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NOI ANCHETA NOASTRĂ

PRAGA 21. Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Miercuri seara a sosit la 
Praga delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, va participa la mani
festările prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a vic
toriei oamenilpr muncii din Ce
hoslovacia din februarie 1948.

Din delegație fac parte tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ion 
Obradovici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Praga.

în întîmpinarea delegației Par
tidului Comunist Român, la ga
ra centrală din Praga au venit 
tovarășii Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Antonin Novotny, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace, Otakar Simunek, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Antonin Kapek, 
membru supleant al Prezidiului

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Pavel Hron, președintele Comi
siei Centrale de control și revizie 
a P.C. din Cehoslovacia, Vladi
mir Koucky, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, și alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți membrii Amba
sadei române la Praga.

*
La intrarea pe teritoriul Repu

blicii Socialiste Cehoslovace, de 
legația română a fost întîmpinată, 
la punctul de frontieră Sturovo, 
de tovarășii Michal Sabolcik, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
secretar al C.C. al P.C. din Slo
vacia, Frantisek Barbirek, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia, Frantisek Dvorsky, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Slovacia, Karel 
Kurka, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.S. Ceho
slovace, precum și de Ion Obra- 
dovici, ambasadorul României la 
Praga.

-k
BUDAPESTA — 21 Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : în drum spre Praga, 
unde va participa la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea ce-

Iei de-a 20-a aniversări a victo
riei oamenilor muncii din Ceho
slovacia din februarie 1948, dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., a sosit 
la Budapesta. La gara Rakospa- 
lota-Ujpest, delegația a fost în
tîmpinată de Komocsin Zoltan, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., dr. 
Ajtai Miklos, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și alte per
soane oficiale.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
la Budapesta, ing. Iozef Pucik.

Delegația a fost întîmpinată, 
de asemenea, de membrii Amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

în drum spre Praga, pe terito
riul Republicii Populare Un
gare, delegația a fost însoțită de 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

în timpul opririi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației s-au între
ținut cordial cu persoanele ve
nite în întâmpinare.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PERFORMAHE EXEMPLARE

acad. A. KREINDLER

lumea 
întreabă 

numai 
fiecare

va arăta 
în 1985 se 
cuvînt nu

Cum 
medicală 
cu drept 
medicii ci mai ales 
locuitor al țării nostre. Avem
șanse ca durata medie a vie
ții să crească încă și mai 
mult ? Vom fi mai sănătoși 
decît am fost pînă acum ? 
Evident că progrese vom face, 
dar cît de mari vor fi ele 
este greu de precizat. Marile 
descoperiri au un timp lung 
de pregătire migăloasă și în
tr-o bună zi „izbucnesc". La 
marea problemă a cancerului 
migălesc azi sute și mii de 
cercetători, în lumea întrea
gă, dar cînd va izbucni ma
rea descoperire a vindecării

lui e greu de spus. Totuși 
unele căi de progres se între
văd de pe acum. Ultima din
tre cele mai spectaculoase 
este transplantarea de or
gane. Viitorul chirurgiei nu 
mai stă azi, în îndepărtarea 
organului bolnav ci în înlo
cuirea lui printr-unul sănătos. 
Și sînt convins că în acest 
domeniu se vor face relativ 
curînd progrese mari.

Un domeniu care-și așteap
tă încă soluții este cel al bo
lilor inimii și al vaselor, în 
special cel al bolilor vaselor 
creierului. Se cunosc din ce 
în ce mai multe și mai pre
cise lucrări în acest domeniu 
și nu este exclus ca să se 
descopere mai ales agenți

medicamentoși care să împie
dice organizarea leziunilor pe 
aparatul cardio-vascular.

Evident, sînt multe domenii 
ale medicinii în care se vor 
face mari progrese în întrea
ga lume, dar aș dori să insist 
aci mai ales asupra progre
sului sigur pe care-1 va înre
gistra medicina profilactică 
cu deosebire în țara noastră 
unde regimul socialist per
mite aplicarea rațională și sis
tematică a tuturor descoperi
rilor făcute în lume în domfe- 
niul medicinii. Vom putea a- 
plica toate măsurile raționale 
pentru a asigura o bună igie
nă a muncii care, după mine,

PIPPIDIprof. D. M.
membru corespondent al Academiei

Firește, ar fi un joc gra
tuit să încercăm a spune ce 
anume întâmplare sau trăsă
tură deosebitoare va caracte
riza arheologia românească 
peste șaptesprezece ani. Ase
menea exerciții se cer făcute 
cu prudență și niciodată fără 
acel „grăunte de sare" de 
care vorbeau anticii. în ace
lași timp, e evident că, în 
anumite limite, pronosticuri 
cu privire la dezvoltarea unui 
domeniu sau altul al științei 
sînt posibile și chiar necesare 
într-o vreme cînd planifica
rea cercetărilor nu se mai 
face nicăieri pe cîțiva ani nu
mai, ci pe perioade lungi, 
mergînd pină Ia mai multe 
decenii.

TELEGRAMA
Tovarășului ALEXANDER DUBCEK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOZEF LENART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
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Pornind de la tendințele 
actuale ale științei, pe plan 
mondial și național, putem 
deci încerca să ne reprezen
tăm sarcinile și realizările pro
babile ale arheologiei româ
nești către anul 1985, fără 
exagerări și fără riscul de a 
cădea în afirmații necontro
late.

Sub raport științific, viitoa
rele două decenii vor putea 
să ne aducă, pe lingă un spor 
substanțial de informații cu 
privire Ia evoluția societăților 
de pe actualul teritoriu al Re
publicii, din paleolitic pină la 
sfirșitul antichității, lumini noi 
cu privire Ia perioada migra- 
țiilor: veacurile de-a lungul

cărora s-au plăsmuit ființa și 
limba poporului român.

Tot atît de sigur e că anul 
1985 ne va găsi într-o situa
ție >nai bună în ce privește
administrarea patrimoniului 
istoric și artistic. Vasta mun
că de punere în valoare a 
monumentelor de tot felul, de 
pe acum începută și condusă 
cu vigoare, va întîmpina mai 
puține dificultăți și va da roa
de îmbucurătoare, dacă se 
vor statornici principiile după 
care trebuie să se desfășoare. 
Cînd o nouă Comisie a Mo
numentelor Istorice va fi luat 
ființă, așa cum se făgăduiește, 
e de așteptat ca planurile de

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei din fe

bruarie a oamenilor muncii din Cehoslovacia, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră 
poporului cehoslovac un călduros salut tovărășesc și felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de noi succese în 
construirea socialismului în patria dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea profundă că relațiile de prie
tenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor'noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

NOUA MEȘTERI
MARI..."

CABANA

STEJARILOR"
Pădurea de lîngă 

Brăila, cunoscută sub 
numele de Monu
ment, aceasta datori
tă existenței unor ar
bori seculari (stejari), 
va deveni începînd 
din acest an un agre
abil punct turistic. 
Edilii au hotărît (și 
li se cuvine toată lau
da) să construiască 
aici o frumoasă ca-

bană cu nume pe 
măsura locului: Ca
bana stejarilor. Ma
cheta ne prezintă ca
bana ca o căsuță (dar 
la dimensiuni evi
dent mult mărite) din 
basm. Interiorul 
compartimentat 
bufet expres, 
spații între care
un număr de camere 
totalizînd 120 de pa-

este 
în 

alte
Și

turi. Obiectele deco
rative și ornamentale, 
cît și preparatele cu
linare vor păstra 
tradiția locului. Tu
riștii vor avea la dis
poziție balansoare, 
terenuri pentru dife
rite jocuri sportive, 

distractiv-recreative 
etc.

V. MOINEAGU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

POST-SCRIPTUM
„Solicit ziarului „Scînteia tineretului" a face o plimbare prin 

orașul Craiova pentru a trage concluziile"...

Rîndurile de mai sus sînt extrase din scrisoarea tinărului Jean 
Moinea, operator chimist la combinatul chimic din Craiova, scri
soare pe care ne-a trimis-o după apariția articolului Huliganii (14. 
1. 1968). Fapt neobișnuit, adeziunea semnatarului la măsurile edu
cative pe care le propusesem atunci, e dublată de citeva relatări 
inedite care, la rîndul lor, generau necesar invitația. Dîndu-i, așa
dar, curs, iată-ne la Craiova.

Or fi sau n-or fi... huligani ?

Aceasta este prima întrebare 
cu care m-am adresat cîtorva 
dintre persoanele pe care le-am 
socotit cele mai in măsură să 
dea un răspuns edificator.

Vasile Popescu — secretarul 
•U.T.C. — oraș Craiova. Că exis-

tă specimene de acest soi, e un 
fapt incontestabil. De pildă, nu
mai în anul trecut — după cum

reiese dintr-o statistică pe care 
am întocmit-o în colaborare cu 
organele de miliție — 19 tineri 
au fost sancționați cu amenzi 
pentru acte de huliganism, iar 
3 au fost deferiți justiției : — 
Zorilă Dumitru — 18 ani — a 
lucrat la Uzinele „Electropute- 
re", Dascălu Oprea — 19 ani — 
a lucrat la T.R.C.—Oltenia ; Bon
doc Cornel — 23 ani — a lucrat 
la întreprinderea „11 Iunie".- 
Deși ei au suferit condamnări 
pentru actele comise, în urma 
Decretului de grațieri și amnis-

tii au fost puși în libertate, dîn- 
du-li-se posibilitatea să se rea
biliteze prin muncă cinstită și 
comportare corectă.

Rep : — Dar, după amnistiere, 
dv. ați mai urmărit ce s-a în- 
tîmplat cu acești tineri ?

U. P. : — Nu, pentru că oda
tă deferiți justiției, ei au fost 
excluși din organizația noastră. 
Așa încît...

Rep.
acum nimeni nu se mai 
de soarta lor — Adevărat ?

U. P : — Cam așa...
(Să mai notăm că datele re

latate mai sus cuprind un nu
măr mic de cazuri, majoritatea 
huliganilor formînd-o, cum s-a 
putut vedea, tinerii necuprinși 
în vreo formă de activitate, ca 
atare, neaflați sub directa su-

Așa încît, practic, 
ocupă

praveghere a organizației de ti
neret).

Următorul popas : barul de 
noapte — recent deschis — Pe- 
rinița. Elegant, modern, confor
tabil, dar... Chiar ușa de la in
trare are un geam spart.

