de a face cu o altă accepție a Q , 
termenului model decît cea utili
zată în matematică.

In cazurile citate 
sîntem în fața unor 
retice explicative. In 
pornește de la unele proprietăți 
observate și prin intermediul unei 
analogii ce conchide asupra unei 
structuri, proprietăți și relații care 
odată admise fac explicite datele 
experimentale.

(Continuare în pag. a IV-a)

Nil MIEMEU DE
• elecerwe <«>

Buna întreținere a prizelor ?i 
a întrerupătoarelor electrice 
prin repararea lor la primul 
semn de proastă funcționare, le 
asigură lor o viață lungă, iar 
nouă o instalație electrică, care 
nu produce surprize penibile.

Prizele și întrerupătoarele au 
multe puncte comune. Au capac 
izolant, fixat frontal cu șuru
buri. Sub capac, un suport cir
cular, din tablă, montat prin 
două piciorușe în periferia unei 
piese masive „turnată" din ma
terial electroizolant, care joacă 
rol de „postament general" pen
tru întregul dispozitiv. In pune-

remontăm șuruburile respective 
pînă la refuz), fie că s-a uzat 
„profund" căptușala dozei în 
zona de contact cu pîrghiile de 
fixare (remediu : slăbim șuru
burile de extensie, introducem 
în zona uzată o bucată de car
ton). Uneori dispozitivul devenit 
mobil în doză, funcționează nu
mai într-o poziție anume. Cauza: 
slăbirea unui șurub de conexiu
ne. Remediu : scoatem capacul, 
apoi dispozitivul din doză, re
facem conexiunea vizibil defectă 
luăm măsuri de fixare puter
nică în doză.

10 REPUTAȚI 
CÎTEVA

SPECIALIȘTI VORBESC DESPRE 
DIN CUCERIRILE MEDICINII
CONTEMPORANE

I
I
I

Explozia „cometei"

I
I
i
i
I
i
i
i
I
i
i
i

(Continuare in pag. a TV-a)

I

Pulsațiile și luminiscența 
cometelor sînt rezultatul mo
dificărilor intense care se 
produc sub acțiunea Soarelui 
în nucleele lor înghețate. 
Această ipoteză cu privire la 
cauzele exploziei cometelor a 
fost demonstrată în cursul 
unei experiențe efectuate de 
oamenii de știință din Lenin
grad.

Pentru imitarea cometelor, 
oamenii de știință au folosit 
glomerule dintr-o masă coh- 
gelată compusă din praf de 
cuarț, oxizi de aluminiu și 
apă.

Modelul cometei, introdus 
într-o cameră cu rarefierea 
necesară, s-a deplasat spre 
„soarele» de laborator — 
becuri puternice cu mercur. 
In calea sa, modelul a imitat 
comportarea unei comete 
miniaturale.

La început, unele firicele 
de praf cu jetul de substanțe 
evaporatoare s-au desprins 
de suprafața gheții, iar apoi 
pe nucleul „cometei" s-a for
mat o scoarță din firicele de 
praf rămase. Sub acest în
veliș s-au acumulat gaze a 
căror forță distructivă a pro
vocat explozia scoarței nu
cleului. Astfel a fost repro
dus fenomenul exploziei unei 
comete.

• ••
REACTOARE TELEGHI

DATE

domeniul teh- |

......I
I

Specialiștii în <
nicii nucleare din Liubliana 
și Zagreb au realizat și au 
încercat cu succes primul sis- 

[tem iugoslav de comandă de 
la distanță a reactoarelor nu
cleare. In timpul încercării 
s-a constatat că aparatura res
pectivă poate regla în per
manență funcționarea reacto- 

Irului atomic, conform unui 
program dinainte stabilit.

i

i

ÎNIDREPTAK TEHNIC
tele de fixare a piciorușelor su
portului se află două șuruburi a 
căror înșurubare produce exten
siunea a două pîrghii metalice 
prevăzute la extremitatea lor 
liberă cu colți ascuțiți capabili 
să fixeze puternic întregul dis
pozitiv în doza zidită în perete. 
La periferia „postamentului ge
neral" se află montate niște pie
se metalice prevăzute și ele cu 
șuruburi pentru fixarea conduc
torilor electrici.

Spre deosebire de prizele o- 
bișnuite, cu doi conductori, exis
tă și prize — prizele „Schuko" 
cu un al treilea conductor prin 
intermediul căruia „se pun la 
„pămînt" scurgerile accidentale 
de curent ale aparatelor de ma
re putere.

înainte de a trece la reparații, 
să nu uitați REGULA DE FIER 
A ELECTRODEPANATORULUI 
AMATOR : BUȘONULUI SIGU
RANȚEI DE LA TABLOUL E- 
LECTRIC AL CASEI. Asigu- 
rați-vă că ați scos siguranța 
circuitului în cauză.

Cea mai frecventă defecțiune 
— sursă a multor alte defecțiuni 

A — este mobilitatea întregului 
dispozitiv față de doza sa. Cau
za : fie că s-au demontat parțial 

• șuruburile de extensie a pîrghii- 
lor de fixare în doză (remediu:

din fizică 
modele teo- 
acest caz se

I
I
I
I

jurile (le ra- | 
întîlnite in I

I
I

A'ou tip de elicopter capabil să se deplaseze și pe zăpadă.

„SPAIMA" ASTRONOMI
LOR

în laboratoarele Institu- . 
tului de EndocrinologieI

I

I 
I
I 
I
I

Un grup de astronomi de | 

la Observatorul radioastrono- 
mic Mullard (Lords-BridgeA 
Cambridge) a înregistrat sem- | 
nale radio de un tip nou și 
la început și-a exprimat păre
rea că aceste semnale sînt 
emise de anumite ființe ra
ționale din Univers.

Dr. Hewish, șeful acestui 
grup de radioastronomi, a de
clarat că aceste semnale au j 
caracteristici foarte neobiș-1 

nuite și nu se asemănau cu 
nici unul din tipurile de ra
diații naturale i ” ’ 
Univers. Semnalele veneau la ' 
intervale regulate și cu o pre- j 
cizie foarte mare. Astronomii | 
au simțit o ușurare cînd au 
constatat că aceste semnale 
provin din trei regiuni dife
rite ale Universului, ceea ce. 
demonstrează că ele nu sînt 
emise de ființe raționale.

Semnalele neobișnuite care^ 
după cum se crede în prezent, 
sînt emise de stele neutronice- 
au fost înregistrate după cei 
radiotelescopul de la Lords- 
Bridge a început să funcțio
neze pe o nouă lungime de

I
BKoai RHM* «MM MMMR

Uneori capacul dispozitivului 
se înfierbîntă, ba chiar scoate 
fum. E semn că un contact este 
imperfect. Remediu: scoaterea 
dispozitivului din doză, inspecție 
atentă, localizarea cauzei, dacă e 
oxidare — curățirea oxidului 
prin rașchetare — dacă e un arc 
sau o lamelă slăbită — întărirea 
lor corespunzător unui contact 
ferm.

Uneori ștecherul „joacă" în 
priză, cu contact numai în anu
mite poziții. Cauze: cleme în 
poziție deviată prin slăbirea șu-

GH. P.

venturile
medicine!

Trăim, în ultimele decenii, epoca u- 
nei copleșitoare revoluții tehnico-știin- 
țifice cu largi implicații în cele mai di
verse domenii ale cunoașterii umane, 
ale evoluției sociale.

Suita marilor cuceriri, aparținînd ce
lor mai diverse compartimente științifi
ce, a avut — după cum era și normai — 
implicații adinei în cîmpul medicinii. 
Grație achizițiilor tehnice și cuceririlor 
biochimice, științele biologice și practi
cile medicale recunosc remarcabile pro
grese științifice care au fost puse în 
slujba omului.

Toate fronturile medicinii de la in- 
framicrobiologle la neurologie se găsesc 
intr-o puternică efervescență creatoare.

Continuînd a oferi cititorilor noștri, 
prin intermediul unor largi investigații 
in rindurile unor specialiști, cîteva pă
reri de ansamblu asupra dezvoltării 
științei contemporane, publicăm astăzi 
o serie de răspunsuri la o anchetă în 
care am cerut unor cunoscuți reprezen
tanți ai medicinii românești să ne 
vorbească despre ultimele noutăți în 
diverse domenii de cercetare medicală.

PARAMETRII CE DEPĂȘESC 
CONCEPȚIILE BIOLOGICE
Conf. univ. dr. docent 

V. SĂHLEANU
Succesele medicinii contemporane se da- 

toresc în primul rind orientării sale biolo-

gice și fundamentării științelor biologice pe 
științele exacte: chimia, fizica, matematica.

Eficacitatea reală a unei astfel de orien
tări se manifestă prin creșterea în precizie 
și subtilitate a diagnosticului, prin jugula
rea epidemiilor, prin creșterea duratei medii 
a vieții.

în felul acesta, medicina a devenit trep
tat un factor de bază în dinamica socie
tății contemporane și desigur însemnăta
tea sa, va crește în sociatatea de mîine.

Bilanțul pozitiv al medicinii din ulti
mele decenii orientate biologic nu tre
buie să ne facă să credem că o astfel de

orientare este Jicienffî. Dimpotrivămnu- 

 

meroase sectoare, progrese viitoare se aș
teaptă de la investigarea temeinică a di
mensiunilor sociale și psihologice ale feno
menului uman.

Medicul de mîine nu poate fi numai un 
biolog pentru că omul nu este numai o 
ființă biologică. Medicina de mîine tre
bui să fie nu biologie aplicată ci antro
pologie aplicată. Și asupra acestui aspect se 
cere să se pună accentul în cît mai multe 
ocazii.

Este posibilă integrarea cunoștiințelor 
despre om, pornind de la aspectul biofizic 
și biochimic și sfîrșind cu aspectul cultu
ral și etic al existenței umane ?

Cred că este posibil.

într-o lume în care au un rol crescînd 
specialiștii, medicina trebuie să rămînă în
tr-un chip însă cu totul nou un homo 
universale.

Pentru aceasta în cadrul educației pe 
care o capătă medicul un loc suficient tre
buie acordat disciplinelor sintetice și uma
niste despre om și, de asemenea, contactului 
viii, multilateral afectiv nu numai investi
gație cu bolnavul.

Această linie de desfășurare a medicinii 
contemporane este cu atît mai necesară 
cu cit civilizația introduce noi parametrii 
în viața omului care nu pot fi cercetați 
numai cu conceptele biologice.

SISTEME DE „BIORADIO-
TELEMETRIE../'

Acad. GR. BENETATO
în cadrul „revoluției" științifice care se 

desfășoară într-o cadență din ce în ce mai 
lapida, zborurile cosmice reprezintă o re
alizare de importanță covîrșitoare pentru 
cunoașterea umană. Fiecare zbor cosmic 
este, în fond, o experiență de laborator ie
șită din comun, care aduce date noi asupra 
limitelor funcțiilor și comportamentului or
ganismului în condiții cu totul speciale de 
imponderabilitate, accelerație, radiații etc., 
care îmbogățesc și cunoștințele de fiziolo
gie.

Preocupați de asigurarea unei orientări
(Continuare în pag. a lV-a)
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moderne a cercetărilor de fiziologie din 
țara noastră, în planul de cercetare al in
stitutului nostru figurează o serie de teme 
în care, pe mpdele experimentale, în labo
rator, se studiază cu tehnici moderne de 
citoenzimologie, histochimie, electrofizio- 
logie etc., acțiunea unor factori de zbor 
asupra organismului animal. Aceste cercetări 
de mare actualitate se integrează în cadrul 
celor trei mari linii directoare din fiziolo
gia modernă și anume : fiziologia sistemelor 
mari de reglare a organismului, cea a sis
temelor funcționale de ultrastructură și fi- 
ziplogia aplicată la diverse condiții de viață 
și de mediu.

Există o reciprocitate — un raport dia
lectic — între cercetările fundamentale din 
diverse ramuri ale științei, de care profită 
și cosmonautica și între anumite implicații 
științifice care rezultă din cercetările de 
cosmonautică și de care profită cercetarea 
fundamentală din alte domenii. Și așa cum 
zborurile cosmice au dus la progrese im
portante în telecomunicații, prin utilizarea 
sateliților artificiali, tot așa, de exemplu, 
se aplică azi în cercetări de fiziologia 
muncii, metode de bioradiotelemetrie, uti
lizate în zborurile cosmice pentru observa
rea de la distanță a comportării, a reacții
lor fiziologice ale cosmonauților.

Astfel, în institutul nostru, s-au realizat 
sisteme de bioradiotelemetrie, perfecționa
te, prin care s-au înregistrat pe mecanici 
de locomotive C.F.R. și pe conducători 
auto, de la distanță, în timpul lucrului, 
biocurenții creierului și inimii, mișcările 
respiratorii, temperatura cutanată.

Rezultatele obținute prin aceste cercetări 
au adus date noi asupra factorilor de soli
citare din cursul muncii și efectelor lor asu
pra organismului, care au permis elaborarea 
unor concluzii cu aplicație practică în sco
pul creșterii siguranței circulației și a ran
damentului muncii.

tulburări cu bune rezultate practice.
în prepararea hormonului de creș

tere uman s-a reușit obținera unui 
preparat suficient de pur pentru a per
mite aplicarea în tratamentul copiilor 
care nu cresc. Se știe că în aceste cazuri 

hormonul de creștere de origină ani
mală nu este activ.

S-a pus în evidență o acțiune ana- 
bolică necunoscută a pinealinei (hor
monul epifizar izolat în Institutul de 
Endocrinologie) asupra metabolismului 
proteinelor. Prin această descoperire, 

acest hormon se apropie și mai mult 
de insulină, dată fiind și acțiunea simi
lară exercitată asupra metabolismului 
glucidic.

Să amintim în final de noua clasă 
de hor/noni + cjtostatice, realizată prin 
combinația stilbestrolului, a tiroxinei și 
a cortizolului cu yperita. Aceste sub
stanțe deschid noi perspective în trata-

DIAGNOSTIC 
CU ULTRASUNETE 
prof. dr. docent 

P. VANCEA
membru corespondent al Academiei

Clinica Oftalmologică a Spitalului Col- 
țea a fost dotată recent cu un nou aparat 
modern de diagnostic prin ultrasunete. 
Cu ajutorul lui se pot pune în evidență 
prezența în interiorul ochiului a corpilor 
străini, a unei tumori, a unei dezlipiri de 
retină, a rupturilor posterioare traumatice 
ale tunicii externe a ochiului etc.

baza genezei acestei boli, în ciuda faptu
lui că se vorbește de agenți etiologici „do
vediți" ca unele substanțe chimice, energia 
radiantă sau unele virusuri.

Astăzi, arsenalul terapeutic clasic, cunos-; 
cut, chirurgia și radioterapia, este com
pletat de chimioterapia citostatică spre care 
se îndreaptă efortul celor mai mulți cerce
tători și specialiști. Anual sînt încercate 
pesțp 50 000 noi substanțe chimice în spe
ranța obținerii unui caracter de specifici
tate terapeutică.

între aceste substanțe cu eficiență recu
noscută trebuie de asemenea să amintim și 
de produsul IOB-82, primul citostatic ro
mânesc aplicat în clinică cu bune rezultate, 
sintetizat la Institutul oncologic din Bucu
rești.

Rezultatele obținute astăzi prin acțiunea, 
specifică, de exemplu, a metotrexatului este 
atît de mare, îneît se poate vorbi de vin
decări într-un procent semnificativ chiar

țial al unei terapeutici eficiente, de desco
perirea la timp a tumorii, într-un stadiu cît 
mai precoce, dacă este posibil într-un sta
diu „infraclinic".

Dintre diferitele metode de diagnostic 
chiar infraclinic, care își fac astăzi loc în 
practica curentă, merită a fi amintită și 
termofotografia bazată pe principiul trans
formării informației infraroșu emisă de țe
suturile tumoiale (cu metabolism propriu 
și vascularizație mai bogată în raport cu 
țesuturile sănătoase vecine) și transformate 
succesiv în informație electrică vizibilă.

Exemplele amintite în diferitele aspecte 
ale luptei împotriva cancerului, dusă astăzi 
în întreaga lume, atît pe plan organizato
ric, cît și al cercetării clinice sau experi
mentale arătă tocmai complexitatea proble
mei și necesitatea concentrării eforturilor 
tuturor oamenilor de știință într-o colabo
rare largă pentru distrugerea celui mai te
ribil flagel al secolului, cancerul.

EXPLOZIVA DEZVOLTARE 
A NEUROLOGIEI

Acad. A. KREINDLER
Neurologia, definită ca știință despre sis

temul nervos și despre bolile ce rezultă din 
tulburările funcțiilor sale, a făcut progrese 
uimitor de mari m ultimele două decade, 
mai cu deosebire în domeniul cunoașterii, 
modului de funcționare a creierului. Azi 
știm, grație progreselor metodelor de in
vestigație (electronica, microscopul electro
nic, neurochimia) foarte multe lucruri des
pre funcția celulei nervoase, despre felul 
în care miliardele de celule nervoase ale 
creierului se îmbină între ele pentru a de
termina funcțiile' complicate ale creierului, 
știm mult mai multe despre felul în care 
creierul, în totalitatea lui, determină com
portamentul omenesc. Semnificativ în a- 
ceastă privință mi se pare faptul că în ul
timii zece ani trei dintre cei cărora li s-a 
acordat premiul Nobel sînt cercetători din 
domeniul fiziologiei sistemului nervos. Și 
în studiul bolilor sistemului nervos s-au 
făcut progrese mari în multe direcții. Astfel, 
de exemplu, strădaniile cercetătorilor merg 
în a găsi metode de a depista purtătorii de 
gene care pot produce boli ereditare ale 
sistemului nervos. Depistarea unor astfel de 
purtători ar putea constitui un mijloc pro
filactic eficient pentru a împiedica pro
crearea de indivizi purtători de gene pa
togene.

Rafinarea metodelor de cercetare a dus 
la o mai precisă delimitare și precizare a 
modului de producere a unor boli, ca, de 
exemplu a unor boli neuro-musculare, și a 
permis un tratament mai eficient al lor. 
S-au desprins capitole noi de patologie 
nervoasă, cum e cel al bolilor datorite unor 
erori înnăscute ale unor metabolisme. Bol
navul se naște cu un mecanism metabolic 
deficient și prelucrează, metabolizează, în 
mod defectuos unele substanțe. Produsele 
anormale rezultate de aci sînt cazurile 
unor boli ale sistemului nervos.

Pot spune că asistăm la o totală rema
niere și la o dezvoltare explozivă a cunoș
tințelor noastre despre sistemul nervos și 
al bolilor sale.

CUCERIREA 
A NOI „TERITORII" 

Acad. ȘT. MILCU
Este ușor de înțeles că zona cea mai 

înaintată a frontului științei este, în ace
lași timp, și cea mai interesantă din nu
meroase motive. In cazul medicinei 
contemporane apar evidente, chiar pen
tru marele public, aceste vîrfuri lan
sate mai adînc în zona obscură și in
certă a cunoașterii naturii.

Aș comenta doar cîteva exemple din 
endocrinologie.

Hormonii rămîn din multe puncte de 
vedere substanțele cheie ale endocri
nologiei. Ei sînt secretați de țesuturi 
specializate sub controlul unui sistem 
cibernetic, circulă în umori în legături 
complexe pe proteine și lipide, sînt e- 
liberați la nivelul țesuturilor „țintă" și 
apoi metabolizați și eliminați. Lesne de 
închipuit cite necunoscute prezintă deci 
hormonologia în fiecare compartiment.

în Institutul de Endocrinologie s-au 
obținut rezultate interesante și de pers
pectivă în patologia enzimatică a hor
monilor tiroidieni în cretinism și în 
cancerul tiroidian. S-a constatat că în 
aceste cazuri tiroida secretă hormoni 
insuficient elaborați sau substanțe care 
nu există la indivizii normali.

Au fost, de asemenea, sistematizate 
patologia secreției hormonale modificate 
în tumorile sau hiperplazia glandei 
corticosuprarenale, cu aplicații în diag
nosticul bolilor acestei glande.

In patologia hormonilor medulari — 
adrenalina și noradrenalina — s-a e- 
vidențiat intervenția activă în intensi
tatea fenomenelor periferice de hipo- 
tiroidie și în apariția tulburărilor ve
getative la bolnavii cu insuficiență ti- 
roidiană. în ambele cazuri aceste re
zultate au permis introducerea de noi 
medicamente în tratamentul acestor

Aventurile 
medicinei

sfîrșit la etapa de moarte biologică defi
nitivă. O terapeutică energică de reani
mare făcută la timp util poate restabili 
funcțiile vitale pierdute împiedicind să se 
ajungă la etapa finală care este moartea 
biologică ireversibilă. Se pot da nume
roase exemple de bolnavi care au supra
viețuit unor traumatisme grave datorită 
practicării la timp a intervenției chirur
gicale sub protecția unei anestezii și a 
unei reanimări bine conduse.

Anestezia, manevră care suprimă du
rerea din cursul operației indiferent de 
durata ei, face posibilă efectuarea unor 
intervenții cirurgicale de mare amploare 
cu securitate deplină pentru bolnav. Per
fecționarea aparatelor de anestezie și de 
control este în plină dezvoltare. Astfel, 
aparatele de anestezie modernă au fost 
perfecționate cu reglaje automate, elec
tronice, fapt ce a făcut posibil protezări 
respiratorii (respirație artificială) de lungă 
durată, ce se pot întinde pină la mai 
multe săptămîni, realizînd o respirație 
aproape fiziologică. Urmărirea intraope- 
ratorie cît și post operatorie se realizează 
printr-un complex de operații așa zise 
„monitoare" care pot centraliza suprave
gherea mai multor bolnavi deodată de 
către un singur medic de la un pupitru 
(electrocardiograma, frecvența pulsului, 
frecvența respiratorie, temperatura). 
Aceste monitoare sînt dotate cu averti
zoare acustice și luminoase care pot sesiza 
la timp util un eventual accident și s-ar 
putea ivi, puțind declanșa automat sti
mularea electrico-cardiacă în caz de func
ționare defectuoasa a cordului.

Pentru viitorul apropiat se întrevede o 
mare dezvoltare a chirurgiei înlocuirii de 
organe. Dar cum se știe pînă la ora 
actuală, s-a reușit cu succes transplanta
rea de rinichi și de cord. De asemenea, 
s-au putut înlocui valvele cardiace, cu 
valve din material plastic. Toate aceste 
impresionante realizări înregistrate de chi
rurgia zilelor noastre au fost posibile și 
datorită dezvoltării pe baze științifice a 
anesteziei și reanimării, cît și a perfecțio
nării aparaturii medicale.

mentul cancerului endocrino-depen- 
dent.

Exemplele ar putea continua din do
meniul endocrino-geriatriei, al neuro- 
endocrinologiei, al citologiei endocrine, 
al ciberneticii endocrine ș.a.

Cele arătate sînt suficiente pentru a 
ilustra la nivelul endocrinologiei, di
namică extraordinară a științei mo
derne și marea ei „agresivitate" în 
cucerirea de noi teritorii necunoscute 
și incerte. Marea armată a oamenilor 
de știință, mereu reînnoită de-a lungul 
generațiilor, asigură permanența aces
tui fenomen.

ERA TRANSPLANTURILOR
prof. dr. 

VOINEA MARINESCU 
membru corespondent al Academici

Ideea, destul de veche, a înlocuirii unor 
organe sau țesuturi bolnave cu altele sănă
toase, care să se integreze structural și 
funcțional în economia organismului, a 
fost preluată la începutul secolului de A. 
Carrell, care obține primele culturi de țe
suturi și tentează grefele vasculare și de 
organe.

Frecvența mare a bolilor renale acute 
incompatibile cu viața a impus realizarea 
de către olandezul Kolff a rinichiului arti
ficial, iar transplantul renal realizat și a- 
plicat actualmente în numeroase afecțiuni 
cronice ale ambilor rinichi, se afirmă ca 
o metodă de viitor existînd numeroși bol
navi care supraviețuiesc de mai mulți ani.

în condițiile existenței afecțiunilor he
patice cronice, a apărut ca necesară trans
plantarea acestui organ cu multiple funcții 
indispensabile echilibrului metabolic. Și 
de data aceasta chirurgia experimentală a 
făcut posibilă studierea și aplicarea la om, 
astfel că chirurgul american Startzel deține 
cîteva cazuri reușite de grefare hepatică.

Din grupul unor cercetători și chirugi de 
mare notorietate, care disparați geografic 
aspirau la transplantul de cord, organ al 
cărei activitate exprimă însăși existența fi
inței umane, s-a relevat la sfîrșitul anului 
1967 prof. C. Barnard, care prin două ten
tative curajoase realizează primul transplant 
de cord la om și cele mai lungi supravie
țuiri.

Inițiativa încununată de succes a echipei 
de medici de la Capetown, care a captivat 
curiozitatea și admirația publicului larg, a 
fost precedată în ultimi 6—8 ani de alte 
reușite meritorii care tind să corecteze di
verse afecțiuni cardiace înnăscute sau do- 
bîndite. Astăzi în majoritatea centrelor de 
chirurgie cardiovasculară se realizează cu 
succes înlocuirea valvelor cardiace bolnave 
cu proteze de material plastic și metalic 
sau prin heterogrefe obținute din aparate 
valvulare de porc sau vițel.

Făcînd o retrospectivă a evoluției chi
rurgiei în general, și în mod special a chi
rurgiei cardio-vasculare, vedem că, în de
curs de 25 de ani, progresele au fost rapide 
permițînd astăzi chirurgilor să înlocuiască 
segmente întinse ale arterelor, să corecteze 
majoritatea defectelor congenitale sau cîș- 
tigate. Lărgirea gamei de intervenții chi
rurgicale de la simpla sutură vasculară 
pînă la protezarea valvulară sau chiar 
transplantul cardiac în viitor, sînt dovada 
incontestabilă a unui progres real al artei 
medicale într-un domeniu al chirurgiei.