— Nu vă mirați — îmi spun 
tov. Virgil Grigorescu, responsa
bilul unității, și tov. Gh. Gîr- 
boviceanu. Asta e isprava unui 
tînăr. Dar, băiat corect, a lăsat 
legitimația asta. Amănuntele 
le-ați putea afla tot de la el: 
Catană N. Nicolae — strungar 
la întreprinderea „11 Iunie", le
gitimația de elev nr. 762, elibe
rată de către Liceul „Frații Bu-

Cine-a trecut măcar o singură 
dată prin ținutul pitoresc al Ho- 

£ rezului nu se poate să nu fi fost 
” ispitit să se abată spre mănăsti

rea ctitorită de Brîncoveanu în 
• stilul arhitectonic atît de com

plex și de elevat. Strălucirea 
acestui monument este legată 

• de numele unor meșteri iscusiți 
aduși de către domnitorul ro
mân de la Veneția sau din sa- 
tele de prin împrejurimi. Acolo, 

$ în pridvorul bisericii, pe pere
tele din stingă sînt pictate chi
purile unor meșteri care au con
tribuit la ridicarea minunatei 
lucrări. Lemnarul Istratie poate 
va fi fost român, un oarecare 
pictor Vucașin nu știm ce ori
gine avea, dar Manea, vătaful 
zidarilor, a fost, cum spune ghi
dul din partea locului.

Aici, la Hore
zu, și azi 
meșteri, la 
de iscusiți, 
întrec în măies-

A trie cu cei 
odinioară.
Neferu,

A Neacșu, Mihai Istocescu, Petre 
w Alexe, C. Roșu, C. Bogorodea, 

Ogrezeanu și alții dovedesc

•
 multă pricepere în lucrările de 

restaurare a mînăstirii horezene. 
Foarte mulți dintre ei sînt lo-

•
 calnici de prin satele din jur 

(Romani, Costești, Olari, Rîmești 
ș.a.). Aproape în fiecare sat exis- 
tă oameni care, moștenind din 
tată-n fiu vechile meserii, le-au 
dat strălucire făcînd din ele a- 
devărată artă.

Vasele pe care olarii le lu
crau pentru mînăstire făceau o 
puternică concurență cu obiec
tele de ceramică orientală. Ele 
se remarcau atît printr-un co
lorit viu cît și prin finețe și pre
tențioasa lor formă. Aceeași 
strălucire se menține și în ce
ramica de astăzi practicată în 
comunele Olari, Slătioara, Dă- 
ești. Numele unor tineri, „ași" în 
materie (Ogrezeanu, Vicșoreanu, 
Mischiu) sînt de mult cunoscute. 
Obiectele, decorate deci — (stră
chini, farfurii, ulcioare, căni, 
ghivece pentru flori, figurine 
etc.) — cu o bogată gamă de 
motive geometrice, florale, ani
male sau simbolice — sînt cău
tate și apreciate pretutindeni 
pentru valoarea lor artistică.

Cine nu-i

tăreț sau

LA UN ARTICOL
iMtt

(Continuare în pag. a 111-a)

ȘERBAN CIONOFF

cunoaște pe cioba
nii din Vaideeni 
prezenți în miș
carea cultural- 
artistică de a- 
matori cu a lor 
neîntrecută e- 
chipă de fluiera
și ? Trilul săl- 

~r__ unduios al fluierelor
a fost rotunjit cu cuțitul în pal
mele fraților Rugea. Ei sînt re- 
numiți în toată țara pentru con
fecționarea de fluiere și tarago
turi. Tot aici, în satul ciobanilor 
de sub poala munților,* se fac 
cojoace și complicate împleti
turi de piele. Bătrînul Constan
tin Bogorodea din Rîmești folo- 
sindu-se de aceleași unelte ca 
și zeul Hefaistos (vechile foaie 
înnegrite de vreme, ciocanul, 
cleștele și nicovala) este un ne
întrecut maestru al obiectelor 
din fier forjat, lucrate cu multă 
finețe și întrunind toate cali
tățile artei.

Aproape un artist al pietrei 
este și învățătorul pensionar Ni
colae Negrea diti" Mateești. Iar 
meșterii lemnari din Bodești 
știu tot atît de bine ca și cei de 
dinaintea lor — tot localnici — 
care au sculptat catapeteasma 
bisericii și scaunul lui Brînco- 
veanu, să dea aceeași complicată 
armonioasă și neîntrecută „îm
pletire" lemnului.

Aici, în ținutul Horezului, 
meșteșugurile vechi, tradiționa
le, se păstrează și se îmbogățesc 
menținînd permanente calitățile 
unei adevărate arte pe care nu
mai geniul poporului o poate da. 
De aceea, credem că n-ar fi lip
sită de sens crearea, acolo unde 
este posibil, a unor cercuri în 
care tinerii să fie inițiați în tai
nele unor asemenea meserii-arti

V. RÂVESCU



LA BAZA 
ACTULUI EDUCATIV-

SINTETIZEAZĂ OPINIILE

EXPRIMATE LA

Conf. dr. PAUL POPESCU-NEVEANU

Lector umvDE CĂTRE
Hotărîrea de partid și de stat 

cu privire la crearea unui cen
tru de cercetare a problemelor 
tineretului răspunde unui con
sens unanim și, mai mult decît 
atît, sțîrnește un viu interes 
științific unit cu un viguros 
optimism. Era firesc ca și par- 
ticipanții la masa rotundă să 

cu un noian de

noua instituție

debuteze __
aprecieri pozitive, cu exprima
rea speranței că, o dată cu 
apelul direct la resursele știin-

le îndeplinească î___ 1___
de cercetare. Neîndoielnic, fiind 
vorba de studiul tineretului, de 
delimitarea unei problematici și 
de găsirea unor soluții ce vor 
influența dezvoltarea 
generații, 
propuneri cu I_____
instituție de cercetare științifică 
implică o înaltă răspundere.

noilor 
formularea oricăror 

privire la noua

a
ței, multe din problemele actu
ale ale formării tineretului își 
vor găsi o rezolvare mai bună, 
cu relevarea semnificației deo- 
sebite a întemeierii unui centru 
științific pus în slujba omului 
tînăr.

Este simptomatic faptul că, 
în chip spontan, cercetători, 
cadre didactice, activiști de tine
ret discută problemele pe care 
Ie ridică fundamentarea știin
țifică a activității U.T.C. și ela
borează propuneri. Ei se simt, 
într-un fel sau altul, angajați 
în realizarea optimă a acestui 
deziderat. Este de la sine înțeles 
că și centrul va sluji cauzei 
căreia îi este destinat numai în 
măsura în care va fi bine con
ceput, va avea o factură auten
tic științifică, va ști să se lege 
indisolubil de viață. Iată de ce 
toți cei aflațl în jurul mesei 
rotunde organizate de „Scînteia 
tineretului" s-au străduit să 
exprime opinii cît mai judici
oase cu privire la principiile 
și condițiile pe care trebuie să

UN SCOP UNITAR

Finalitatea procesului educa
tiv trebuie să fie anticipată cît 
mai concret, pentru aceasta 
fiind necesară o viguroasă dez
voltare a pedagogiei proiective. 
Modelele umane, ce se cer a fi 
realizate în perspectiva cerințe
lor și condițiilor de peste cîteva 
decenii, nu pot fi precizate fără 
studii istorico-sociologice șl de 
psihologie a personalității. Inte
grarea socială a tineretului nu 
poate fi tratată exclusiv gene
ric ; ea nu trebuie să se reali
zeze ca un simplu proces de 
adaptare la mediul în continuă 
transformare. Un element cen
tral al acestei integrări este — 
după opinia lui V. Caraba — in
tegrarea profesională. După cum 
se știe, însă, profesiunile își 
schimbă în chip surprinzător 
spectrul și funcțiile sociale. In
tegrarea va trebui să fie deci 
activă și fondată pe o perspec-

tivă clară a viitorului. In mo
mentul de față dobîndesc o 
netăgăduită actualitate princi
piile pedagogiei active. Reali
zarea acestora presupune însă 
considerarea relațiilor individ- 
societate în dublu sens : trebuie 
să avem în vedere nu numai 
proiectarea societății în individ, 
dar și retroproiecția individului 
asupra societății. După părerea 
lui Virgil Constantinescu pînă 
în prezent s-a neglijat mult 
această a doua latură. S-a por
nit uneori de la un mănunchi de 
scopuri postulate abstract, In- 
cercîndu-se conformarea tineri
lor la acestea independent de 
specificul și caracteristicile lor. 
S-a luat deseori drept bază ceea 
ce se crede despre tineret și 
ceea ce se vrea să fie acesta, 
fără să se ia în seamă fenome
nele reale ale vieții tineretului. 
Or, atîta timp cît nu cunoști 
riguros științific realitatea 
umană șl psiho-socială, care s? 
cheamă tineret, te privezi de 
posibilitatea de a găsi propeden- 
tica cea mai eficientă sub ra
port educativ. în această ordine 
de idei, s-a vorbit despre dina
mica trebuințelor tineretului. 
Fiindcă între cunoașterea știin
țifică a domeniului, așa cum este 
el la un moment dat și rezolva
rea cu mijloace științifice a 
problemelor practice de viață 
și educație este un raport de 
directă proporționalitate. Și 
pentru a cunoaște viața tinere
tului ca atare nu trebuie să te

Mihai Epuran
limitezi numai la manifestările 
acestuia în cadrul vieții de or
ganizație, a instituțiilor de în
vățămînt, a locurilor de muncă, 
ci să investighezi și manifestă
rile din afara cadrului institu
țional. Unele dintre acestea sînt 
deosebit de semnificative. Ne 
referim, de exemplu, la viața 
de familie, la modul în care 
este parcurs timpul liber, și, 
chiar la comunitățile spontane, 
neformale, în care își desfă
șoară tinerii o bună parte din 
viața și activitatea lor. Măsurile 
educative, răspunzînd unor ce
rințe, se bazează totuși în ceea 
ce privește structura lor pe 
anumite ipoteze. Există deci și 
o zonă de incertitudine, un joc 
al probabilităților care se va 
exprima în eficiența măsurilor 
adoptate. Din păcate, 
puțin sînt studiate 
obținute pe diverse 
eficiența este totul, 
beneficiază cel mai 
studiu. Este totuși necesar ca 
să știi cît din progresul educa
tiv este tradus în realitate și 
din care cauză intervin unele 
insuccese. în știința educației 
analiza explicativă a insuccese
lor este cel puțin tot așa de 
importantă ca și cea a înfăp
tuirilor pozitive. Trebuie să știm 
„de ce", să cunoaștem cauzele 
pentru a acționa asupra lor. 
Mihai Epuran propunea ca și 
măsurile educative, înainte de 
a fi extinse, să fie supuse unui 
control experimental. Mai mult

Virgil Constantinescu
decît atîta, se pot prevedea și 
tactici variate în ceea ce pri
vește modalitatea de educare 
pentru fiecare categorie de ti
neri. Cu alte cuvinte, preocu
parea fundamentală a noului 
centru de cercetări fiind educa
ția, va fi necesar ca mereu să 
se dea răspunsuri complexe și 
concrete la două întrebări : ce 
vrem în formarea tineretului și 
cum să procedăm pentru a ne 
realiza obiectivul propus.