Preocuparea continuă în probleme de 
chirurgie experimentală din țara noastră 
poate fi considerată că a început chiar de 
la Dr. Bălăcescu și Florescu, care în 1902 
realizează transplantul renal la cîine, prof. 
Iancu Jianu preconizînd de mai bine de 
50 de ani grefe și tehnici chirurgicale, as
tăzi recunoscute și aplicate. Școala chirur
gicală românească a adus și aduce în con
tinuare contribuții în domeniul chirurgiei 
digestive, al sistemului neurovegetativ, uro
logie, neurologie, chirurgie cardio-vascu- 
lară etc.

Mereu în pas cu realizările și preocupă
rile medicale de pretutindeni, în diverse 
centre universitare din țară, problema gre
felor și transplanturilor de organe reține a- 
tenția și activitatea cercetătorilor noștri. La 
spitalul clinic Fundeni, în cadrul cerce
tărilor științifice experimentale a fost exe
cutat transplantul renal la cîine, studiindu- 
se și problema semnelor biochimice pre
monitorii de respingere a organului grefat.

Ca în multe centre de chirurgie cardio
vasculară din lume, încă din 1963, a fost 
studiată și aplicată experimental pe cîine 
metoda transplantului cardiac ortotopic (în 
poziție anatomică), echipa de chirurgi în- 
sușindu-și tehnica de transplantare asemă
nătoare celei utilizate cu succes la om.

Experiența acumulată ne permite a spera 
că o dată ce metoda va fi acceptată una
nim de foruri medicale și juridice compe
tente, ea poate fi executată și în țara 
noastră.

Metoda are un caracter tehnico-fizic de 
examinare, în care, undele sonore, la în- 
tîlnirea suprafețelor acustice diferite, sînt 
parțial reflectate sau refractate 'după un
ghiul de incidență și calitatea țesuturilor 
oculare la suprafețele lor de separație. 
Perfecționarea continuă a aparaturii și teh
nicii a extins aplicarea metodei și la alte 
specialități medicale ca neurologie, obs- 
tetrică-ginecologie și acum recent în car
diologie (înregistrarea tensiunii vasculare).

Parcurgînd ochiul, ultrasunetul va da 
ecouri la suprafețele de separare și anume 
la nivelul corneei, scleroticei și cristalinu
lui. Se obține astfel o imagine numită 
ecogramă reprezentată printr-o linie drea
ptă. în cazurile în care ultrasunetul întâl
nește un obstacol (corp străin, tumoră, 
hemoragie, dezlipire de retină) va înscrie 
în plus un ecou care după mărime și formă 
permite oftalmologului să pună ou maximă 
rapiditate diagnosticul bolii.

a cazurilor, altă dată, considerate depășite 
prin prezența metastazelor.

Există posibilități mari ca o cunoaștere 
mai aprofundată a cineticei celulelor nor
male și maligne, a mecanismelor de trans
port al substanțelor medicamentoase, ca și 
a metodelor de protecție, care să permită 
protejarea celulelor normale de leziuni le
tale, să aibă drept consecință o îmbunătă
țire substanțială a rezultatelor terapeutice 
și în alte localizări ale bolii canceroase.

Același rezultat se speră a se obține și 
prin noile progrese realizate în domeniul 
radioterapiei. Utilizarea în acest scop a in
stalațiilor de acceleratori de particule cu 
energie dirijată după profunzimea tumorii 
sau a izotopilor radioactivi cu fixare elec
tivă în țesuturile tumorale reprezintă de 
asemenea o perspectivă deosebită.

Desigur, că valoarea acestor Studii și în
cercări rămîne încă legată de factorul esen-

GENETICA SALVEAZĂ.
PROTEZE CU BIOCURENȚI

„FOC" CONCENTRAT 
ASUPRA 

„INAMICULUI NR. I"
Dr. OV. POPOVICI

director adjunct, Institutul oncologic

Devenind a doua cauză de deces, după 
afecțiunile cardiovasculare, cancerul este 
considerat astăzi problema numărul 1 a 
medicinei.
Tratamentul cancerului reprezintă un e- 

lement esențial în lupta împotriva acestei 
boli, atît timp cît nu avem încă elemente 
suficient de sigure pentru prevenirea lui.

După cum se știe, tratamentul cancerului 
este diferit, după cum este vorba de 
tumori neglijate, avansate, cînd se fac nu
mai eforturi pentru încetinirea evoluției 
bolii și prelungirea vieții, sau de o tu
moare descoperită la timp, în care caz ea 
poate fi tratată radical. Desigur că trata
mentul ideal este cel cauzal pentru a fi 
Intr-adevăr radical.

Or, cu toate progresele științifice reali
zate pînă în’momentul de față, nu se cu
noaște încă elementul esențial oare stă la

r
I
I
i

Dr. ȘT. ANTOHI 
cercetător Laboratorul de 

genetică moleculară

Medicina, alcătuind un grup de științe 
ale biologiei care se ocupă cu studiul orga
nismului uman, a fost antrenată puternic pe 
făgașul interpretării genetice a fenomene
lor fiziologice normale și patologice care a- 
parțin speciei umane.

Ca și la alte viețuitoare s-a dovedit și la 
om că toate caracterele care se transmit din 
generație în generație sînt determinate de 
un aparat genetic.

De exemplu, numeroase malformații con
genitale morfologice și funcționale sînt da
torite fie unui cromozom în plus, fie lipsei 
unui segment de cromozom.

Studiile biochimice ale substanțelor din 
singe și din celulele organismului au dove
dit că mecanismele care stau la baza unor 
boli care se transmit din generație în gene
rație, sînt unele alterări în structura protei
nelor. Diabetul zaharat s-a dovedit a fi o 
boală ereditară în care alterarea unor gene 
care se transmit ereditar determină toate 
tulburările care caracterizează această boală. 
Alterările ereditare ale hemoglobinei din 
globulele roșii ale sîngelui stau la baza unor 
afecțiuni patologice caracterizate prin ane
mie. Pînă în prezent, la zeci de boli eredi
tare s-a găsit defectul proteinic care stă la 
originea fiecăreia. Studiile efectuate cu aju
torul celulelor prelevate din organismele u- 
mane și cultivate în medii speciale au de
monstrat că formarea acestor molecule com
plexe, proteinele, este guvernată de o 
subsțanță practeriștică cromozomilor, numită 
acidul dezoxiribonucleic (ADN).

Datorită faptului că cele mai mari alte
rări din celulele tumorilor canceroase se 
observă în aparatul genetic al acestor ce
lule, o mare parte din cercetătorii preocu
pați de rezolvarea problemei cancerului 
abordează dificultățile mari ale canceroge- 
nezei și prin metode genetice de cercetare 
in speranța rezolvării ei cît mai apropiate.

în viitor genetica va juca un rol deosebit 
în rezolvarea numeroaselor probleme dificile 
legate de existența cancerului cît și a unor 
boli în care organismele umane se dovedesc 
inegale în privința sensibilității lor. Această 
inegalitate se datorează „zestrei* genetice 
diferite, fiecare organism uman reprezentând 
o particularitate în privința configurației 
sale genetice.

conf. univ. dr.
A. DENISCHI

Descoperirile din domeniul tehnicii și 
științelor fundamentale sînt preluate astăzi 
și aplicate de nenumărate ramuri ale știin
ței, contribuind astfel la dezvoltarea aces
tora și la rezolvarea unor aspecte practice 
ale activității umane. In acest context se 
înscriu și ortopedia și traumatologia, care 
au preluat, în ultimii ani în special, cele 
mai noi descoperiri științifice și cele mai 
diverse. Am să mă opresc asupra unui sin
gur aspect.

Introducerea protezelor cu biocurenți a 
adus o ameliorare remarcabilă a celor lip
siți de un braț. La acest tip de proteză, 
pentru declanșarea mișcărilor degetelor sînț 
folosiți curenții de acțiune (oarecum asemă
nător curentului electric) care iau naștere 
în mușchii bontului, atunci cînd invalidul 
vrea să apuce an obiect. Acești curenți cap
tați de niște electrozi, sînt amplificați și a- 
poi utilizați pentru declanșarea unor dispA 
zitive (motorașe) care pun în mișcare degeJ 
tele mîinii sau mina în totalitate. După in
tensitatea cu care invalidul își contractă 
anumiți mușchi ai bontului (de antebraț) 
degetele mîinii protezei string mai tare sau 
mai slab obiectul apucat. în acest fel, deși 
proteza este insensibilă, grație sistemului 
de construcție, la care s-a aplicat principiile 
de dirijare și control (feed-back) din ciber
netică, invalidul are senzația obiectului pe 
care l-a apucat șj-și poate doza intensitatea 
cu care proteza apucă obiectul.

O altă realizare remarcabilă aplicată în 
ortopedie o constituie utilizarea protezelor 
interne pentru înlocuirea unor segmente 
osoase sau a unor articulații bolnave. Aces
te proteze totale de articulație se aplică în 
prezent într-un număr restrîns de cazuri 
dar este de prevăzut că in viitor utilizarea
lor va fi mai largă, mai cu seamă dacă as
pectele tehnice ale construcției și funcțio
nării lor vor fi pe de-a-ntregid rezolvate.

Concomitent cu soluționarea prin utili
zarea materialelor inerte, dar perfect tole
rate de organism, ortopediștil caută rezol
varea unor deformații articulare prin folo
sirea transplantărilor de articulații de la ca
davre.

Cercetările care se fac în acest sens sînt 
îmbucurătoare și primele rezultate obținute 
la om după aceste homotransplante ne fac 
să privim încrezători în viitor.

ÎNVINGĂTORII MORȚII
Dr.

DRAGOȘ MOTOMANCEA
Pesimismului în fața morții i se opune 

astăzi o specialitate relativ nouă, optimis
tă, cu baze științifice solide : reanimarea, 
care a înlăturat empirismul ce a dominat 
fenomenul morții.

S-a putut demonstra că moartea nu sur
vine brusc, ci în etape, care se succed, 
trecînd de la starea preagonică, la agonie, 
apoi la moartea clinică, reversibilă și în

Redactorul suplimentului 
I. SAVA

ȘI TEORIE
(Urmare din pag. III)

’ în construirea unui astfel de 
model certe sînt, în primul rînd,

I
.uiuuci tciic anii, iii pi im ui unu, 
■consecințele care rezultă din 
■structura presupusă — căci aces- 
Itea au fost cercetate experimental 

— și nu structura ca atare.
Valoarea unui model dintr-o 

I disciplină experimentală poate fi 
judecată, după cum s-a mai ob
servat din două puncte de ve- 

Idere : al capacității sale de cu
prindere a faptelor experimentale 
stabilite și al valorii de adevăr 

Ia supozițiilor implicate de model. 
Cina supozițiile sau ipotezele ți
nui model sînt dovedite experi- 

I mental ca fapte fizice, modelul 
în cauză devine teorie. Coerența 
logică și capacitatea explicativă 

Ia unei construcții raționale sînt 
suficiente pentru a face din 
ceasta doar o ipoteză și nu 
teorie.

IA propune o teorie pentru 
clasă de fenomene înseamnă.

a- 
o

o
a

formula un număr de principii,

legi, teze care să rămînă adevă
rate pentru orice scopuri am vrea 
să le folosim. Teoria, spre deose
bire de ipoteză și model revendica 
deplină acoperire sub raport ex
perimental, faptic a adevărurilor 
propozițiilor sale.

3. Termenul model îl întîlnim 
frecvent și într-o altă accepție. 
De exemplu, se vorbește de mo
delarea fizică sau electrică a unui 
baraj, de experimentare pe mo
dele în mecanica fluidelor etc.

în aceste cazuri, un obiect ma
terial oarecare, denumit model, 
reproduce structura și proprietă
țile altui obiect material, denumit 
original...

★
Ce concluzii se pot degaja din 

cele relatate mai sus ? Mai întîi 
faptul că termenul model este 
lipsit de univocitate și că, după 
cum rezultă din exemplele date, 
el este utilizat pentru a desemna 
concepte diferite. De aici nevoia 
de a i se preciza de fiecare dată 
accepția în care este folosit. în al 
doilea rînd, credem că se poate

distinge o notă comună prezentă 
în fiecare dintre cele trei accepții, 
și anume prezența unui raport de 
corespondență unilaterală sau bi
laterală între elementele a două 
sisteme și dezvoltarea pe baza 
acestora a unui raționament prin 
analogie. Modelarea cu vastele ei 
aplicații în știința contemporană 
nu este altceva decît o formă 
complexă a raționamentului prin 
analogie.

Ca și acesta ea reclamă imense 
precauții dovedindu-se însă în« 
numeroase cazuri novatoare șil 
fertilă. Așa cum raționamentul* 
prin analogie nu elimină din ști
ință raționamentul categoric totl 
așa modelarea și ipoteza nu eli-^ 
mină teoria științifică ca un sis
tem coerent de propoziții ade-a 
vârâte, formă supremă de fixarea 
și comunicare a adevărurilor des-*

I
coperite de oameni.

NU VĂ TEMEȚI DE i 
ELECTRICITATE (ii) ‘

(Urmare din pag. III)

Tuburilor de fixare, cleme 
fixe dar prea largi, diametrul 
redus al picioarelor stecherului. 
Remedii: fixarea clemelor în 
poziție normală, reducerea dia
metrului interior al clemelor, 
sporirea diametrului picioarelor 
ștecherului prin „căscarea" tăie
turii lor longitudinale cu șuru
belnița.

Cînd în dispozitivul defect gă
sim piese rupte, sau uzate ire
mediabil. să NU improvizăm o 
piesă de schimb. în afară de u- 
nele serioase motive „electrice",

nici nu merită : un dispozitiv ■ 
nou costă atît de puțin !

ATENȚIE ! Cînd înlocuiți un I 
întrerupător cu ny i mult de doi | 
conductori, notați cu grijă pozi
ția fiecăruia, urmînd să le mon-j 
tăm identic la întrerupătorul cell 
nou.

Cu articolele viitoare sper să 
scăpăm de „teroarea" micilor, 
defecțiuni ce suspendă „din se-| 
nin“ serviciile aparatelor noastre 1 
electrocasnice.

Pînă atunci, puneți-vă la punct, 
prizele și întrerupătoarele ! Spori 
la lucru ! 1

GH. P.

1



întâlnirea tovarășului 
Ion Iliescu cu activul 
U. T. C. și studenții 

clujeni
CLUJ (De la corespondentul 

nostru).
Astă seară, la Casa de cultură 

a studenților „Gh. Gheorghiu- 
De]“ din Cluj, tovarășul Ion 
Iliescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele de tineret, s-a întâlnit cu 
activul U.T.C. și al asociației 
studenților din municipiul și ju
dețul Cluj, precum și cu un mare 
număr de studenți. In cadrul în
tâlnirii, la care au mai participat 
Roman Moraru, secretar al co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
academician Constantin Daico- 
viciu, rectorul Universității „Ba- 
beș-Bolyai“, Costică Chirilă prim 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., tovarășul Ion Iliescu, 
răspunzînd unor întrebări ale stu
denților, a vorbit despre proble
mele actuale ale politicii externe 
a partidului nostru și statului 
nostru.

Chiriac
o desfășoară

NU

din dragostea 
pentru sportul

și numai 
oameni 

mănuși) a...

ȚIILE DE BOX ALE CLUBU
RILOR MICI ȘI MARI SÎNT 
LA... PODEA ! IȘI VOR REVENI 
SAU VOR FI DECLARATE ÎN
VINSE PRIN... K.O. ?

STOP... 5... 6... 7.

PETROȘENEANU, nu 
(cu rare excepții)
care să înțeleagă

REPRIZA A TREIA : 
CINE SE OCUPĂ 

DE DESTINELE BOXULUI T

Marcu
Spacov

de campioni. Acum, Craio-

„Sînt bătrln în meserie ! — 
spunea antrenorul PANAITES- 
CU. Am fost și boxer, sint și 
antrenor, de foarte, foarte mulți 
ani. Cînd am venit la Cîmpu- 
lung-Muscel nu prea se știa de 
box. Am reușit să pun pe pi
cioare o secție. Am reușit să 
obțin și unele rezultate destul 
de bune... Acum insă... Presti
giul meu a scăzut. Cei mai buni 
boxeri au foăt luați de alte clu
buri. Ar trebui să se pună odată 
capăt „racolării' boxerilor. Eu 
am metodele mele de antrena
ment, eu i-am pregătit intr-un

munca pe 
antrenorii de la cluburile mari, 
care lucrează numai cu boxeri 
care s-au dedicat performanței, 
și-a pus și iși va pune pece
tea pe dezvoltarea bazei de 
masă a boxului nostru. DAR 
FĂRĂ ACEASTĂ BAZA, NICI 
PROGRESELE BOXULUI 
POT FI PREA MARI.

întrebarea nu este lipsită de 
interes. Cum spunea antrenorul 
STOIANOVICI. boxul are ră
dăcini adinei in mișcarea noas
tră sportivi. Altfel, nu se pu
teau afirma un Mircea Dobres- 
cu, un Gheorgne Negrea, un 
Nicolae Linca. De ce, acum ciți-

Cristea 
Petroșeneanu

luri ., . 
va nu mai figurează nici măcar 
printre centrele pugilistice cu 
activitate mediocră.

Dar nu numai atît în con
siliile județene de educație fi
zică și spart, ne spunea CRIS- T£A —- ------------------
există 
oameni 
din interior boxul, care să-1 aju
te și să-1 îndrume cu pricepere. 
Unii iși aduc aminte de box nu
mai cînd este vorba de plecările 
peste hotare. In rest, nu-i inte
resează ce se întâmplă !“ Aces
tea sint adevăruri ’. Nu intere
sează pe nimeni că Brăila ago
nizează, că Galațiul agonizează, 
că Ciudanovița (acest loc unde 
boxul a rodit numai 

cîtorva 
cu

Consfătuire la Comitetul Central al P. C. R.
La Comitetul Central al 

partidului a avut loc o con
sfătuire la care au luat parte 
secretarii cu problemele orga
nizatorice ai comitetelor ju
dețene de partid și președinții 
colegiilor de partid de pe 
lingă comitetele județene ale 
P.C.R.

Cu acest prilej a fost anali
zată activitatea desfășurată 
pentru aplicarea hotărîrilor

Conferinței Naționale a P.C.R. 
în domeniul muncii organiza
torice.

Tovarășii Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Dumi
tru Coliu, Manea Mănescu, 
Virgil Trofin și Vasile Pati- 
lineț, luînd cuvîntul în cadrul 
consfătuirii, au expus măsu
rile luate după Conferința 
Națională a P.C.R. pentru 
continua dezvoltare a econo
miei naționale, a activității în

domeniul culturii, vieții poli- 
tice-ideologice și sociale. Au 
fost subliniate totodată sarci
nile actuale și de viitor ale 
noilor organe județene de 
partid privind pregătirea, se
lecționarea și promovarea ca
drelor, perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă, rolul 
și sarcinile colegiilor de 
partid, îndrumarea activității 
organelor locale de stat.

RESPECTAREA RIGUROASA
(Urmare din pag. 1)

INFORMAȚII
Comitetul Executiv al 

U.A.S.R. a transmis secreta
riatului întâlnirilor studenților 
portughezi în străinătate o 
telegramă în care se spune: 
„Alături de întreaga studen- 
țime progresistă din lume, ti
neretul universitar din Repu
blica Socialistă România este 
pe deplin solidar cu lupta 
studenților portughezi pentru 
drepturi și libertăți democra
tice. pentru satisfacerea re
vendicărilor lor legitime, a 
dreptului de a se asocia și a 
avea organizație proprie.

. Protestând împotriva repre- 
7 siunilor la care sînt supuși ștu- 
. denții portughezi, ne expri- 
■ măm sprijinul cu lupta dum- 
' nea voastră pentru eliberarea 

din închisoare a lui Jose Ber- 
nadino, fostul președinte al a- 
sociației studenților de la In
stitutul tehnic din Lisabona'-.

★

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Alexandru Tujon, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Șocia- 
liste România în Republica De- 
moc^Mțică Congo, a fost numit 
în ^late de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România șj în 
Republica Congo, cu*.reședința 
la Kinshasa.

(Agerpres)

Ascensiunea
si decăderea domnului
3

anume fel, ea Ie cunosc particu
laritățile psiho-fixiee. Antrenorii 
de la cluburile care-î ,,recrutea
ză44 gata pregătiți încearcă să Ie 
imprime un alt stil de antrena
ment, al lor. dar puțini dintre 
boxeri se pot adapta. Și atunci 
se pune verdictul : „Nu valo
rează nici cit o ceapă dege
rată 1“ După doi ani. în care 
tinerii boxeri din provincie nu 
se antrenează, nu susțin meciuri, 
îmi sînt trimiși înapoi. Dar.„ nu 
mai sint boxeri.

LUCA ROMANO : „Nu spun 
o noutate : Clubul „Rapid" res
piră numai... pentru fotbal ! 
Cum mai poți astfel să pretinzi 
rezultate de performanță ? Ine
galitatea boxului față de alte 
sporturi, reduce la zero șansele 
de afirmare în comparație cp 
sporturile amintite".

„O situație aproape identică cu 
cea relatată de Luca Romano 
există și la clubul „Metalul", 
confirmă antrenorul ION STO
IANOVICI. Am avut o echipă 
puternică ! Acum nu o mgi a- 
vem... Existau, în conducerea 
Uzinei 23 August, oameni cărora 
le plăcea boxul și îl sprijineau. 
Și rezultatele erau destul de 
bune. Secția de box este însă 
acum una dintre cele mai sla
be. Nouă, antrenorilor de la 
cljjburjlp mai mici, ne vine mai 
greu să creștem un boxer... 
Trebuie să-i oferim condiții 
dacă nu excelente, cel puțin ac
ceptabile. Inegalitatea intre con
dițiile unui club șl altul, între

decedat, ca să

rol unda 
a „Scinteii tineretului"^F

va ani, acești boxeri, ca și alți 
zeci și zeci, contribuiau din plin 
la marele spectacol care se nu
mește box ? Ce s-a schimbat ? 
Antrenorul MARCU SPAKOV a 
încercat să răspundă la aceas- 
te întrebări : „Existau oameni, 
puțini ce-i drept, dar cu autori
tate și cu posibilități de a spri
jini boxul, care iubeau acest 
sport ! Unde sînt acești oameni ? 
Ei nu au murit ! Ei există! 
Dar..., în ultimul timp, au fost 
evitați și uitați. Să-i căutăm ! 
Să-i recîștigăm, din nou. pentru 
box !“ Afirmațiile acestea meri
tă atenție.

Să ne gîndim la Craiova. Aici 
au existat oameni care iubeau 
boxul, de la simpli simpatizanți 
pînă ia conducători de între
prinderi, (— și rolul acestora, 
prin prestigiul și ajutorul moral 
și material pe care-1 pot da 
boxului este uneori decisiv I) 
care au sprijinit boxul craiovean 
și satisfacțiile au fost mari ; 
echipa orașului a devenit cam
pioană a țării, boxerii craioveni 
au cucerit ani la rînd cîteva tit-

ATENȚIE
BICICLIȘTI !

La magazinul specializat de biciclete și piese de schimb 
/ftitru biciclete O.C.L. Tehnometal unitatea nr. 56 din Bucu
rești, str. Brezoianu nr. 13 găsiți toate dimensiunile de anve
lope și camere pentru biciclete din import, ca de exemplu.

• 28 X• 28 X• 27 X• 26 X• 28 X• 26 X• 26 X• 26 X• 24 X■ • 22 X

Pentru cet

1«/H 
l’/s X l'/.|
l‘/<i
2 (pe talon cauciuc)
1,75 X 2;
l’/< X 2| 
l«/l| 
l’/tl
1«/.| 
1»/.|

din provincie, anvelopele și camerele aolid- 
tate se livrează prin ram bure poștaL

BOX
ceapă la 1 martie 1968. (Durata 
lor fiind stabilită la 4 luni). Care 

este situația în prezent ?
— Față de stadiul actual al 

lucrărilor — răspunde întrebări
lor noastre tov. Nicolae Rusnac

»
» ___ ____ , .. ___ ______
e — directorul sucursalei județene

mai amintim 
de Reșița, de

nu 
de Bocșa Română, __ ...
Cimpia Turzii, Timișoara, Cluj, 
etc. PAUL OCHIALBI spunea : 
..Avem în box comisii și comite
te, birouri, colegii de arbitri, de 
antrenori, metodiști, numai oa
meni care să iubească și să se 
ocupe cu tragere de inimă, dez
interesat, de acest sport nu a- 
vem !“ Infiltrarea elementelor 
incapabile, carieriste, profane în 
materie, a adus mari deservicii 
sportului cu mănuși.

Sigur, antrenorii participant 
la masa rotundă au ridicat și 
alte probleme. Din toate aces
tea. o întrebare s-a impus : de 
fapt, cine se ocupă de destinele 
boxului ? întrebarea aceasta vi
zează în primul rînd competen
ta. pregătirea de specialitate a 
unora dintre factorii care con
duc acest sport. întrebarea se 
vrea o rază de lumină care să 
pătrundă în teribilul labirint al 
specialiștilor și paraspecialiști- 
lor care compun comitetele, co
misiile. birourile, colegiile de 
care aminteam mai sus. O sim
plificare, o limpezire, a tuturor 
acestor organisme și microorga
nisme mai mult sau mai puțin 
necesare, se impune din partea 
Federației Române de Box.

Masă rotundă consemnată de : 
VASILE CABULEA și 

TEODOR POGOCEANU

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Q Sefecționabilii s-au 
antrenat la Coadele

(Citiți in ziarul de mtine con
cluziile mesei noastre rotunde).