Răspunsurile la cea de a doua 
întrebare se obțin cu mari difi
cultăți și presupun studii vari
ate și laborioase. Nu se poate 
trece însă peste acestea fără 
riscul de a compromite scopul 
unitar și dominant al educării 
tinerilor cetățeni ai țării.

Miltred Cristescu Virgil Caraba
I N Ț I F I C I

Septimiu Chelcea
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RESURSE
Șl PREOCUPĂRI

Va fi desigur un centru de 
științe umaniste dar nu cu 
veleități academice, de specia
lizare. pe fiecare din ramurile 
de știință despre om. Ne intere
sează tineretul ca o realitate 
complexă și în continuă dezvol
tare. Acesta este susceptibil de 
studii din diverse unghiuri de 
vedere, care. întrunite, definesc 
profilul și existenta socială a 
tineretului. Deci, pentru a face

față acestei situații, trebuie 
apelat la toate acele resurse ale 
științei contemporane, care sînt 
în măsură să ajute în cunoaș
terea și formarea tineretului.

Psihologia este indispensabilă 
și de o însemnătate decisivă in
tervine Miltred Cristescu anga- 
jîndu-se într-o amplă expunere 
despre studiul modului de gîn- 
dire și simțire a tinerilor, cauze
lor anumitor perturbări de com
portament, mai ales în adoles
cență, tendinței tinerilor spre 
autocunoaștere, in special spre 
definirea propriilor aptitudini, 
pentru a putea să adopte decizjj 
fundamentate în ceea ce pri
vește viitoarea profesiune etc. 
Evident, vor fi datoare să-și 
aducă contribuția fiziologia, 
știința despre educația fi
zică, medicina și profilaxia 
adecvate tineretului. Septimiu 
Chelcea consideră că nu ne 
putem limita la studiul tînăru- 
lui ca entitate de sine stătă
toare. ci trebuie cercetate și 
relațiile interpersonale, fenome
nele de opinie și de modelare 
colectivă, cu un cuvînt, psiho
logia socială a tineretului. De
curge de aici rolul preponde
rent care trebuie să fie rezervat 
sociologiei ca sursă de reîm
prospătare permanentă a viziu
nii de ansamblu asupra societă
ții, a locului pe care tineretul 
îl ocupă în dinamica socială, si 
pedagogiei, ca știință a formării 
tinerilor. Centrul va acorda 
neîndoielnic o mare atenție

Vreți să faceți cunoștință?

bilele 
<le papagal

■

Cu ocazia împlinirii 
a 40 de ani de la apa
riția primei serii a 
„Biletelor de papagal" 
la librăria „Mihail Sa- 
doveanu" din Capitală 
s-a amenajat o vitrină 

r* comemorativă.
Aici sînt expuse, 

alături de portretul lui 
Tudor Arghezi, prime
le numere ale „Bilete
lor de papagal", ediții 
mal vechi din opera 
autorului.

în primul număr al 
acestui „ziar atît de 
mic cum, n-a apărut 
niciodată 
furnici" 
formula 
credință, 
să realizeze 
versul hîrtiei tipărite 
un echivalent al puri-

V

nici la 
Arghezi își 
profesia de 

Poetul voia 
„în uni-

celui din lumea de 
came și oase. Un pu
rice nervos, dotat cu 
o remarcabilă natură 
de inspector general, 
ațîțat de o inițiativă 
și o ipoteză nouă la 
fiecare săritură și zig
zag''...

Cu alte cuvinte, voia 
să ofere lumii „o emo
ție", un „tempera
ment" pentru că „pu- 
ricele e blajin la un 
capăt, iar cu capătul 
celălalt înțeapă”.

în paginile „Bilete
lor de papagal" scrise 
aproape în întregime 
de poet, distingem in
strumentele expresiei 
sale de maestru al 
pamfletului.

M. S.

A >■ :
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Absolventă a Conservatorului „Ciprian Porum- 

bescu" din București cu diplomă de solistă con- 
certistă și de solistă de operă.

După o perioadă de activitate la Filarmonica 
„George Enescu", unde devine cunoscută dato
rită concertelor și recitalurilor date, este anga
jată ca solistă la Opera Română. Distribuită 
într-un mare număr de roluri din repertoriul 
universal, creează o întreagă gamă de personaje 
de a, surprinzătoare diversitate : Leonora (Tru
badurul), pasionata Nedda (Paiațe), Cherubino 
(Nunta lui Figaro).

i CRONICA DRAMATICĂ

Progenitura unei familii de 
nonconformiști teribili desco
peră că libertatea totală des
ființează valorile, frustrează e- 
xistența în orice sens. „Fiul 
risipitor” contestă și anulează 
sistematic patrimoniul de li
bertăți pentru care și-au 
cheltuit părinții decenii de e- 
xistență Fiul vrea reguli. Re
guli, fie ele și arbitrare, dar 
care să dea importanță acte
lor, să le facă legitime sau ne
legitime, lăudabile sau re
probabile. Dar tot el descope
ră cu deznădejde că un re
gulament în sine, nesusținut 
de gîndire, de o idee-pivot, e 
o pseudosoluție. Și care idee 
ar putea deveni primordială, 
care ar putea genera un sis
tem de valori, care ar putea 
distribui sensuri gesturilor e- 
xistențiale ? Criza gîndirii 
ce-a cunoscut libertatea pare 
fără soluție. Deși se mai în
cearcă un remediu — apologia 
Oului, voluntarismul 
pial. Dar și acesta eșuează. 
Cînd gîndirea ezită, se pier
de, se lamentează, își instau
rează dominația instinctele — 
calme în brutalitatea lor, si
gure.

Dialectica ideii din „Tan
go” nu este inedită, e chiar 
bine cunoscută. A devenit a- 
proape un fel de „stereotip" 
intelectual. Semnificațiile sale 
tragice sînt, de asemenea, ști
ute. $i totuși capacitatea lor 
de a tulbura nu s-a uzat. 
Piesa lui Mrozek nu descope
ră tragicul, ci îl reactualizea
ză, pe coordonate cunoscute 
dar cu un potențial intact de 
focuri afective.

aprind-

Cunoscută este și modalita
tea literară, asociind realismul 
cu alegoria, ca și știința de 
a sugera multiple planuri de 
interpretare, la diferite nive
luri de generalitate. „Tango" 
oferă o schemă polivalentă, 
capabilă de a trimite specta
torul spre diverse zone sem
nificative, de a-i face totuși 
dificilă opțiunea pentru una 
anume, de a-l obliga să ia act 
de niște corespondențe, de o 
similitudine de fond, adîncă, 
a planurilor existenței.

Mrozek ține la polivalență, 
de aceea păstrează un anu
me schematism — al situații
lor, al personajelor, al desti
nelor. Poate că aici e punc
tul critic al piesei sale — în 
acest echilibru dificil între 
schemă și „poveste", între ge
neralitate și caz. Un echili
bru dificil, periculos, pe ca
re îl impune și interpretării. 
Radu Penciulescu acceptă a- 
ceastă condiție — adevărată 
provocare la performanță.

Spectacolul său este re
marcabil prin subtilitatea cu 
care știe să găsească dificilul 
drum al „duplicității”. Dupli
citatea fiecărui fapt scenic 
— care trebuie în același 
timp să fie el însuși și să tri
mită la altceva, Să fie în a- 
celași timp dens, consistent 
dar și transparent, în același 
timp afirmație și aluzie.

Șocant e în „Tango” lim
bajul personajelor — intelec- 
tualizat, cu termeni exacți și 
articulații sigure. Personajele 
din „Tango” își definesc po
zițiile cu o acurateță desă- 
vîrșită, se explică fără ezita-

re. își oferă chiar explicații, 
înainte de a făptui, se clarifi
că înainte de a se manifesta. 
Mrozek ironizează o anume 
servitute față de cuvinte, o 
inversare a raportului dintre 
ființă și exprimare, un anume 
mod de-a exista la remorca 
frazelor sau de a substitui 
chiar experimentării directe 
prospectarea prin cuvinte.

Personajele din „Tango" au 
vorbit despre totul, frazele lor

Sonohat Zenia — 21 ani, profe
soară, Școala generală Ringhe- 
lești. Județul Botoșani, (diverse).

Lnpașcu Dumitru — 18 ani. 
strungar, Str. Republicii 277 
Bloc Z 2, Sc. C ap. 8 Bîrlad. 
Județul Vaslui (matematică, 
sport, ilustrate).

Andrei Elena 4— 20 ani, tehni
cian proiectant. Căminul mun
citoresc nr. 1, camera 2. Colonia

Uzinei Mecanice Plopeni, Jude
țul Prohova (diverse).

Chivuța Turcu — 18 ani, mun
citoare, Str. Paris nr. 31, Sibiu 
(ilustrate, filatelie).

Mantali Mircea 
profesor, comuna 
țul Iași (diverse).

Prică Constantin 
nician veterinar.

20 , ani, 
Tansa, Jude-

— 18 ani, teh- 
comuna Do-

brești. Județul Olt, (sport, ci
nema).

Geta Prința — 20 de ani, ofici
antă la Of. P.T.T.R. Tg. Frumos, 
Județul Iași (diverse).

Baczai Iudith — 19 ani, conta
bilă Str. Baia Sprie nr. 119, Baia 
Mare (muzică, sport, ilustrate).

Istrate M. Doina — 21 ani, 
asistentă medicală. comuna 
Dridu, Județul Ilfov, (diverse).

studierii tineretului în condi
țiile activității obștești, a vieții 
de organizație. Se impune deci 
un studiu comparativ pe plan 
mondial al organizațiilor de ti
neret, al metodelor folosite de 
aceste organizații și a orientării 
lor. în ansamblu este inevitabil 
apelul la acel complex științific 
nou, cu diversificări pe ramuri 
și genuri de activitate, care se 
cheamă știința organizării. Se 
înțelege de la sine că studiile 
comparative nu pot ajuta decît 
la punerea unor probleme, în
săși rezolvarea trebuind să fie 
sugerată de studiul realităților 
din țara noastră.