„VĂ PRICEPEȚI
»

Ieri, ca s-ajungem să urmă
rim antrenamentele lotului re
prezentativ de fotbal am fă
cut un drum de peste 40 de 
km. pînă Ia Coadele. Cînd 
am ajunș la punctul termi
nus, arbitrul fluiera șfîrșitul 
primei reprize a meciului de 
antrenament. (Șcpr 2—0 pen
tru selecționată în dauna echi
pei de categoria secundă — 
Electronica Obor). Pe de lă
turi, zeci de specialiști. Nu 
comentăm partida, ne limi
tăm la a transcrie componen
ța lotului: R ADUC AN U, 
DATCU. IV/XNCESCU, BAR
BU, POJONI, MOCAN U, 
DpLEANU, MANOLACHE 
C. DINU, PÎRCĂLAB, GRO- 
ZEA, I. IONESCU. MOLDO- 
VEANU, OBLEMENCO. Ju
cătorul TALPAI nu s-a pre
zentat. Putem bănui că n-o 
fi nimerit adresa. COADELE, 
trebuie să recunoașteți, nu-i 
chiar Ia îndeipînă. De aceea 
întrebărfi r Dtr ce aîcî, la 
Coadele ? De ce nu pe „Re
publicii,f sau „23 August" ? 
Și de ce nu cu spectatori ?
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LA FOTBAL?“
CONCURSUL ZIARULUI NOSTRU

V. MOȚU
★

In Cupă : „Progresul" — 
„Universitatea" Cluj 2—1. 
Au marcat pentru învingă
tori : Oaidă și Mateianu.

• 
e 
e 
e
•

e

PENTRU RETURUL
întrebările

pentru etapa 
« Vl-a

1. Indicați scorul final al 
meciului Farul—Rapid (10 
puncte).

2. In care dintre meciu
rile etapei — divizia A — 
•e vor acorda lovituri de la 
11 m (pentru fiecare răs
puns exact — 10 puncte).

3. Care va fi ordinea pri
milor șapte echipe, după •-

CAMPIONATULUI 9 Turneul U.E.F.A.
de juniori

cupott
PARTICIPARE

Nr
STA PA 

DIN
.14 APRILIE

tapa a șasea, In clasamen
tul diviziei A (ÎS puncte).

In 
Franța 
șoare r-
U.E.FA. de fotbal 
echipelor de juniori. Iată re
zultatele tehnice înregistrate 
în etapa a doua din cadrul 
grupelor preliminare : Portu
galia — Belgia 1—0; Italia — 
Cehoslovacia 2—0 j Iugosla
via — R. F. a Germaniei 
1—0; Anglia — Olanda 1—0; 
Ungaria — R. D. Germană 
4—1 j Scoția — Elveția 4—0; 
Bulgaria U.R.S.S. 1-0.

mai multe 
continuă să 
Întrecerile

orașe din 
se desfă- 
tumeului 

rezervat

Prahova a B. I. — se apre
ciază că instalația nu va putea 
intra în probe tehnologice mai 
devreme de 15 mai, cu o întâr
ziere de două luni și jumătate fa
ță de termenul stabilit.

Asta înseamnă că și termenele 
de punere în funcțiune vor fi 
„mutate" cu aceeași perioadă. 
Timp în care — folosim datele 
din proiect — se vor pierde pes
te 5 027 tone de fenol și 3 125 t 
acetonă. Produse petroliere de 
prim rang de care economia 
națională are nevoie și care nu 
vor putea fi puse în circuitul 
productiv. întrebat asupra cau
zelor care au generat această 
stare de lucruri, țov. inginer Tra
ian Vulpe — director general al 
combinatului, ne spune : „Livra
rea cu întârziere de către Uzina 
Grivița Roșie — București a co
loanei de rectificare T 2 și a

reactorului R 1 nu au permis 
terminarea lucrărilor de montaj 
la utilajul tehnologic și implicit 
începerea probelor de presiune 
care la rîndul lor au făcut impo
sibilă executarea izolațiilor".

Deci, nerespectarea de către 
furnizor a termenelor contrac
tuale (30 VI și respectiv 15 VII 
1967) creează astfel de situații. 
Fără discuție, pot invoca diverse 
motive care l-ar fi împiedicat să 
o facă. Dar ne întrebăm — a- 
tunci cînd se semnează un con
tract, se știe sau nu care sînt po
sibilitățile uzinei ? Și dacă se 
știu, dacă uzina convine că poa
te onora comenzile, de ce atunci 
asistăm la asemenea stări de lu
cruri — încălcări flagrante ale 
disciplinei contractuale ?

O parte din responsabilitate 
pentru asemenea întârzieri revine 
în categoria forului tutelar al u- 
zinei furnizoare — Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, care n-a ajutat uzina și n-a 
luat măsuri operative, energice, 
pentru livrarea la timp a utila
jelor.

Cea de-a doua cauză im
portantă pentru care instalația 
de fenol acetonă va întârzia să

producă — greșelile de proiec
tare. O „scăpare" a IPROCHIM- 
București în ce privește materia
lul din care urma să se facă gar
nitura pentru rostul de dilatare 
a bazinului de defenolare a fă
cut necesară revederea proiectu
lui. Operația a durat nu mai pu
țin de 3 luni de zile în condi
țiile în oare lucrările erau în 
plin mers. Muncă în plus, stag
nări de construcție — iată con
secințele pripelii și alegerii în 
fugă a soluțiilor de proiectare. 
Iar dacă acum bazinul a fost a- 
sigurat pentru intrarea în probe 
aceasta se datorește în primul 
rînd efortului impresionant de
pus de constructori pentru a 
drege ceea ce alții stricaseră..,

Darea în funcțiune la termenul 
prevăzut a noilor capacități de 
producție, reprezintă o sarcină 
esențială a beneficiarilor, proiec- 
tanților, furnizorilor, constructo
rilor și montorilor. Sincroniza
rea mișcărilor lor este absolut 
necesară. Este de datoria foruri
lor tutelare să ia cele mai severe 
măsuri pentru intrarea în normal 
a lucrărilor.

GH. GHIDBIGAN

CINE
(Urmare din pag. I)

SCU RTEAZĂ

D I N V I R F U R I D E

a-

Trece lebăda pe ape...
Foto : NICOLAE CRISTOVEANU

Institutul
și Fizioterapie,

Galați se semnalează situația 
numai în cazul în care acele 

culturi concret urmărite prin si
tuațiile operative și direct, de 
către cei ce merg în teren (pre
gătitul terenului, semănatul, in
corporatul îngrășămintelor, lu
crări în legumicultura) nu solici
tă și ultimii zece-cincisprezece 
țărani cooperatori, aceștia sînt 
trimiși să lucreze la săpatul viei, 
la executarea tăierilor. în același 
timp, vegetația s-a intensificat, 
pe alocuri buruienile întreeîn- 
du-se în înălțime cu butucii de 
Vie.

Pare paradoxală situația întîl- 
nită în această primăvară în uni
tăți agricole recunoscute pentru 
tradiția lor în viticultură. La 
Smulți, Aldești, Vădeni, Blînzi, 
C.A.P. „9 Mai" Barcea, „Victo
ria" Nicorești, Umbrărești, Pe- 
chea I, Plevna, Grivița, Slobo- 
zia-Conache, spre exemplu, sapa 
mare (oare, după tăieri e soco
tită lucrarea principală a primă
verii în vie) de abia a fost în
cepută ; fertilizarea aproape că 
nici nu este adusă în discuție, 
iar arăcitul, completarea șpalie- 
rilor deteriorați sau așezarea lor 
în plantațiile tinere sînt socotite 
încă „probleme ale săptămînii 
viitoare". De ©e o astfel de si
tuație P în general, răspunsurile 
primite dovedesc o căutare asi
duă a unor „motive" zdrobi
toare. „Timpul ne-a fost potriv
nic" ; sau „n-avem oameni, abia 
de-o scoatem la eapăt eu ce este 
mai urgent"; teu „acum încă 
stăm bine („stăm bine" însem- 
nînd lucrări executate pe oed

tul 
că

mult a zecea parte din plantația 
de vie), anii trecuți să fi văzut 
dumneavoastră cum stăteam..." ; 
sau „ne temem de timp, noi am 
fi lucrat, dar dacă pornesc niște 
ploi, sau vine vreun ger târziu, 
nu ratăm totul ?“ ș.a.m.d. Argu
mente solide precum castelele de 
nisip... Cum oare pot să susțină 
tovarășii de la cooperativele a- 
gricole „Victoria" din Nicorești, 
Pechea I sau „9 Mai" Barcea, 
spre exemplu, că timpul le-a fost 
potrivnic cînd vecinii lor, coope
ratori în aceleași localități, au 
executat lucrări de întreținere ne 
aproape două treimi din suprafe
țele cultivate cu vie ? Sau cei 
din consiliul de conducere al 
cooperativei agricole din Blînzi, 
unde, din 135 hectare cu vie n-a 
fost săpat nici măcar un hectar, 
că nu există brațe de muncă su
ficiente, cînd, de la 15 martie în
coace (adică de atunci cînd 
timpul a devenit optim și lucră
rilor în vie), numărul mediu al 
zilelor-muncă pe cooperator abia 
este de unsprezece ? Sau, la coo
perativele agricole din Corod, 
Ghidigeni, Vădeni, Plevna 
unde lucrările în vie sînt execu-

tate pe suprafețe neglijabile — 
că se tem de timp, cînd înșiși 
cei ce afirmau acest lucru apli
caseră deja lucrările de sezon pe 
loturile personale ocupate de 
vie ? Și în timp ce se caută jus
tificări, circa opt mii de hectare 
cultivate cu vie sînt încă neîn
treținute, iar din 1492 hectare 
prevăzute a se planta în această 
primăvară, doar pe 204 s-au exe
cutai lucrările necesare.

Motivări, în esență de același 
gen, au determinat și anul tre
cut diminuarea producțiilor de 
struguri, iar în final a venituri
lor realizate de cooperativele a- 
gricole ; un indice redus de uti
lizare a pămîntului. Judecind 
după situația existentă acum în 
podgoriile Galațiului, dacă nu se 
intervine hotărît din partea or
ganelor competente, „palmare
sul" anului trecut este posibil să 
se reediteze. în folosul cui ? 
Timpul optim nu este trecut dar 
nici nu ține o veșnicie... Altfel, 
situația din podgoriile Galațiului 
poate îndreptăți ideea că cei ca 
scurtează zilele vinului de viața 
lungă sînt înșiși producătorii lui.

GH. FECIORU

O VIE MIȘCARE
DE SPIRIT

(Urmare din pag. I]

La meci

Stela Păduraru, 
funcționară. 
Balneologie , ______
Bulevardul Coșbuc Nr 14 
București.

Corina Medeleanu, 24 ani, 
profesoară și Aurelia Hepcal, 
20 ani. profesoară, Școala 
Generală Belting Județul

Satu Mare (ilustrate și litera
tură).

Popescu Aurel, 24 ani, in
giner, Str Bistriței 39 Buzău 
(ilustrate, fotografii cu ar
tiști).

Irina Petrescu, 17 ani, elevă 
cl. a Xl-a Str. Victoriei nr. 
22 Tg. Jiu, Județul Gorj 
(schimb de fotografii cu ar
tiști)

Ion Marin, 19 ani, termoteh- 
nician, Căminul 23 August, 
Camera 141 Reșița, Județul 
Caraș-Severin (sport, ilus
trate, cinema)

Cernescu Janeta, 20 ani, 
învățătoare, Str. T. Vladi- 
mirescu Bloc 1 ap. 11 Cerna
vodă, Județul Constanța.

Mioara Lăcătușu, 24 ani, 
profesoară, Sascut Sat, Ju
dețul Vrancea (teatru, cine
ma)

Andrei Georgeta, 21 ani, 
Învățătoare, satul Costiugeni, 
comuna Albești, Județul Bo
toșani (diverse)

Oprean Valentin, 20 ani, 
sudor, Blocul 4 ap. 5 Gura- 
barza, Județul Hunedoara 
(ilustrate, diverse)

Maiș loan, 21 ani, asistent 
medical. Str. Dobayes nr. 66 
Sighetu' Marmației, Județul 
Maramureș (ilustrate, sport)

Safian Viorica, 20 ani, în
vățătoare, Școala G-lă Pădu
rea Neagră, Județul Bihor 
(diverse)

Bălanei Mariana, 21 ani, 
dactilografă, Str. Bălănești 
nr. 2 sectorul 5 București 
(sport, ilustrate)

Macovei Constantin, 22 ani, 
mecanic, Str. Victoriei nr. 96 
Piatra Neamț (ilustrate)

Aparat de
filmat din

anul 1896

B R A D...

Salonul republican de 
desen și gravură

Seinenii, primitori ca toți 
maramureșenii, cînd ajungi 
la ei te întîmpină cu drag 
și te întreabă dacă ai urcat 
vreodată pe dealul Comja să 
vezi numele lui Eminescu 
scris din 10.000 de brazi. Au 
fost plantați, spun, unii de 
ostașii români, în timpul 
primului război mondial, 
alții că în al doilea etc.

Curips, am dat o fugă pînă 
la locul cu pricina după ce 
am trecut două dealuri și 
trei văi. Un coleg a căutat 
să-mi țină compania și, ca 
mica noastră excursie să

decurgă, normal, ne-am luat 
niște provizii pe care spe
ram să le mîncăm la umbra 
brazilor. Dar ajunși la fața 
locului am rămas surprinși 
de inexactitatea acestor po
vestiri reluate și pe la tele
viziune, de Mihai Florea.