Centrul pentru studierea tine
retului va reprezenta, neîndoiel
nic, un compex de preocupări 
științifice. Important este să 
se asigure competența în desfă
șurarea cercetărilor de speciali
tate. Unele din actualele insti
tute de cercetare au în planurile 
lor teme ce privesc tineretul. 
Aceste teme nu trebuie în 
nici un caz abandonate și nici 
transferate noului centru. Ră- 
mîne suficient loc pentru cerce
tarea specifică de tineret. De 
fapt, nici nu se poate prevedea 
o edificare a centrului fără 
sprijinul metodologic al institu
telor și catedrelor universitare 
cu certă experiență în munca 
științifică.

Ceea ce va defini centrul pen
tru tineret va fi totuși sinteza 
de cercetări speciale, tendința 
de realizare a monografiilor 
psiho-socio-pedagogice despre 
tineretul dintr-o anumită etapă. 
Aceasta însă, presupune nu 
simpla adiționare de studii de 
ramură, ci conceperea lor din 
capul locului ca elemente spe
cifice ale unui tot unitar ce se 
integrează succesiv într-o vi- 
June monografică pe bază de 

coordonare, conjugare și inter
penetrație. Deci, nu doar psiho
logic plus pedagogie, plus so
ciologie, plus știința organizării, 
plus... ci toate acestea astfel 
conjugate îneît să reprezinte 
mai mult decît suma lor.

la propria-i experiență •- 
cumulată în studiul și educa
rea tinerilor, a arătat că testele 
sînt cu desăvîrșire indispensa
bile atît în cazuri individuale 
cît și în urmărirea unor feno
mene de masă. Sîntem însă 
mult rămași în urmă în ceea 
ce privește aceste mijloace de 
lucru atît sub raport științific 
cît și tehnico-material. Nu ori
cine poate să aplice și să in
terpreteze un test ; uneori sînt 
necesari ani de studiu de veri
ficare, apoi trebuie să dispui 
real de zeci, sute de mii de 
exemplare. Se impune și adap
tarea unor probe la condițiile 
noastre ca și elaborarea de pro
be originale. Dacă problema este 
tratată superficial putem ajunge 
la rezultate contrarii. Testele 
sînt doar o tehnică, iar nu un 
izvor spontan de cunoaștere. 
Dacă ignorăm testele, cîmpul 
investigațiilor devine dintr-o 
dată nepermis de îngust și ne
concludent. Numai îmbinînd 
cercetarea extensivă cu cea in
tensivă se pot obține cele două 
dimensiuni indispensabile în 
știință : orizontul și adîncimea.

ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICĂ A 

CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Va
Ci

?•;

Ostașii lui Napoleon
Soldații lui Napo

leon, în timpul frigu
roasei campanii din 
Rusia, deprinseseră o- 
biceiul de a bea cam 
mult. Atunci împăra
tul ordonă ca în tabă
ră să se afișeze peste 
tot următoarea lozin
că : „Alcoolul înseam
nă moarte". Curînd 
însă afișele trebuiră 
să fie luate, căci bra
vii soldați Ie comenta
seră spiritual : „Osta
șii lui Napoleon nu se 
tem de moarte".

Nu sc sile
niciodată...

De curînd, în ora
șul Mechlenburg, din 
S.U.A., s-a pus piatra 
fundamentală a unei 
noi închisori. Oficiali
tăților invitate la „ce
remonie" li s-a înmî- 
nat un bon special 
în care se specifica 
că deținătorului i se 
va asigura un trata
ment special, în cazul 
în care va deveni 
vreodată pensionar al 
noului penitenciar.

ță față de personajul său. 
Lipsa de mizericordie se des
fășoară, desigur, pe registre 
diverse, dar e unanimă. Vic
tor Rebengiuc transformă 
treptat febrilitatea lui Artur 
în demență : se mișcă, vor
bește, privește din ce în ce 
mai crispat, mai nervos, mai 
dezordonat, atinge isteria. Nu 
cumva defavorizează această 
evoluție — desigur justificată 
de text — alte date ale per-

„ TANGO"
de S. MROZEK

LA TEATRUL MIC
au trecut totul în revistă, au 
iluzia că au parcurs toate 
drumurile, dar de fapt, nu 
știu nimic, nu au cunoscut 
nimic. Nu știu nici măcar că 
se poate muri, nu reușesc să 
înțeleagă moartea. Locvacita
tea le protejează nulitatea.

Mrozek vorbește despre tra
gedie, sugerează tragicul prin 
personaje ce nu pot fi tragi
ce. Personajele din „Tango" 
doar suportă tragicul. Față 
de ele, Mrozek e în primul 
rînd sarcastic. O altă provo
care, pe care, de asemenea, 
Radu Penciulescu o acceptă : 
cruzimea.

Spectacolul Teatrului Mic 
e constant în cruzime. Fieca
re actor e lipsit de indulgen-

LA ORIZONT
IUNOLOGIA

•L
■<
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Pilotul Ifirft brațe

Suedezul Karl Erik Rundberg și-a pierdut 
ambele brațe la vîrsta de 13 ani; de atunci se 
folosește de proteze.

Posedă permis de conducere auto și a partici
pat la numeroase concursuri automobilistice.

In prezent are 40 de ani și a absolvit o școală 
de pilotaj. De curînd și-a susținut cu succes 
examenul, dtnd dovadă de multă abilitate și si
guranță în manipularea instrumentelor de bord 
obținînd brevetul de pilot civil.

oare acesta semnalul unei zo
ne interioare — e adevărat 
puțin prezentă în text — dar 
foarte interesante ? Poate că 
Eleonora e și „femeie oareca
re”, banală, care se vrea ex
travagantă, dar care nu poate, 
de pildă, să nu lăcrimeze la 
nunta fiului.

Poate că sînt cîteva clipe 
în evoluția personajelor, de 
fugitiv repaos al cruzimii, cli
pe în care sarcasmul e ispitit

De la stînga : Victor Rebengiuc, George Constan
tin, Octavian Cotescu și Olga Tudorache 

Văzuți de NEAGU RADULESCU
e jignit desonajului ? Artur 

adulterul Eleonorei, de groso
lănia lui Edek, de indolența 
lui Stomil, de lipsa de respec
tabilitate a Eugeniei, de in
fidelitatea Alei. Despre ino
cența lui Artur. V. Rebengiuc 
vorbește emoționant în ulti
ma clipă■ Artur moare sim
plu, copilărește, neștiutor.

Ca și isteria lui Artur, rt- 
sul agonic al lui Vali Cios, 
strident, crîncen, e o notă de 
farsă sinistră. Olga Tudorache 
realizează o caricatură de o 
ironie teribilă, cu mijloace bo
gate și subtile. Dar nu e oa
re prea lipsită de clemență ? 
Eleonora se sperie de împuș
cătura lui Stomil, se gîndește 
imediat la sinucidere. Nu »

să devină humor. Numai cîte
va clipe, toate discutabile, 
toate contrazise de arsiamblul 
compoziției, de liniile lui ge
nerale, dar pe care o interpre
tare mai puțin riguroasă în fi
delitatea față de Mrozek le-ar 
fi putut specula. Există în 
text cîteva — puține și puțin 
concludente — documente ale 
îngăduinței, dar Spectacolul 
Teatrului Mic nit consimte 
să le dea importanță.

Bazată pe loialitate față de 
text și consecvență inte
rioară, interpretarea colectivu
lui Teatrului Mic constitu
ie o remarcabilă 'ealizare, mi
nuțios gîndită în toate deta
liile sale. Spectacolul prile
juiește cîteva mari creații ac-

toricești. George Constantin 
folosește și acest prilej pen
tru a șoca, pentru a-și reafir
ma personalitatea — absolut 
fascinantă. In ansamblul in
terpretării, George Constan
tin — Stomil, aduce și un 
timbru cumva distinct, de un 
comic mai pur, foarte puțin 
tentat de grotesc. Accente 
grotești viguroase conține 
personajul Artur, care ilus
trează de altfel un moment 
neașteptat în creația lui Vic
tor Rebengiuc. Rebengiuc se 
dovedește deținătorul unui 
privilegiu artistic rar — ca
pacitatea de a se înnoi, de 
a-și compune noi fizionomii. 
Ca și Oiga Tudorache, care 
relevă aici posibilități satirice 
puțin știute, Vali Cios are a- 
finități certe cu tonalitatea 
modernă a comicului. Lucru 
puțin comun, actriței îi reu
șește foarte exact compoziția 
grotescă. Octavian Cotescu 
realizează un personaj ma
siv, obtuz, asociind cretinis
mul cu flerul profitorului, 
cruzimea cu bonomia. Edek— 
Cotescu oferă o foarte nuan
țată și adîncă accepție a 
„forței".

Mai puțin pregnantă la Flo
rin Vasiliu Eugen, cam 
neclară în intențiile ei funda
mentale în cazul Elizei Plo- • 

peanu — Ala, arta comediei pe • 
care o sintetizează spectacolul 
Teatrului Mic e de o calitate 
indiscutabil rară. Masca ac
torilor, ținuta, mișcarea, dicția 
lor, costumele și decorația in
teriorului, totul e gîndit, stu
diat, orînduit într-o perfectă 
convergență, într-o netrădată 
subordonare față de concepția 
regizorală.

ILINA GRIGOROVICI

S-ar fi părut că discuția noas
tră ajunsese la un punct critic. 
Dacă nu o simplă aplicare de 
diverse discipline științifice deja 
constituite, atunci ce anume ?! 
O necunoscută plutea în aer. 
Diversitatea se cerea să fie re
dusă la unitate : știința despre 
tineret. S-a găsit și termenul : 
iunologie. O disciplină care va 
fi de fapt un sistem științific, 
nu va putea fi însă construită 
doar pe orizontală sau de sus 
în jos, ci va trebui, să se în
chege din lăuntrul fenomenului, 
să se întemeieze pe logica fap
telor reale. Iunologia, prin în
săși natura ei, va trebui să aibă 
ambiții de cuprindere cît mai 
completă a vieții tineretului. 
Tratările unilaterale schematice, 
reducția preocupărilor la unele 
cerințe de interes imediat dar 
lipsite de perspectivă, urgențele 
generatoare de superficialitate 
nu pot alcătui pietre de temelie 
pentru o știință tînără, dar se
rioasă despre tineri. Am căzut 
de acord cu toții asupra faptu
lui, de o seducătoare evidență, 
că, pentru a funda, trebuie să 
operezi fundamental. S-a pro
pus chiar ca planul centrului 
să prevadă probleme perma
nente de perspectivă urmărite 
timp îndelungat, deci cercetări 
fundamentale și teme variabile, 
rezolvate în limitele criteriilor 
științifice, în chip operativ. Ne
îndoielnic, iunologia nu va fi 
doar o teorie, ea va trebui să 
fie realizată și ca o metodică, o 
știință aplicativă. Se prevăd la
turi descriptiv-constatative ; al
tele explicative și, în fine, la
țuri metodologic-aplicative. Ști
ința despre tineri nu va putea 
fi construită exclusiv de către 
tineri. Un principiu al metodo
logiei științifice postulează că 
pentru descifrarea unui feno
men trebuie să fii în afara Iui. 
Adăugăm și faptul că iunologia 
nu va cerceta tineretul luat izo
lat, ci în raporturile sale cu 
adulții, cu activitățile profesio
nale, cu cultura. Este clar însă 
că va fi o știință de care vor 
beneficia, în primul rînd tinerii, 
prin aceea că îi va ajuta în viață 
și le va deschide perspective 
mai largi.

SCIENTIA INSTRU
MENTIBUS FECIT

Marile salturi, progresele în 
știință sînt condiționate de me
todă. Cînd nu dispui de meto
de riguros verificate, deci efi
ciente. știința rămîne în pro
iect.

Pentru a fi realiști, trebuie să 
propunem: cadre competente, 
care să elaboreze și să verifice 
metodele de cercetare, asigura
rea mijloacelor de prelucrare 
statistice, eventual, înzestrarea 
cu un calculator electronic, fon
darea de laboratoare cu apara
tură modernă pentru cercetările 
psihologice, asigurarea cu per
sonal și mijloace materiale a 
unei secții care să pregătească, 
să valideze și să furnizeze în 
mare proporție probe operative 
(teste), fișe de anchete psi- 
ho-soclale, chestionare, în
drumătoare metodice. Milt
red Cristescu referindu-se

Se știe foarte bine că în ac
tivitatea unei unități de cer
cetare multe depind de struc
tura ei. Participanții la masa 
rotundă au exprimat cu insis
tență ideea unei relative auto
nomii a centrului. Virgil Caraba 
arăta că nu trebuie să se ceară 
centrului ca post faetum să ar
gumenteze, să fundamenteze 
„științific" măsuri deja adoptate. 
Este clar că centrul nu va pu
tea să răspundă de la început 
tuturor necesităților și va tre
bui să fie consultat numai în 
acele probleme în care, pe baza 
unor cercetări edificatoare, va 
fi în măsură să-și spună cuvîn- 
tul cu autentică competență. în 
cursul discuțiilor s-a propus ca 
centrul să fie îndrumat efectiv 
de un consiliu științific, cu acti
vitate 
cărui 
avînd . . __ __
silierl, să răspundă pentru con
ducerea științifică a cercetări
lor. Cît privește personalul, a- 
cesta va trebui probabil să fie 
alcătuit dintr-un nucleu perma
nent de cercetători, în majori
tatea lor deja formați, iar în 
rest să se alcătuiască colective 
temporare din cercetători de la 
alte institute și de Ia catedrele 
universitare, care să trateze u- 
nele teme rezolvabile într-un 
interval mai scurt. Atunci cînd 
în instituțiile de învățămînt su
perior din țara noastră există 
cîteva sute de cadre de pedago
gie, psihologie și sociologie ar 
fi nefiresc și neeconomic ca ele 
să nu fie atrase în cercetarea 
tineretului studențesc și cerce
tarea acestei categorii de tineri 
să fie lăsată pe seama celor 
cîțiva cercetători ai centrului, 
în unele cercetări vor putea fi 
atrași și studenții, cadrele di
dactice, activiștii U.T.C. Cu alte 
cuvinte, centrul va trebui să 
meargă pe linia care rezultă din 
însăși titulatura sa ; el va a- 

țară, 
coor- 
în a-

permanentă 
membri, 
funcția

și ai 
specialiști, 

de con-

trage forțe din întreaga 
va încheia acorduri, va 
dona cercetări efectuate 
fără șa.

Cît privește structura 
nizatorică, aceasta ar putea să 
fie concepută în două variante : 
una în care secțiile și sectoarele 
grupează cadrele și preocupă
rile pe specialități : psihologie, 
pedagogie, sociologie, viață de 
organizație șt alta în care ca
drele și preocupările fiecărei e- 
chipe să fie diferite sub rapor
tul specialităților, dar să fie con
centrate aSupra uneia și acele
iași categorii a tineretului (șco
lăresc, studențesc, muncitoresc, 
sătesc, militar). în discuțiile 
noastre majoritatea participah- 
ților, au optat pentru cea de a 
doua variantă. întrucît asigură 
o mai strînsă legătură cu viața, 
cu practica. Se pare însă că și 
această a doua variantă trebuie 
să fie suplimentată cu elemente 
din prima, adăugîndu-se cîteva 
secții care sînt absolut necesare : 
o secție pentru studiul adoles
cenței, alta privind metodolo
gia cercetării, și alta privind 
organizațiile de tineret. Este u- 
șor de presupus că centrul va 
dispune de o revistă științifică, 
de tip academic. Tot așa de 
necesara va fi însă și o revistă 
de popularizare și difuzare largă 
a iunologiei. in care activiștii 
U.T.C., părinții și mai cu seamă 
tinerii să găsească un îndreptar.

•k
O data ajunși aici, se cuvine 

să subliniem faptul că, după o- 
pinia noastră, noul centru de 
cercetări va trebui să semni
fice începutul unei noi calități, 
să reprezinte o metodă de lucru 
care să stea la baza unui în
treg sistem. Pentru a întineri 
sistemul de activitate cu tine
retul, pentru a-I face mai viu, 
mai plastic și mai eficient este 
necesar un apel continuu la ca
drele de specialitate, la posibili
tățile pe care le oferă cerceta
rea ridicată Ia rangul de 
știință. Numai aceasta este ca
pabilă să scoată la iveală soluții 
profunde, adevărate, riguros 
fundamentate științific.

orga-



j coMinmoR județene
în cursul zilei de ieri, au 

continuat Să se desfășoare a-, 
dunări plenare ale activelor 
U.T.C. în scopul constituirii 
organizațiilor județene ale U- 
niunii Tineretului Comunist și 
a comitetelor acestora. Cu a- 
cest prilej au avut loc ample 
dezbateri asupra sarcinilor ce 
revin organizațiilor județene 
potrivit măsurilor stabilite de 
Consfătuirea pe țară a Uniu
nii Tineretului Comunist. în
tr-un Climat de lucru partici- 
panții, reprezentanți ai tineri
lor din întreprinderi industri
ale și agricole, din școli și ins
tituții, au analizat perspecti
vele muncii viitoare a orga
nizațiilor U.T.C., posibilitățile 
și rezervele existente în fie
care din noile unități terito
riale, adoptînd, în funcție de 
problemele și condițiile speci
fice, programe concrete de ac
tivități pentru perioada ime
diat următoare și de perspec
tivă menite să impulsioneze, 
să accelereze ritmul organi
zării unor bogate acțiuni cul
turale, educative, distracti
ve, sportive și turistice, care 
să corespundă mai bine dorin
țelor și preferințelor tineretu
lui, necesităților dezvoltării 
sale multilaterale armonioase.
t Dezbaterile din cadrul a- 

dunărilor activelor U.T.C. au 
evidențiat o largă gamă de 
forme și metode de activita
te, inedite și captivante, capa
bile să-i atragă pe tineri la 
O viață intensă de organizație, 
să-i determine să devină orga-

POST SCRIPTUM
(Urmare din pag. 1) 

zești” elevului în clasa a Xl-a 
G (serală). El, nu e singurul. Me
reu avem scandaluri. De obicei 
tinerii vin, consumă ceva, ascul
tă programul și pleacă. De obi
cei... Fiindcă unii țin să ne lase 
amintiri foarte originale. Iată, 
nu mai devreme de noaptea de 
27—28 ianuarie, doi tineri au 
pătruns fraudulos în bar (după 
ce, în prealabil încercaseră să 
intre fără a plăti biletul), iar la 
întrebările .noastre au declanșat 
un scandal care a ținut cîteva 
ceasuri. Soldat cu pagube în 
dauna noastră.

Rep : —. Și, nu i-ați identifi- 
cat ?

— Ba da, dar, e cam greu șă 
Ie dăm numele. Ambii sînt fiii 
unor oameni corecți și serioși, 
respectați la noi în oraș.

Nu-i lipsită de interes nici o 
plimbare pe Calea Unirii, indi
ferent de oră „băieții" ducînd 
în mînă grele sacoșe de sport 
(desigur goale), cu frezele mas- 
cînd priviri leneșe și _ insipide, 
fumează agale și mai în glumă 
mai in serios — așa, să treacă 
vremea, acostează trecătoarele. 
Cum strada e destul de îngustă, 
un baraj masiv și victima e si
lită să străbată insolentul tunel 
de furci caudine — orice admo
nestare e inutilă. O fraternitate 
secretă se face simțită ori de 
cîte ori cineva dintre „băieți" e 
în pericol. .

La ora 11 fi* se face liniște. 
In fine, din susul străzii apare 
alene, încă freeîndu-se la ochi 
după scandalul de-abia încheiat, 
Sile. Ajuns în fața Cafe-barului 
dă mîna cu cei mai apropiați 
(intim, vorbind) dintre „băieți" 
și îi invită la o cafea. Face el 
cinste I — cîte unul mai curajos 
se insinuează, mai pe acolite, 
mai direct, între cei aleși. El, 
Sile, e domn. Fericiții aleși pă
trund zgomotoși în Arcadia cu 
firmă de neon și fum gros de 
tutun. „

Ceilalți mai zăbovesc pe-afară 
iar la ora prînzului se-ndreaptă 
Spre casă.

După-amiază, Sînt înapoi. Și 
programul reîncepe același, o- 
bositor, monoton — cînd la 10 
seara se deschide barul de noap
te, sediul se mută înăuntru, dar 
și în fața acestuia. Și tot așa 
mereu, mereu, la nesfîrșit.

Enigma se dezleagă

Rep : — Cine sînt, îndefinitiv, 
acești tineri certați cu buna cu
viință 7 Din ce medii provin, 
din ce trăiesc, cum se justifică 
ei în fața diverselor instanțe 
morale 7

— Faptul ar putea să mire (ne 
răspunde tovarășul V. Popescu), 
dar contrar așteptărilor, nu „a- 
luvionarii" alimentează rîndu
rile lor, ci, dimpotrivă, o 
bună parte sînt cei localnici. 
Există și o explicație : tineri 
veniți aci de prin alte colțuri ale 
țării, fie că au mai trăit în 
prealabil — și pe alte șantiere 
(deci, sînt obișnuiți cu munca 
serioasă), fie că sînt la primul 
lor contact direct cu munca pe 
șantier, nu au așadar, nici tim
pul, dar nici nu sînt tentați să 
epateze prin asemenea atitudini 
de bravadă.