„Omagiul silvestru' 
dus poetului care a iubit 
atit de mulț lacurile, marea 
și pădurea, a început să fie 
sacrificat pentru lemn de 
foc. Multe litere au fost tă
iate, așa că numai cu oare
care fantezie, și știind mai 
dinainte despre ce e vorba.

poți citi numele „Eminescu**. 
Păcat de panorama extraor
dinară care se întinde la poa
lele dealului, în dreapta Țara 
Oașului care se vede pînă 
dincolo de Negrești, iar în 
față Someșul cu nenumăra
tele sale aluviuni. Cred că 
dacă organizația U.T.C. din 
sat, ajutată de ocolul silvic, 
care îngrijește această zonă, 
ar putea reface această plan
tație, poate că peste 10 ani 
vor putea citi din nou dru
meții numele lui Eminescu 
înscris cu vîrful verde al 
brazilor. ȘT. GĂNESCU

(De la corespon
dentul nostru).

Muzeul de istorie 
lin Gherla a achizi
ționat de la un lo
cuitor al comunei 
Iclod un aparat de 
proiecție cinemato
grafic. Aparatul a 
fost fabricat în 1896 
în Franța la puțin 
timp după inaugura
rea în decembrie 
1895 la Paris a pri
melor f ~ * ’*
proiecție 
grafice 
Lumiere. 
de la : 
Gherla este unul 
dintre primele apa
rate de proiecție din 
lume. Aparatul a a- 
partinut în decursul 
anilor mai multor 
proprietari din loca
lități diferite. Bă- 
trînii din satele Juk, 
Bonțida, Gădălin, I- 
clod își amintesc și 
azi despre „minunea 
— cailor verzi — pe 
pereți" a proiecției 
cinematografice 
atunci.

aparate de 
cinemato- 

a fraților 
. Aparatul 
Muzeul din 
este

In sălile Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis, miercuri 
la amiază, Salonul republican de desen și 
gravură.

Pentru acest Salon, juriul a reținut peste 
300 — grafică de șevalet, afișe, ilustrații 
de carte realizate în cursul ultimului an 
de peste 200 de artiști din întreaga țară.

lp^tl

La Northshire (Anglia) a 
avut loc un meci de fotbal 
între două echipe de... bu
nici. Fiecare din compo- 
nenții echipelor trecuse de 
șaizeci de ani. Decanul de 
vîrstă al celor două echipe, 
portarul uneia din ele, care 
avea 81 de ani, a uimit 
asistența prin sprinteneala 
lui.

Comedia erorilor

Englezul C. E. Clark a 
publicat o carte intitulată 
„Erorile noastre", care este 
un breviar al greșelilor 
curente pe care le comitem. 
El amintește că Wilhelm 
Tell n-a trăit niciodată, 
califul din Oman n-a incen
diat biblioteca din Alexan
dria. Cleopatra n-a fost e- 
gipteancă, ci grecoaică, 
broaștele țestoase nu mă- 
nîncă insecte, maimuțele 
n-au purici, vrabia nu pă
șește etc.

18 minute pe secol
Mișcarea de rotație a pă- 

mîntului se încetinește — 
este ultima descoperire a 
astronomilor. Noroc însă că 
încetinirea 
este extrem de mică, cifrîn- 
du-se la 18 minute pe secol. 
Calculele arată că în anul 
3.937 pămîntul va fi pierdut 
1.450 de minute, pentru a 
pierde o zi întreagă îi tre
buie 7.800 de ani.

rotației sale

dt studenți instmmMtifti, tub 
bagheta dirijorului ttudent 
Minăiescu Mihai repttă. A- 
propiatul Festival incită voin
ța, stimulează txorcifii, con
turează, intra umbra și lu
mini, trăsături.

„Nutrim ambiția, ne-a de
clarat tovarășul profesor Dinu 
"Vasile, conducătorul artistic 
al ansamblului, să promovăm 
în acțiunea noastră muzicală 
numai melodia inedită, liris
mul pur cules direct de la 
sursă, evitind, prin ocolirea 
unor partituri mai cunoscute, 
nu numai fenomene posibile 
de manierism, de închistare 
în formule de expresii melo
dice vechi, dar și un soi pe
riculos de parazitism tonal 
lipit în timp, de patima culo
rii interpretative a multor or
chestre, pe tulpina curată a 
melosului originar'.

Așadar încă un efort de in
dividualizare, încă un aspect, 
o nuanță.

Orchestra își desface pece- 
țile, un univers de apă și vînt 
se insinuează în aer, și vocea 
studentului solist Palcu
Gheorghe, în lumina instru
mentelor ce inundă odaia, 
răzbește clară, expresivă.

★
Formațiile de chitare Sînt 

în vogă la noi, ca și în alte 
părți, de altfel. Orice s-ar spu
ne, fiecare ne visăm solist lin
gă Fugaru la „Sincron". Dar 
în aceiași timp, și poate toc
mai din acest motiv, nu ne 
mai miră apariția unei or
chestre noi intr-un domeniu 
oarecum saturat. Și totuși naș
terea unui asemenea grup de 
soliști mai poate oferi un 
moment inedit.

Patru studente: Păun Ni- 
coleta (chitară solo) Surules- 
cu Mihaela (chitară ritm) 
Ianou Elvira (chitară bas) și 
Tonescu Eugenia (baterie) au 
îndrăznit să spargă o tradiție 
și să impună un etalon femi
nin intr-un domeniu unde 
doar băieții se dovedeau pri- 
cepuți.

Și astfel, insistent, seară de 
seară, la Casa de cultură a 
studenților, o orchestră femi
nină as chitare repetă, intr-o

luptă acerbă cu un reper
toriu încă nedefinit, ou un stil 
îswă impersonal, dar ou o 
mare voință de a răzbi.

★
Săli, săli, săli.
Multe ,^i totuși insufici

ente", ca să-l cităm pe tova
rășul director al Casei de cul
tură, pentru cei aproape 400 
de studenți ce activează în 
cadrul diferitelor manifestări 
zilnice. Dar în sălile ultraso- 
licitate, una trăiește o viață 
nouă, un destin aproape pa
ralel cu cel al studioului ar
tistic din pod. întinerită în 
culoare, spațiu și mobilier, a- 
ceastă sală, potrivit etichetată 
„Student Club", începe să de
vină una dintre răsfățatele im
punătorului complex, atît prin 
linia de elegantă elevație a 
osaturii sale, cît și prin at
mosfera de febrilitate intelec
tuală ce o întreține. Cîteva 
seri în ambiția ei pot însemna 
(desigur dincolo de o discuție 
la o cafea) un recital de poe
zie autentică, o interpretare 
muzicală de gust și probitate 
interpretativă sau un specta
col teatral ales. In seara vizi
tei ce ne-am propus-o, regi
zorul student I. Negulescu 
definitiva mișcări fundamen
tale într-un nou spectacol cu 
o psiho-socio-dramă a lui 
T orna George Maiorescu 
„Drumul peste mațe e închis" 
o dezbatere etică, un dialog 
manifest despre lumini și în
frângeri, speranțe și prăbușiri. 
Spectacolul a individualizat 
două certe prezențe actori
cești ; studenții Dora Ivanciuc 
și Vladimir Găetan, nu numai 
prin noblețea tonului și prin 
emoția de o vibrantă lucidi
tate, dar și prin aerul fireso 
și degajat al mișcării în rol.

★
E o mișcare vie de spirit, 

aici, la Casa studenților. Și 
chiar dacă multe dintre roa
dele acestei mișcări nu se 
arată încă împlinite, abun
dența de inițiative, de cău
tări, de „idei", este de bun 
augur.

ADRIAN MUNȚIU



□
STOCKHOLM (Ager

pres). — De la trimișii speciali 
Chișu Vasile și Ținu Dumitru :

Miercuri dimineața, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Gomeliu Mă
nescu, și de celelalte persoane 
oficiale române, a plecat din 
Stockholm cu un tren special 
spre Văsteras, capitala pro
vinciei Văstmanland, situată 
la 180 km de Stockholm pe 
malul nordic al lacului Măla- 
ren. In această vizită, oaspeții 
români au fost însoțiți de 
Sven-Eric Nilsson, ministru 
fără portofoliu, baronul 
C J. Rappe, ambasadorul 
Suediei la București, Harry 
Brynielsson, director general 
al „A. P Atomenergi”, 
T. Vrethem, președintele 
pului „A.S.E.A." șl alte 
soane oficiale suedeze.

înainte de plecarea trenului, 
premierul român a vizitat ex
poziția din incinta gării cen
trale, care prezintă momente 
din dezvoltarea căilor ferate 
suedeze.

Deplasarea la Văsteras se 
special, 
uzinele 

'. Ca semn de aten
ție, gazdele au ornat compar
timentele cu flori în culorile 
drapelului românesc. Oaspeți
lor li se dau explicații cu pri
vire la calitățile tehnice ale

face cu un tren 
realizat recent de 
„A.S.E.A.".

Ak** 
gru- 
per-

noului tren electric care va fi 
pus în curînd în exploatare în 
sistemul de transporturi 
Capitalei suedeze.

Trenul străbate regiuni pi
torești, acoperite de lacuri și 
păduri de conifere, care se în
tind de o parte și de alta a 
linii ferate pînă la Văsteras — 
unul din cele mai vechi orașe 
ale Suediei, avînd în prezent 
aproximativ 100 000 de locui
tori. în decursul anilor Văste
ras a ajuns să se numere prin
tre principalele orașe indus
triale suedeze. Aici se află 
uzinele concernului „A.S.E.A.“ 
și uzinele „Svenska Metall 
Verken Ab“, considerate ca 
unele din cele mai importante 
obiective industriale ale Sue
diei, bine cunoscute și apre
ciate peste hotare, datorită 
produselor lor variate și de o 
înaltă calitate.

Prin frumusețea peisajului 
său natural și prin vestigiile 
de cultură pe care le păstrea
ză, Văsteras-ul atrage în toate 
anotimpurile numeroși turiști. 
Aici se află renumita Catedrală 
construită la începutul secolu
lui al XIII-lea, unde sînt păs
trate mormintele regelui Erik 
al XIV-lea și al renumitului 
cărturar suedez, Johannes 
Rudbekius, fondatorul primu
lui gimnaziu din Suedia. Un 
important monument arhitec 
tonic este, de asemenea, Cas
telul construit în secolul

al

al

RELATĂRI ALE PRESEI SUEDEZE

STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
— Trimișii speciali, Chișu Va
sile și Mihai Matei, transmit : 
Ziarele centrale suedeze pu
blică relatări largi despre vi
zita delegației guvernamentale 
române conduse de președinte
le Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maurer. Relatările 
sînt însoțite de fotografii și ci
tate din cuvîntările rostite la 
dineul oferit de primul minis
tru suedez, Tage Eriander, de 
ample extrase din conferința 
de presă a premierului român.

Comentind această vizită, 
ziarul „Svenska Dagbladet” a- 
duee elogii politicii României 
de dezvoltare a relațiilor eco
nomice cu toate țările. Mențio- 
nînd faptul că delegația româ
nă a vizitat recent Finlanda, 
ziarul subliniază că „vizita în 
Nord este edificatoare pentru 
eforturile României de lărgire 
a contactelor cu alte țări“. „A- 
legerea ministrului de externe,

Comeliu Mănescu, în postul de 
președinte al Adunării Gene
rale a O.N.U. — relevă ziarul 
— ooate fi considerată ca o 
recunoaștere internațională a 
noului rol pe care îl joacă Ro
mânia pe plan mondial". In 
aceste condiții, conchide zia
rul. există toate premisele ca 
tratativele 
Suediei să

Același 
teresul pe 
cele două 
fioarea schimburilor comercia
le. Sînt prezentate cifre și date 
în legătură cu evoluția comer- 

.țului româno-suedez. In afară 
de problemele economice — se 
spune în continuare — în 
cursul primelor întrevederi în
tre premierii Maurer și Erla-n- 
der au fost discutate probleme 
politice generale și problema 
schimburilor culturale dintre 
cele două. țări.

cu reprezentanții 
fie fructuoase, 
ziar subliniază in- 
care îl manifestă 
țări pentru intensi-

XIV-lea, în care se află 
prezent Muzeul de istorie 
provinciei Văstmanland.

în clădirea administrației 
concernului „A.S.E.A.”, oaspe
ții au vizionat un film ce pre
zintă o parte a activității a- 
cestei importante întreprin
deri. Concernul datează din 
anul 1883 cînd firma a început 
să producă primele mașini e- 
lectrice. într-o perioadă rela
tiv scurtă „A.S.E.A.” și-a cîș- 
tigat o poziție de prim rang 
în industria electrotehnică 
mondială. In prezent, aici lu
crează peste 29 000 de salariați 
Printre principalele produse 
ale concernului se numără in
stalații și echipamente pentru 
producerea și transportul e- 
nergiei electrice — generatoare 
de curent alternativ și conti
nuu, transformatoare, utilaje 
pentru linii de înaltă tensi
une, locomotive electrice, cen
trale nucleare, mașini și echi
pamente electronice etc. Con
cernul este reprezentat astăzi 
în 71 de țări prin 26 de firme 
subsidiare avînd fabrici în 
Australia, Brazilia, Franța, 
Mexic. Norvegia și alte țări 
Gazdele se mîndresc cu pro
dusele care ies pe porțile uzi
nelor lor, cu gama largă de 
produse electrice și electro
nice, multe din ele cu o fru
moasă reputație peste hotare 
datorită calității și randamen
tului lor.