Mariana Stratan (locțiitor de 
secretar al Comitetului U.T.C. 
Ia Universitatea Craiova). Pen
tru că. orice s-ar spune, ab
stracție făcînd de prejudiciile 
morale și materiale (uneori con
siderabile) pe care huliganii, 
deși puțini la număr, le aduc 
totuși societății ei nu sînt decît 
niște indivizi care încearcă 
prin asemenea stridențe (de 
cele mai diverse grade) să 
atragă atenția celor din jur a- 
supra lor. E și acesta un mod 
de a-ți justifica, prin răsfrînge- 
rea ta în conștiința celorlalți, 
necesitatea și utilitatea formei 
de existență pe care o duci. Din 
păcate, felul în care înțeleg ei 
reacțiile noastre, este total răs
turnat ei se cred admirați sau 
temuți? noi îi reprobăm și îi 
blamăm.

Rep : — Cine sînt, atunci ?
( U.P.: — Tocmai acești indi- 

nizatorii și beneficiarii pro
priei activități. Manifestîndu-și 
adeziunea lor fierbinte la 
noua organizare administra
ți v-teritorială, la toate măsu
rile stabilite de partid în sco
pul propășirii patriei noastre 
socialiste, participanții au ex
primat hotărîrea nestrămutată 
a tuturor tinerilor de a-și a- 
duce o contribuție din ce în 
ce mai mare, alături de efor
turile întregului popor, la 
traducerea în viață a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale a 
partidului.

La adunări au fost prezenți 
secretari ai comitetelor județe
ne ale P.C.R., activiști de 
partid și de stat, numeroși in
vitați.

Din partea Biroului Comi
tetului Central al U.T.C., la 
adunări au participat tovarășii 
Gheorghe Stoica (Județul Il
fov), Mircea Angelescu (Jude
țul Cluj), Iosif Walter (Jude
țul Hunedoara), Vasile Nicol- 
cioiu (Județul Dîmbovița), 
Floarea Ispas (Județul Argeș) 
— secretari ai C.C. al U.T.C., 
Nicolae Ungureanu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C. 
(Județul Mehedinți), Iuliu Fu- 
ro, adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C. (Județul 
Neamț).

Ca primi secretari ai comi
tetelor județene provizorii ale 
U.T.C. au fost aleși : Ilie 
Lepădat — Ilfov, Costică Chi- 
rilă — Cluj, Viorel Faur — 
Hunedoara, Ion Bucur — 
Dîmbovița, Constantin Voi- 
neag — Argeș, Marius Cojo- 
caru — Mehedinți, Gheorghe 
Grigore — Neamț.

vizi cărora nu le place să mun
cească și care nemuncind nu 
pot avea respect nici pentru 
munca și nici pentru odihna 
celorlalți. Dacă nu sînt întreți
nuți de părinți (cum ați vă
zut, uneori, oameni onești și 
harnici) atunci recurg la diver
se expediente dubioase.

Ce-i de făcut?

Vasile Popescu — Am înfiin
țat^ încă din anul trecut, echipe 
dă' tineret formate din fruntași 
la învățătură și la locul de mun
că care se deplasează în puncte
le aglomerate (reuniuni, holuri 
de cinematograf, sau de-a drep
tul pe stradă) și depistează, în
soțiți de lucrători ai organelor 
de miliție, pe autorii atentatelor 
la civilizație. După gravitatea 
faptei li se administrează și o 
sancțiune : de obicei, amenzi de 
cele mai multe ori observații, 
rar — în cazuri extreme — sînt 
deferiți justiției.

Maior de miliție Iulian U- 
dreseu : Personal aș avea de a- 
dăugat ceva. în prezent, noi în
cadrăm pedepsirea unor aseme
nea cazuri în baza decretului 
324. Dar numai a unora. Fiindcă 
multe dintre ele nu pot fi pe
depsite așa cum ar merita, ne- 
existînd o exactitate a prevede
rilor legale în vigoare. Aș pro
pune deci, reintroducerea acelui 
arest militienesc de 15 zile, 
foarte eficient, cred, în cazul 
unor acte de huliganism de gra
vitate mai ușoară decît cele în- 
cadrabile în textele de lege —

MEDICINA
(Urmare din pag. I) 

constituie un lucru foarte im
portant pentru profilaxie. Vom 
putea depista din vreme în
ceputul multor boli și le vom 
putea mai ușor preveni. A- 
sistența medicală va fi în așa 
fel organizată încît se vor 
putea satisface toate solicită
rile, oricît de minore în apa
rență. Bolile cronice își. vor 
găsi cadrul și condițiile cele 
mai bune de tratament și 
eventual de prevenire. Re
țeaua noastră de asistență me
dicală va satisface și cele mai 
pretențioase nevoi și cereri 
îndreptățite ale omului. Sta
tul va avea posibilitatea să 
dea îngrijire în sanatorii spe
ciale infirmilor. bolnavilor 
cronici, bătrînilor neputin
cioși și tuturor celor care 
nu pot căpăta o îngrijire a- 
decvată în sinul familiei.

Este sigur că morbiditatea 
și mortalitatea prin multe 
boli va scade mult și că du
rata medie a vieții va crește. 
De altfel personal sînt con
vins că viața omului, jude
cind după evoluția și involu
ția normală a organelor, este 
Compatibilă cu o durată de o 
sută de ani. In condiții op
time de viață și de muncă și 
cu folosirea tuturor cuceriri
lor medicinii în următoarele 
2—3 decenii cred că acest 
lucru este realizabil.

Dar medicina este creată 
și aplicată de medici, de oa
meni de știință care lucrează 
în domeniul științelor medi
cale. Cum vor arăta medicii 
anului 1985 și ce vor trebui 
ei să știe ? Ce trebuie noi cei 
de azi să facem pentru ca ei 
să corespundă menirii lor de 
atunci ? Ce pregătire vor tre
bui să aibă ? într-o lume care 
e frămîntată de progrese con

de ambasadorul Cehoslovaciei
Cocteil oferit

Uzina de micromotoare-Pi- 
tești. Maria Albu la masa 
de asamblare a bobinelor 

pentru stator
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• Astăzi de la ora 19 în sala 

Giulești se dispută meciul in
ternațional feminin de volei 
dintre echipa Rapid și selecțio
nata Japoniei, campioană mon
dială. Revanșa acestei întîlniri 
se va desfășura vineri de la 
ora 18 în sala Floreasca.

• La Cluj s-a disputat ieri me
ciul amical de fotbal dintre for
mația locală Universitatea și 
echipa poloneză Zawisza Byd- 

clemența noastră nu găsește tot
deauna un răspuns favorabil 
între cei cărora le-o acordăm și 
nu cred că greșesc cînd afirm 
că doar cu mustrări și amenzi 
creăm delicvenților iluzia unei 
prea mari culante, pe care ei o 
pot socoti dovadă a delăsării, 
sau — ce e mai grav — a im
posibilității de a-i sancționa 
prompt

In loc de
această

concluzii

scurtă v! 
un caz să în-

formule 
activare în 
cu caracter 
disponibili-

Desigur 
nu a putut în nici 
registreze toate datele situației. 
Și totuși, cu toată precaritatea 
datelor, cel puțin o triplă nece
sitate se poate degaja.

a. Necesitatea unor 
cît mai largi de 
munci și activități 
de masă, a marilor 
tăți ale tinerilor ;

b. Necesitatea unor forme mai 
eficiente de supraveghere și 
control a acelor elemente care 
au făcut, ori comit și în prezent 
acte de huliganism ;

c. Necesitatea unor cît mai 
drastice măsuri sancționale, 
fără a se acorda vinovaților nici 
o circumstanță atenuantă. Nu
mai astfel, sancțiunile își vor 
recăpăta ponderea lor firească, 
sancționarea nefiind anulată — 
ca în alte cazuri — de premise
le ei educaționale.

ȘERBAN CIONOFF

tinue în domeniul științei 
trebuie să putem dezvolta e- 
nergii creatoare, capacitate de 
inovație și o mare capacitate 
de adaptare la circumstanțe 
mereu modificate.

O primă preocupare trebuie 
s-o constituie modul de pre
gătire a viitorilor medici și a 
cercetătorilor științifici în a- 
cest domeniu. Este foarte 
probabil că specializarea în 
medicină va continua și mai 
mult, că noi ramuri se vor 
naște în disciplină medicală 
sau se vor desprinde de cele 
vechi. Medicul de medicină 
generală va ocupa un loc din 
ce în ce mai puțin însemnat 
și vom avea un număr din 
ce în ce mai mare de specia
liști într-un număr din ce în 
ce mai mare de specialități. 
Aceștia vor trebui să știe 
totul despre eeva dar și ceva 
despre tot. adieă să fie spe
cialiști limitați fără însă să 
piardă superviziunea întregii 
medicini.

Pe de altă parte, ramuri 
din ce în ce mai multe și 
mai noi ale altor discipline 
vor veni în sprijinul medici
nii și al cercetărilor în do
meniul ei. Deja medicii tre
buie să aibă cunoștințe de 
chimie foarte complicate, 
(cum e structura proteinelor, 
de exemplu), de biofizică, de 
cibernetică și chiar și de ma
tematică, fără să mai vorbim 
de cunoștințe tehnice, de e- 
lectronică și altele. în ase
menea condiții cred că și în- 
vățămîntul medical va trebui 
restaurat. El nu va mai pu
tea avea de obiect medicina 
generală, nu vom mai putea 
să dăm diplome de „Doctor 
în medicină și chirurgie" ci 
va trebui profilat cît mai de
vreme în vederea unei spe
cializări. Nu vom mai avea

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, 
Cestmir Cisar, a oferit miercuri 
după-amiază un cocteil cu pri
lejul celei de a XX-a aniversări 
a victoriei oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, din februarie 1948.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi-

în ura» tratative
lor care au avut loc 
la București, miercuri 
după-amiază a fost 
semnat un Protocol 
privind colaborarea și 
cooperarea în cerce
tarea științifică între 
Consiliul Național al 
Cercetării Științifice 
din România și Co
mitetul de Știință și 
Tehnică din Polonia.