A fost vizitat apoi labora
torul de experimentare a pie
selor destinate reactoarelor de 
centrale atomoelectrice, pre
cum și secția de instalații și 
echipamente pentru locomo
tive Diesel electrice. De la 
A.S.E A. a achiziționat Româ
nia licența pentru fabricarea 
locomotivelor electrice în țara 
noastră. Oaspeții români au 
primit explicații privind în
zestrarea tehnică a uzinei, mo
dul de folosire a utilajelor 
modeme automatizate și cali
tatea produselor.

In secțiile vizitate, premierul 
român s-a interesat de modul 
în care este organizată pro
ducția, de metodele moderne 
folosite. Apoi, luîndu-și ră
mas bun. a mulțumit pentru 
explicațiile date, a urat suc
cese specialiștilor 
A.S.E.A

Programul P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 10 (Agerpres). — 

După cum transmite C.T.K., 
presa cehoslovacă a publicat 
Programul de acțiune al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia.

Partidul, se arată în program, 
se bazează și se va baza și în 
viitor pe rolul clasei muncitoare 
în construcția socialistă, pe ță
rănimea cooperatistă, legată în 
mod organic de clasa muncitoa
re, pe intelectualitatea populară, 
socialistă. Baza orînduirii de 
stat cehoslovace o constituie 
conviețuirea liber consimțită, pe 
bază de egalitate în drepturi a 
cehilor și slovacilor.

Subliniind rolul’conducător al 
partidului, programul se referă 
la măsurile pe care C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia le-a luat în 
vederea dezvoltării democrației 
socialiste.

In program se prevede înce
perea neîntîrziată a muncii pen
tru pregătirea unei noi consti
tuții a R. S. Cehoslovace, al că
rei proiect să fie dezbătut în 
mod public, astfel îneît, îndată 
după congresul partidului, să 
poată fi supus dezbaterii Adu
nării Naționale.

Structura economică a Ceho
slovaciei, nivelul ei tehnic, con
centrarea și specializarea tre
buie să fie astfel dezvoltate in
cit să reacționeze mai rapid la 
schimbările economice din tară 
și din lume.

Baza dezvoltării relațiilor e- 
conomice internaționale — se 
arată în program — va fi și pe 
viitor colaborarea economică cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste, în special cu 
statele membre ale C.A.E.R. 
Vom sprijini în mod activ dez
voltarea relațiilor economice cu 
toate celelalte țări ale lumii 
care sînt interesate în această 
dezvoltare pe baza egalității în 
drepturi; avantajului reciproc si 
fără discriminări.

în continuare, programul se 
ocupă de probleme ale - nivelu
lui. de trai, subliniindu-se im
portanța rezolvării problemei 
construcției de locuințe și a re
ducerii săptămînii de lucru la 
cinci zile.

Refsrindu-se la activitatea in
ternațională. programul arată 
că R. S. Cehoslovacă va formu
la propria sa poziție față de pro
blemele fundamentale ale poli
ticii mondiale, pornind de la 
raportul real dintre forțele in
ternaționale și de la conștiința

l

că ea constituie o parte inte
grantă activă a procesului revo
luționar din lume. Orientarea 
fundamentală a politicii externe 
cehoslovace este alianța și co
laborarea cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte state socialiste. 
R. S. Cehoslovacă tinde ca re
lațiile de prietenie cu aliații săi 
— țările comunității socialiste 
mondiale — să se adîncească și 
pe viitor pe baza respectului re
ciproc, suveranității, egalității în 
drepturi și solidarității interna
ționaliste.

în ce privește țările capitaliste 
cu o înaltă dezvoltare, va fi 
promovată o politică activă de 
coexistență pașnică. Poziția geo
grafică a Cehoslovaciei, la fel 
ca și nevoile și posibilitățile ei 
industriale, impun promovarea 
unei politici europene mai ac
tive, îndreptată spre dezvoltarea 
relațiilor reciproc avantajoase 
cu toate statele și organizațiile 
internaționale și spre asigura
rea securității colective a con
tinentului european. Se va por
ni în mod consecvent de la e- 
xistența celor două state ger
mane, de la realitatea că R.D.G., 
ca prim stat socialist de pe te
ritoriul german, este un factor 
important al păcii în Europa, de 
la necesitatea de a sprijini, for
țele realiste din R.F.G. și, tot
odată, de a contracara tendin
țele neonaziste și revanșarde 
din această țară.

Politica noastră externă nu a 
folosit toate posibilitățile de a 
acționa activ, nu a formulat cu 
inițiativă poziția sa proprie în 
ce privește o serie de proble
me internaționale importante. 
Comitetul Central al P. C. din 
Cehoslovacia, Adunarea Națio
nală, guvernul și ministerul co
respunzător trebdie să lichide
ze rapid aceste neajunsuri și 
să urmărească sistematic ca po
litica noastră externă să expri
me întru totul atît interesele 
naționale, cît și cele internațio
nale, ale Cehoslovaciei socialiste.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia va acționa mai activ în 
domeniul mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Vom acorda o importanță 'deo
sebită relațiilor de prietenie, 
consultărilor reciproce și schim
bului de experiență cu P.C.U.S , 
cu partidele comuniste și mun
citorești ale comunității socia
liste, cu toate celelalte partide 
comuniste frățești.

STOCKHOLM .10 
pres). — Trimișii 
Chișu Vasile și Dumitru Ținu, 
transmit: Cu prilejul vizitei 
oficiale in Suedia a președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, 
ambasadorul României la Stoc
kholm, Eduard Mezincescu, a 
oferit miercuri seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte 
Tage Erlander, primul mi
nistru al Suediei, Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor 
externe, Erik Holmqvist, mi
nistrul agriculturii, Camila 
Odhnoff, ministrul fără por
tofoliu, C. H. Hermansson. 
președintele partidului de 
stingă (comuniștii), E. Karls
son, secretar al partidului, ar
tiști. scriitori, alți oameni de 
cultură, oameni de afaceri, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice, ziariști. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

□
Delegația M A N. a vizitat

orașul iugoslav Osiek
BELGRAD 10 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : In cursul zilei de miercuri, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale a vizitat regiunea Bara- 
nia din R.S. Croația.

La gara Osiek, oaspeții români 
au fost întîmpinați de Mio Brkici, 
vicepreședintele Skupștinei orașe-

nești și de alte persoane oficiale. 
Apoi, delegația a vizitat mai 
multe secții ale combinatului a- 
gro-industrial, „Belie“. Directo
rul general al combinatului, 
Viekoslav Cikai, a voibit despre 
realizările acestei unități, care se 
întinde pe o suprafață de 86.000 
hectare.

Seara, președintele Skupștinei 
comunale din Beli Manastir, Bela 
Șagi, a oferit un dineu în cinstea 
delegației parlamentare române.

Incidentele rasiale din S.U.A.
Bilanțul tulburărilor din

ultimele zile
Știrile transmise miercuri 

seara de agențiile de presă in
dică o scădere a tensiunii în 
majoritatea orașelor ameri
cane afectate de tulburările 
declanșate după asasinarea li
derului integraționist, Martin 
Luther King.

Capitala S.U.A. Washington 
și-a recăpătat aspectul nor
mal. cu excepția cartierelor 
devastate în cursul incidente 
lor care au avut loc la sfîrși 
tul săptămînii trecute și care 
s-au soldat cu pagube de peste 
13 milioane dolari. Efectivele 
trupelor federale mobilizate 
pentru a întări forțele de or
dine din oraș au fost reduse. 
Patrule continuă să circule 
insă în centrul Washingtonu
lui. Tensiunea a scăzut și la 
Chicago, Philadelphia, precum 
și la Baltimore, oraș în care 
în timpul nopții de duminică 
spre luni au fost aduși 10 000 
de soldați pentru a 
ordinea.

Situația continuă să 
țină încordată însă 
mington, Kansas City și in 
două cartiere din New York 
— Harlem și Brownsville.

Un bilanț transmis de agen
ția United Press International 
arată că în timpul celor șase 
zile de tulburări au fost ucise 
38 de persoane, iar 2 248 au 
fost rănite. Numărul arestați- 
lor se ridică la 18 831. Poliția 
din orașele afectate de tulbu
rări a fost întărită cu aproape 
20 000 de militari ai trupelor

federale și 37 000 de membri 
ai Gărzii naționale.

Comentind evenimentele din 
ultimele zile, ziarul „Washin
gton Post" constată că „Was
hingtonul trebuie să ducă un 
război pe două fronturi — în 
Vietnam și în interiorul țării 
ceea ce ar putea epuiza rezer
vele strategice americane". A- 
semenea măsuri de desfășurare 
de forțe, scrie ziarul, sînt fără 
precedent fri istoria Statelor 
Unite.

lending

in Elveția
studențești
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Aspect din timpul unei recente manifestații a studenților 
din Tokio, în sprijinul revendicărilor lor, soldată cu inter

venția violentă a poliției.

restabili

se men- 
la Wil-

Potrivit ziarului „The Mem
phis Commercial Appeal", poliția 
orașului Memphis ar fi deschis 
o anchetă pentru a determina 
dacă asasinul liderului integrațio
nist, Martin Luther King, a fo
losit lungimile de unde utilizate 
de mașinile poliției pentru a 
lansa agenții pe o pistă falsă în 
momentul crimei. Ziarul scrie că 
directorul poliției, Frank Hollo
man, ar fi declarat că „o anchetă 
a fost deschisă în legătură cu a- 
ceastă posibilitate". Ziarul scrie 
că poliția ar fi primit joia tre
cută, la aproximativ o oră după 
săvîrșirea crimei, șapte mesaje 
prin radio care ar fi fost trans
mise de agentul R. W. Bradshaw. 
Or, Bradshaw neagă că ar fi tri
mis aceste mesaje.

Pe de altă parte, se anunță că 
poliția din localitatea Joplin, sta
tul Missouri, a arestat un locuitor 
al orașului Memphis, bănuit de a 
fi comis crime în diferite state ale 
S.U.A. Suspectul este interogat 
în cadrul anchetei asupra asasi
nării lui Martin Luther King.

Solidari cu lupta poporului

vietnamez
MOSCOVA 10 — Corespon

denții noștri, N. Cristoloveanu și 
S. Podină, transmit: Miercuri 
ș-au încheiat lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului Ge
neral al F.S.M., la care au luat 
parte reprezentanți ai 43 de cen
trale sindicale naționale afiliate 
la F.S.M., invitați și observatori 
din partea a 41 de centrale sin
dicale neafiliate, autonome și ai 
unor organizații sindicale inter
naționale.

Din țara noastră a participat o 
delegație a sindicatelor, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., membru 
al Consiliului General al F.S.M.

Participanții la sesiune și-au 
exprimat solidaritatea deplină 
cu cauza dreaptă a poporului

vietnamez, au condamnat agre
siunea imperialistă a S.U.A. în 
Vietnam.

Sesiunea a examinat căile și 
mijloacele concrete prin care 
sindicatele, indiferent de afiliere, 
toți oamenii muncii din întreaga 
lume pot să contribuie mai activ 
la întărirea unității de acțiune, 
extinderea și diversificarea for
melor de luptă împotriva agresiu
nii americane în Vietnam. în 
cursul dezbaterilor, vorbitorii au 
dat o înaltă prețuire abnegației 
cu care întregul popor vietnamez 
își apără independența și suve
ranitatea națională împotriva 
amestecului în treburile sale in
terne.

Poziția Franței față de 
declarația R. D. Vietnam

(Ager- 
speciali

• LA 9 aprilie, ambasadorii 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, Londra și Washington 
au depus, la guvernele Uniunii 
Sovietice, Marii Britanii și res
pectiv Statelor Unite, instrumen
tele de ratificare de către Re
publica Socialista România a 
Tratatului cu privire la princi
piile care guvernează activitatea 
statelor în explorarea și folosi
rea spațiului extraatmosferic, a 
Lunii și altor corpuri cerești.

Cele trei guverne sînt desem
nate, prin Tratat, depozitare ale 
acestuia.

• DELEGAȚI din 130 de țări 
se vor întruni la 22 aprilie la 
Teheran pentru a stabili mo
dul de promovare a drepturilor 
omului în lume. Aceasta este 
prima conferință care va discuta 
toate aspectele activităților le
gate de drepturile omului și va 
marca încununarea „Anului in
ternațional pentru drepturile 
omului",

încerc să-i descifrez vîrsta. Probabil, 
n-are mulți ani peste 20. Pe fața tînără, a- 
greabilă, răsare, uneori, un zîmbet. Cînd 
privește harta operațiunilor militare și o- 
feră, competent, explicații, fizionomia lui 
capătă o notă de asprime, are ceva din se
veritatea comandantului aflat în tranșee. 
Vorbește fără grabă și fără cuvinte de pri
sos. Interlocutorul nostru este ANTONIO 
MACEDO, conducătorul organizației de ti
neret a Mișcării Populare pentru Elibera
rea Angolei (M.P.L.A.).