Protocolul a fost 
semnat din partea 

română de tovarășul 
Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniș
tri, președintele Con
siliului Național al 
Cercetării Științifice, 
iar din partea polonă 
de tovarășul Euge- 
niusz Szyr, vicepreșe
dinte al Consiliului 
de Miniștri, președin
tele Comitetului de 
Știință și Tehnică.

goszcz. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (2—0) în favoarea 
studenților clujeni. Au marcat 
Barbu și Adam.

• în cadrul turneului inter
național de fotbal de la Via- 
reggio, rezervat echipelor de 
juniori, echipa Steaua București 
a jucat la Montecatini returul 
cu formația italiană Fiorentina, 
întîlnirea s-a încheiat la egali
tate : 9—0. în primul joc victo
ria revenise tinerilor fotbaliști 
italieni cu scorul de 2—0.

• în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în prezent în Un
garia, echipa de fotbal Progre
sul București a jucat cu echipa 
Szeged. Fotbaliștii maghiari au 
obținut victoria cu scorul de 
4—0 (3—0).

• Competiția internațională 
de box „Cupa Mării Negre" va 
avea loc la Constanța. în cursul 
zilei de ieri s-a stabilit ca în
trecerile să se desfășoare între 
20 și 26 iulie. La competiție par
ticipă selecționatele orașelor O- 
desa, Constanța, Istanbul și 
Varna.

• Prima ediție a competiției 
- . . ■.Criteriu-

_______ _ Ș Ioc 
sîmbătă de la era 18 pe ringul 
sălii sporturilor de la Floreasca. 
La această competiție, care este 
organizată de federația de spe
cialitate în colaborare cu A. S. 
Loto-Pronosport, participă cei 
mai valoroși boxeri din țară, 
care se pregătesc pentru meciu
rile cu Italia (Cupa Europei) și 
Iugoslavia (meci amical progra
mat la 12 martie la Constanța). 
Programul galei de sîmbătă este 
următorul: M. Aurel—S. La- 
zăr ; M. Lumezeanu—P. Ganea ; 
P. Nedelcea—I. Pop ; V. Kiss— 
P. Ion ; C. Gutui—C. Cuțov ; 
T. Miron—C. Ghînescu ; AI.
Popa—G. Grecu ; V. Silberman 
—R. Lazea ; AI. Năstac—C.
Ivan ; V. Lehăduș—I. Albu :
I. Sănătescu—M. Niculescu. Gala 
a doua va avea loc duminică 
de la ora 10, iar finalele marți 
27 februarie de la ora 19 tot în 
sala sporturilor de la Floreasca.

nevoie de atîția medici „ge- 
neraliști" ci de specialiști. Pe 
măsură ce numărul „genera- 
liștilor" va scădea, în aceeași 
măsură cel al „specialiștilor" 
va crește. Trebuie să ținem 
seama de faptul că pînă în 
1985 urbanizarea populației 
va cunoaște un grafic superior 
iar concentrarea la orașe va 
fi astfel din ce în ce mai 
mare. Or, dacă „generalistul" 
își mai are încă rostul în me
diul rural, la granița lui 1985 
întreaga asistență medicală va 
trebui acordată numai de spe
cialiști, dar de specialiști cu 
cultură generală medicală.

Pentru a fi astăzi stăpîn 
pe o specialitate sînt necesare 
atît de multe cunoștințe în
cît sînt necesari ani și ani de 
pregătire pentru a le asimila. 
Este, deci, necesar să se re
vadă programele de învăță- 
mînt medical, pentru ca spe
cializarea, pe ramuri relativ 
înguste (boli de ochi, boli de 
piele, boli de sistem nervos 
etc.) să înceapă încă din ul
timii ani ai facultății.

în educarea tineretului nos
tru medical trebuie să mai 
ținem seama de faptul că 
progresele materiale și posi
bilitățile de realizări în toate 
domeniile au un potențial 
mare în statul nostru și că 
în viitoarele două decenii vor 
exista și în domeniul profi
laxiei și al igienei posibilități- 
pe care nu le avem încă a- 
cum. Medicul de mîine va 
trebui, deci, să știe ce să 
ceară, și cum să aplice ceea 
ce va cere în domeniul igie
nei și profilaxiei.

Un domeniu important care

ANTICIPAȚII
(Urmare din pag. I) 

restaurări ale mînăstirilor din 
Bucovina să fie mai puțin 
criticabile decît unele lucrări 
recent întreprinse în acest do

liului de Miniștri, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și cul
tură, Ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Sub auspiciile In
stitutului de experti
ză și recuperare a ca
pacității de muncă și 
catedrei de sociologie 
din cadrul Universi
tății bucureștene, 
miercuri dimineață au 
început, la Casa uni
versitarilor din Capi
tală, lucrările primu
lui simpozion de er
gonomie.

(Agerpres)

• După cum s-a mai anun
țat, sîmbătă și duminică în sala 
Steaua din Capitală va avea loc 
primul concurs internațional de 
atletism al sezonului. La acest 
concurs și-au anunțat participa
rea atleți valoroși din Polonia, 
Bulgaria și Cehoslovacia. Pe 
lista participanților figurează 
numele cunoscuților atleți Kuz- 
manova, Tonev, Stoieva, Vel- 
cev, Sokolowski, Piatkowski și 
alții. Țara noastră va fi repre
zentată, printre alții, de Viorica 
Viscopoleanu, Pistalu, Astafei, 
Samungi și Virginia Bonei.

Sîmbătă 'concursul începe la 
ora 13,30, iar duminică de la ora 
16,30.

(Agerpres)

Expoziția de artă populară deschisă din inițiativa Muzeului regional Tg. Mureș.

va lua cu siguranță o dezvol
tare mare în viitor este cel al 
profilaxiei de ordin genetic. 
Va trebui să avem mult mai 
mulți geneticieni decît avem 
acum, care să studieze po
tențialul biologic al țării, ca
pacitățile lui de ordin gene
tic, să depisteze purtătorii de 
gene anormale, să se poată 
lua măsuri raționale pentru 
împiedecarea propagării bo
lilor ereditare, degenerative.

Educația tineretului nu pu
ne numai probleme de cunoș
tințe și acest lucru este vala
bil pentru educarea în ori
care ramură a științei. Tre
buie să luptăm nu numai 
pentru acumularea de cunoș
tințe ci și pentru desăvîrșirea 
individului, pentru desăvîrși
rea personalității lui. Omul 
din 1985 trebuie să fie, și va 
fi, altul decît cel de azi. El 
trebuie să fie nu numai doc
tor ci și înțelept. Trebuie să 
lupte pentru desăvîrșire, pen
tru excelare în toate privin
țele.

Tînărul trebuie să lupte 
pentru performanțele exem
plare și să evite mediocrita
tea. Să arate zel pentru pro

fesiune, să fie și să rămînă 
un entuziast cercetător în do
meniul luptei împotriva bo
lilor. Acest lucru este o sarci
nă a educatorilor noștri de 
astăzi. învățămîntul, oriunde 
s-ar face el, nu trebuie să 
rămînă o simplă rutină, o 
predare, o învățare de mici 
fapte. Nu trebuie să rămînă 
la nivelul adunării de cunoș
tințe, ci să aibă mereu în ve
dere țelul formării omului 
minuat al anului 2000.

meniu. S-ar putea de aseme
nea — dacă posibilitățile voi 
admite o asemenea inițiativă 
— să înceapă și lucrările de 
restaurare și cercetare a com

5 DECENII DE EXIS TEN fi

/I ARMATEI SOVIETICE
Se împlinesc astăzi cinci dece

nii de existență a glorioasei Ar
mate sovietice — aniversare sa
lutată cu căldură de oamenii 
muncii de pretutindeni. Plămă
dite în focul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, făurite și 
conduse de partidul lui Lenin, 
Forțele Armate ale U.R.S.S. au 
parcurs un drum lung și glorios.

în cronica Armatei sovietice 
stau înscrise, pe primele file, bi
ruințele militare repurtate la 
Pskov și Navra, în memorabila zî 
a lui 23 februarie 1918, împotri
va trupelor invadatoare ale im
perialismului german. Peste în
tinderile Rusiei sovietice s-au a- 
prins apoi, la scurt timp, vîlvă- 
tăile războiului civil și ale inter
venției militare străine. Armata 
Roșie, transformată într-o arma
tă regulată, de masă, devotată 
trup și suflet poporului, a zdro
bit rînd pe rînd forțele militare 
ale contrarevoluționarilor alb- 
gardiști și ale imperialiștilor in- 
tervenționiști, salvgardînd liber
tatea și dreptul la existență al 
puterii sovietice.

Lupta pentru apărarea primu
lui stat socialist din lume s-a 
bucurat de un larg sprijin inter
național, de solidaritatea oame
nilor muncii din numeroase țări, 
în neuitații ani 1918—1920, mulți 
fii ai poporului român, încadrați 
în unitățile internaționale sau în 
rîndurile Armatei Roșii, au lup
tat cu vitejie, adueîndu-șî contri
buția la apărarea tînărului stat 
sovietic.

întărite în anii construcției so
cialiste, Forțele Armate 
U.R.S.S. aveau să fie supuse ce
lei mai grele încercări din istoria 
existentei lor în timpul celui 
de-al doilea război mondial. în 
înfruntarea cu cele mai puternice 
forțe de șoc generate de imperia
lism, Armata sovietică și-a relie
fat, încă o dată, puterea sa de 
granit. Deși intrate în război în 
condițiile unor evidente avantaje 
pentru cotropitorii fasciști, vite
zele forțe armate ale U.R.S.S., 

ale

plexului arheologic de la 
Adamklissi.

Mai adaug că pînă în 1985 
vom fi realizat, cu siguranță, 
două proiecte de o covârși
toare însemnătate pentru dez
voltarea în continuare a stu
diilor despre trecutul depăr
tat și pentru punerea în lu
mina cuvenită a descoperiri
lor de pe întreg pămîntul ță
rii. Am în vedere înălțarea, în 
București, a unui mare muzeu 
de istorie națională, a cărui 
creare a fost de curînd hotă- 
rîtă și a cărui deschidere e 
prevăzută pentru o dată apro
piată. Mă gîndesc, de ase
menea, la construirea în ur
mătorii cinci ani a unui sediu 
demn pentru Institutul de Ar
heologie. Primul va îngădui 
pentru întîia oară expunerea 
în condiții optime a nenumă
rate valori culturale, astăzi 
zăvorite în sipete. Al doilea 
va permite cercetătorilor gru
pați în jurul Institutului să-și 
ducă munca în condiții noi, 
pe măsura sîrguinței dovedite 
și a locului pe care au știut 
să și-I cîștige în știința con
temporană.