Urmărim pe har
tă evoluția luptelor. 
Angola (țară mai mare 
decît Franța, / CT” . 
Italia și ” ” 
Germaniei 
cunoaște o 
care fără 
a mișcării 
rare națională, 
nomen cu consecințe 
alarmante pentru Li
sabona. Trupele co
lonialiste și-au mărit 
efectivele la 70.000 de 
soldați și ofițeri iar 
cheltuielile militare ale 
Portugaliei ating astro
nomica sumă de 
6.400.000000 escu
dos. Brutala interven
ție a armatei salazaris- 

nu a reușit, totuși, 
readucă „ordinea" 
Angola. Dimpotri- 
fronturile luptei 

se înmul- 
perspectivele

să
prezinte un ta- 
succint al situ-

Anglia, 
R. F. a 
la un Ioc) 

intensifi- 
precedent 
de elibe- 

fe-

te 
să 
în 
vă, 
populare 
țese iar 
portugheze sînt apre
ciate chiar și în unele 
cercuri de la Lisabo
na cu destul pesimism.

începem interviul

rugind pe oaspete 
ne 
blou 
ației militare din An
gola.

— Lunile din urmă 
au consemnat o ră
sunătoare victorie a 
poporului angolez : 
deschiderea celui de 
al treilea front, în sud- 
estul țarii — ne 
tează Antonio 
cedo. Districtul 
co (199 786 km 
ea ce înseamnă 
două ori suprafața Por
tugaliei) se află sub 
controlul unităților 
M. P. L. A. Un al pa
trulea front s-a deschis 
în districtul Lunda. O- 
perațiunile noastre se 
desfășoară pe un te
ritoriu care cuprinde 
opt districte. Peste 
300.000 km.p consti
tuie zona eliberată, 
zonă în care inamicul 
poate pătrunde doar 
cu ajutorul aviației. 
Fenomenul caracteris
tic actualei etape îl 
reprezintă desfășura-

rela- 
Ma- 

Moxi- 
p ce

de

Cu aproape 20 de ani în urmă, 
la 20 decembrie 1948, Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat de
clarația asupra drepturilor omu
lui. La 10 decembrie anul acesta. 
Adunarea Generală va ține o se
siune jubiliară pentru a marca 
cea de-a 20-a aniversare și pen
tru a înmîna premii aceleia 
care s-au distins în activități 
legate de apărarea drepturilor 
omului.

• COASTELE nordice și es
tice ale Islandei sînt amenințate 
de o primejdie necunoscută de 
această țară în ultimul secol — 
gheața arctică. Masele de ghea
ță din Oceanul Arctic, care de 
obicei ajung pînă la jumătatea 
distanței între Groenlanda și 
Islanda, au ajuns de data aceas
ta. în apele coastelor Islandei.

• în cercurile politice ame
ricane se vorbește tot mai 
insistent despre intrarea lui 
Hubert Humphrey în cursa 
electorală împotriva senato
rilor Robert Kennedy și 
Eugene McCarthy. Surse a- 
propiate ale vicepreședintelui 
au anunțat că el s-a hotărît 
definitiv să candideze la 
postul de președinte al 
Statelor Unite, rămînînd 
să fie fixate data și locul a- 
nunțării acesteia.

• MINISTRUL Justiției al 
Marii Britanii, Elwyn Jones, a 
anunțat miercuri în Camera Co
munelor că guvernul englez a 
hotărît să reducă vîrsta ma
joratului de la 21 de ani la 18 
ani. El a precizat însă că drep
tul de vot îl vor avea ca și în 
prezent, numai persoanele care 
au împlinit vîrsta de 21 de ani. 
Noul proiect de.lege, care va fi 
prezentat spre aprobare parla
mentului. prevede între altele 
dreptul tinerilor, de ambele 
sexe, de a încheia o căsătorie la 
18 ani.

PARIS 10 (Agerpres). — Gu
vernul francez a făcut cunoscut 
miercuri, prin intermediul purtă
torului de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, poziția sa 
față de declarația din 3 aprilie 
a guvernului R. D. Vietnam cu 
privire la limitarea bombarda
mentelor de către S.U.A. asupro 
Vietnamului de nord. In declara
ție se subliniază că „apropiatele 
contacte între reprezentanții R. 
D. Vietnam și cei ai S.U.A. re
prezintă o speranță în ce pri
vește restabilirea păcii în sud- 
estul Asiei". „Franța, care a con
siderat întotdeauna că războiul 
în această regiune a lumii poa
te lua sfîrșit în condiții de echi
tate și demnitate nu poate de
cît să se bucure de evoluția care 
începe. Ea consideră că hotărî- 
rea guvernului R. D. Vietnam a 
făcut să progreseze perspectivele 
unei reglementări a acestui con
flict și speră că contactele din
tre cele două părți deschid po
sibilitatea unor viitoare convor
biri care vor duce la încetarea 
totală și necondiționată a bom> 
bardameiitelor S.U.A. asupra te
ritoriului R. D. Vietnam..."

TINERII PE FRONTURILE
DIN ANGOLA

9 MIȘCAREA DE ELIBERARE NAȚIONALĂ A DESCHIS ÎN ANGOLA PATRU FRONTURI 
• EROISMUL GENERAȚIEI TINERE • DECLARAȚIILE FĂCUTE „SCÎNTEII TINERETULUI" 

M.P.L.A.

rea activității milita
re a M. P. L. A. ’ 
un nivel superior 
organizare, 
tasamente 
focul luptei, 
neinstruite 
înarmate, 
format în 
ternice, 
dea grele 
matei 
Faptul că 
și-a dublat efective
le militare trimise în 
Angola vădește efica
citatea crescîndă a 
activității desfășurate 
de M. P. L. A. Desi
gur, întîmpinăm și 
destule greutăți. Pro
bleme complicate ne 
ridică aprovizionarea 
cu oameni și arma
ment a frontului nor
dic care cuprinde două 
districte, producătoare 
de cafea.

— Este frontul pe 
care a început lup
ta..,

DE CONDUCĂTORUL ORGANIZAȚIEI DE TINERET A
t

tuată pînă în apropie
rea capitalei, a fost 
pe deplin demonstrată.. 
Dovadă: faptul că

la 
de 

Micile de
formate în 

uneori 
și slab 

s-au trans- 
unități pu- 
eapabile să 
lovituri ar- 
colonialiste. 

Portugalia

acestui 
în zona

— Trăinicia 
front situat 
unde a luat naștere 
mișcarea noastră,

O hartă pusă la dispoziție de interlocutorul nostru : 
zonele punctate se găsesc sub controlul M.P.L.A, 
Harta a fost întocmită la sfîrșitul anului 1967

am reușit, în pofida 
greutăților, să asigurăm 
luptătorilor din nord 
cele necesare pentru 
a desfășura în conti
nuare eroicele lor 
acțiuni. în Cabinda 
(care a fost pentru 
M. P. L. A. un fel de 
școală a eroismului, 
în care s-au formal 
cadre prețioase, în
cercate în multe bă
tălii) asistăm la o 
creștere a activității 
militare. O parte din 
partizanii care au în
ceput lupta în Cabin
da acționează acum 
în est» devenit prin
cipalul nostru front. 
Dezvoltarea vertigi
noasă a luptei ar
mate este în strînsă 
legătură cu sprijinul 
populației care, mai 
mult decît oricînd, se 
arată dispusă să se 
înroleze în detașa
mentele M. P. L. A.

□
Este adevărat, din Elveția nu 

au parvenit nici un fel de știri 
cu privire la declarații fiulmi- 
nante în public, demonstrații și 
greve studențești, mitinguri și 
ciocniri ale studenților cu poli
ția de felul celor care au avut 
loc în ultimul timp la Madrid, 
Barcelona, Berlinul occidental, 
Roma, Miinchen, Hamburg și în 
alte orașe. Starea de spirit de la 
universitățile elvețiene pare 
dimpotrivă calmă în comparație 
cu agitațiile din mai toate țările 
vecine. Dar, după cum sublini
ază „NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG“ — care ne-a furnizat 
datele acestui material — liniș
tea este aparentă, calmul înșe
lător. în special la universități
le din Elveția romandă — Ge
neva, Lausanne etc — există cî- 
teva organizații de studenți și 
gimnaziști cu orientare apreci
ată a fi de stingă, care desfă
șoară o activitate vie. La Lau
sanne, de exemplu, cercul 
„Jeunesses progressistes", care 
grupează nu numai studenți 
și liceeni, ci și ucenici, ti
neri muncitori și simpatizanți 
ai socialismului din diverse 
pături sociale, dispune și de 
un organ de presă propriu, 
revista bimensuală „Avant- 
garde”, în care apar cu
rent studii politice, sociologice 
fundamentate adesea pe filozo
fia marxistă. Activitatea aces
tei grupări a tineretului studios 
și muncitoresc se află în pre
zent în stadiul premergător ac
țiunilor de masă, de elucidare 
și cîștigare de noi adepți. Acest 
proces de extindere a mișcării 
a cunoscut deja cîteva succese : 
înființarea unor grupe în afara 
Lausanne-ului, la Nyon și Yver
don și consolidarea grupării la 
facultățile umanistice — litere, 
științe politice și sociale — din 
Lausanne, devenite se pare cen
trul spiritual al mișcării „tine
rilor progresiști". Unul din o- 
biectivele imediate ale gru i
progresiștilor este „o refa
a sistemului educativ de s
pînă jos“, acțiune care se des
fășoară sub lozinca democrati
zării studiului. Mișcarea a cu
prins și alte organizații.

Astfel, „Uniunea studenților" 
din Lausanne cere în organul 
său „Voix universitaires" ini
țierea unui dialog cu profesorii, 
dreptul studenților de a parti
cipa la luarea deciziilor univer
sitare, și democratizarea studi
ilor prin sprijinirea de către 
stat a copiilor provenind din fa
milii sărace.

De pe o poziție similară sînt 
abordate aceste probleme și Ia 
Geneva, unde centrele mișcării 
de tineret sînt organizațiile „Je- 
unesse libre Suisse“ și „Action 
syndicale universitaire", aceas
ta din urmă intrată din nou în 
efervescență, după o perioj^k 
de relativă inerție. ’

După cum se vede, obiectivele 
mișcării studențești elvețiene 
sînt, în esență, identice cu cele 
ale studenților vest-germani sau 
spanioli. In Elveția se afirmă 
că faptul că ei nu au ieșit încă 
în stradă se datorează unei pri
miri mai atente de care s-au 
bucurat cererile lor din partea 
conducerilor universităților și 
autorităților (la sfirșitul lui 
19G6 s-a adoptat legea cu pri
vire la democratizarea studiilor). 
Președintele Uniunii studenților 
elvețieni, Pierre Rossier, decla
ra recent la televiziune că stu
denții nu vor să deranjeze deo
camdată prin demonstrații „at
mosfera de așteptare" creată de 
discuția în jurul legii cu privire 
la sprijinirea învățămîntului su
perior. Dar, adăuga el, nu în
seamnă că ei s-ar putea resemna 
cu situația existentă.

BAZIL ȘTEFAN

— Am citit relatări 
emoționante despre spi
ritul de sacrificiu al 
generației tinere...

— Bineînțeles, a- 
proape toți luptătorii 
sînt tineri — băieți și 
fete — care își jertfesc 
viața pentru elibera
rea țării lor. Nu exis
tă sarcină mai impor
tantă pentru genera
ția tînără a Angolei 
decît lupta cu arma 
în mină. Organizațiile 
noastre sînt prezente 
în toate districtele, 
chiar și în cele ocu
pate de inamic. O- 
biectivul esențial în 
acest moment: gene
ralizarea luntei ar
mate.

— Ce rol s-a încre
dințat tinerilor în zo
nele eliberate ?

— ...de primă im
portanță Ei acționea
ză în formațiunile de 
autoapărare, activează 
în consiliile populare 
organe ale puterii 
poporului ce au fost 
create, au sarcini 
mari în organizarea 
vieții economice și 
politice. Numeroși ti
neri iau parte la ac
țiunea de alfabetizare 
a populației, înfiin
țează școli primare, 
centre de pregătire a 
cadrelor, școli pentru 
infirmiere etc. Este o 
muncă inimaginabil de 
grea, desfășurată în 
condiții care cer un 
spirit de sacrificiu cel

puțin egal cu al com
batantului de pe front. 
Problemele sînt extrem 
de complicate. Popu
lația adunată de por
tughezi în jurul fortu
rilor în adevărate „sate 
strategice" se refugi
ază în teritoriul eli
berat. Se ridică, fi
rește, probleme pri
vind aprovizionarea 
locuitorilor și a fron
tului cu unele pro
duse, asistența sani
tară, asigurarea se
curității așezărilor și 
multe altele. Tinerii 
sînt chemați să dove
dească aptitudinile lor 
de organizatori, 
tamentul față < 
por, curajul 
înfrunta nu 
pe inamic, ci 
vațiunile unei ' 
țe presărate cu nenu
mărate dificultăți. în
crederea în victorie 
este. însă, un izvor 
inepuizabil de forță. 
Biruințele pe care 
le-am obținut demon
strează că ceasul li
bertății Angolei se 
apropie.

Interlocutorul nos
tru a încheiat expri- 
mîndu-și satisfacția 
pentru vizita în Ro
mânia, mulțumind căl
duros poporului român, 
generației sale tinere 
pentru sprijinul ferm 
pe care îl acordă miș
cării de eliberare din 
încercata Angola.

, devo- 
de po- 
de a 

numai 
și pri- 
existen-

E. O.
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