★
Potențialul uman al ar

heologiei românești e superior 
condițiilor obiective în care a 
lucrat pînă astăzi ; ajutat 
să-și desfășoare munca în 
condiții prielnice, va ști sa se 
arate la înălțimea oricăror sar
cini impuse de procesul de 
cercetare.

Cînd vorbesc de „potențial 
uman" mă gîndesc, firește, în 
primul rind la o seamă de 
cercetători vîrstnici, cu o 
lungă experiență de teren și 
cu o bună pregătire de spe
cialitate ; nu mai puțin e 
vorba însă de o întreagă 
pleiadă de cercetători tineri — 
unii abia ridicați de pe băn
cile Universității, — ale căroi 
însușiri și a căror sîrguință, 
demnă de laudă, le-a permis 
să se angajeze eu spor în 
munca de cercetare, obținînd,

General - locotenent 
Marin Nicolescu

pe
a

sprijinite de întregul popor, au 
trecut cu succes greul examen, 
acoperindu-și drapelele de luptă 
cu laurii unei nepieritoare glorii. 
Au devenit legendare faptele de 
arme săvîrșîte de ostașii sovietici 
în apărarea Leningradului și 
Moscovei, în operațiile de am
ploare ca cele de la Stalingrad, 
Kursk și Orel, de pe Nipru, Vis-, 
tuia și Oder, în grandioasele bă
tălii cum au fost cele de la Bu
dapesta, Viena și Berlin.

Uniunea Sovietică și eroicele 
sale forțe armate au purtat 
umerii lor principala povară
războiului antihitlerist, avînd ro
lul hotărîtor în zdrobirea fascis
mului german.

Strălucitele biruinți repurtate 
de Forțele Armate ale U.R.S.S. 
împotriva Germaniei naziste și 
a japoniei militariste au reliefat 
înaltele calități morale și de lup
tă ale ostașului sovietic, superio
ritatea orînduirii socialiste. Izvo
rul hotărîtor al forței de neîn- 
frînt a Armatei sovietice l-a con
stituit conducerea de către 
P.C.U.S.

Pentru triumful măreței cauze 
a războiului antifascist, o contri
buție de seamă și-a adus-o tine
retul sovietic, care, urmînd pilda 
comuniștilor, a luptătorilor mai 
vîrstnici s-a aflat în primele rîn- 
duri ale înfruntării cu inamicul, 
săvîrșind fapte de arme ce au 
intrat din istorie în legendă.

Victoriile obținute de puterile 
aliate, șî în primul rînd străluci
tele victorii ale Uniunii Sovietice 
au stimulat și însuflețit lupta anti
fascistă a poporului român, lup
tă ce a culminat cu insurecția ar
mată din august 1944. După ce, 
în zilele insurecției, împreună cu 
formațiunile de luptă patriotice, 
au eliberat Capitala, zonele cen
trale, de sud, sud-est și sud-vest 
ale țării, armata română a lup-

în unele cazuri, succese de 
prestigiu.

Așa stînd lucrurile, trebuie 
cumva să credem că nu ne 
rămîne nimic de făcut pentru 
pregătirea cadrelor arheolo
gice, prezente și viitoare ? Ar 
fi o greșeală inadmisibilă, o 
amăgire ale cărei urmări s-ar 
dovedi repede. Inteligența și 
rîvna sînt indispensabile unui 
cercetător în indiferent ce do
meniu, dar un specialist are 
nevoie de o pregătire lungă 
și anevoioasă, de o îmbinare 
de cunoștințe teoretice și de 
activități practice, de orizont 
intelectual și de metodă. Cum 
ajunge să le dobîndească pe 
toate e o poveste mai lungă, 
dar în cazul ucenicului-arheo- 
log două Condiții mi se par, 
oricum, indispensabile : o bu
nă pregătire de bază dobîn- 
dită în Universitate, comple
tată prin muncă asiduă pe 
materialele mâi importante 
ale specialității alese.

Aceste condiții minimale 
sînt oare îndeplinite în cazul 
de care ne ocupăm ? Răspun
sul sincer e : numai în parte, 
și nu în cea mai mare parte. 
Ca profesor cu oarecare ex
periență didactică, îmi îngă
dui să afirm că actuala pro
gramă a facultăților de istorie 
e departe de a fi satisfăcătoa
re și că pregătirea studenților 
în grupele de specializare nu-i 
nici ea ce ar trebui să 
fie. îmi dau seama că aci ar 
fi necesare unele precizări pe 
care n-am răgazul să le fac, 
de aceea mă mulțumesc să 
arăt că — pentru a înlesni 
formarea viitoarelor cadre de 
arheologi — actualul plan de 
învățămînt are nevoie de 
îmbunătățiri. Studiul supus 
dezbaterii are posibilitatea ca 
— fiind completat cu sugestii 
solid argumentate — să ducă 
la soluționarea unor asemene 
probleme. Mai este însă și cea 
de-a doua Condiție. Prin 
„munca asiduă pe materialele 
specialității alese", înțeleg po
sibilitatea oferită arheologului 
tînăr de a lua contact cu mo

hat eroic, umăr la umăr cu glori
oasa Armată sovietică, pentru de
săvîrșirea eliberării teritoriului 
patriei, apoi, în continuare, pe 
pămîntul Ungariei și Cehoslova
ciei, pînă la victoria finală asu
pra Germaniei natziste și încheie
rea victorioasă a războiului în 
Europa.

Pe drumurile aspre ale răz
boiului antihitlerist lupta ostași
lor români și sbvietici a dezvol
tat și întărit, prin sîngele vărsat 
în comun, frăția de arme româ- 
no-sovietică, a pus temelia rela
țiilor de tip rtou statornicite în
tre cele două ițări vecine și prie
tene. Poporul român va cinsti 
veșnic memoria eroilor căzuți în 
lupta contra fascismului, nemuri
toarele fapte de arme ale osta
șilor români Și sovietici în încleș
tările cu dușrhanul comun.

Pe fundamentul trainic al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, frăția de 
arme româno-sovietică se dezvol
tă continuu. Asemenea întregului 
nostru popor, militarii români se 
bucură de succesele remarcabile 
dobîndite de Uniunea Sovietică 
în dezvoltarea și întărirea forțe
lor sale armate, care dispun as
tăzi de cadre și ostași cu o înaltă 
pregătire, de tehnică de luptă 
modernă, de un puternic poten
țial racheto-nuclear.

Cu prilejul gloriosului jubileu 
al Forțelor Armate ale U.R.S.S., 
militarii României socialiste urea
ză militarilor sovietici noi izbînzi 
pe drumul perfecționării măies
triei lor ostășești, al sporirii ca
pacității combative a unităților 
și marilor unități, și-și exprimă 
deplina convingere că prietenia, 
colaborarea tovărășească, iriter- 
naționalistă, dintre popoarele și 
armatele României și Uniunii So
vietice se vor dezvolta și conso
lida necontenit, spre binele țări
lor noastre frățești, în folosul 
■cauzei socialismului, și păcii în 
lume.

♦
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17,30 Curs de limba ger
mană (lecția a 4-a) ; 17,58
Sumarul zilei ; 18,00 Emi
siune economică — De la 
informație, la decizie ; 18,30 
Studioul pionierilor; 19,00
Mult e dulce și frumoasă... 
emisiune de limba română ; 
19,30 Telejurnalul de sea
ră ; 20,00 Film serial :
Ivanhoe ; 20,30 „Oameni
în alb" — emisiune de 
știință ; 21,00 Teleglob — 
itinerar praghez ; 21,25 Stu
dioul mic — „Scafandrie- 
rii“ — comedie de Tu
dor Mușatescu ; 22,00 Game 
pentru televiziune; 22,30
De la Giotto la Brâncuși; 
12,50 Telejurnalul de 
noapte.

numentele de seamă ale peri
oadei pe care o studiază, fie 
că e vorba de zidiri, de opere 
de artă sau de vestigii mai 
modeste ale vieții materiale. 
Asemenea monumente nu sînt 
însă toate într-o țară, și rare
ori bine reprezentate numai în 
propria țară. Arheologul clasic 
va trebui să cunoască temei
nic măcar monumentele și mu
zeele din Grecia și Italia, iar 
cel „preistoric", șantierele și 
muzeele din numeroase țări 
mai apropiate sau mai depăr
tate. într-un caz și în celălalt 
asemenea călătorii fac parte 
integrantă din pregătirea spe
cialistului, fără să mai spun 
că pentru anume perioade ale 
istoriei vechi șî străvechi o 
bună formație științifică nici 
nu se poate concepe numai 
în institutele noastre de învă
țămînt sau de cercetare.

în această ordine de idei tni 
se pare venit momentul să 
examinăm cu luare aminte po
sibilitatea redeschiderii șco
lilor române din Paris și 
Roma, care în perioada dintre 
cele două războaie au dat în- 
vățăfnîntului nostru superior 
un număr impresionant de ca
dre valoroase. înțeleg însă că 
aceasta e o problemă diferită, 
a cărei discutare necesită ră
gaz. Astăzi, la întrebarea „ce 
calități trebuie să posede ar
heologul viitorului" — răs
pund : însușirile dintotdeauna 
ale omului de carte : inteli
gență, cultură, pasiune pentru 
adevăr, dezinteresare. Dar 
adaug : potențate și puse în 
valoare de o pregătire care, 
practic, nu se sfîrșește nicio
dată. Astfel înțeleasă, forma
rea omului de știință e, nici 
vorbă, un proces lung și cos
tisitor. Important e să înțele- 
legem însă că altă cale nu ne 
stă la îndemînă, dacă vrem 
ca aportul românesc la știința 
mondială să fie acela pe care 
cu toții îl dorim.



parlamentul

& Notă de protest
sovietică adre

sată S.U.A

de 
deși 
luat 
asi-

• •• •••••«•••

guvernul 
pentru a 
proiect de 
dizolvarea 
actual.

foarte bună. El su- 
exercițiile Ia care 

Purtătorul de cuvînt 
că nu a fost încă

□□□

Britanie
Vizita delegației române

Va fi dizolvat

-

fe

Fatrioți sud-vietnamezi acționind în împrejurimile orașului Hue.

Corespondentul 
Rodescu, trans-

a oferit în 
o recepție 

române. Au

su- 
că 

noi 
dintre 
demo-

Regele Baudouin al 
Belgiei i-a cerut primu
lui ministru demisionar. 
Boeynants. să convoace 

său interimar 
redacta un 

lege privind 
parlamentului

MANIFESTAȚII 
STUDENȚEȘTI 

ÎN VENEZUELA
în cadrul sățptămînii ti

neretului, caife se desfă
șoară la Carac is, au avut 
loc manifestații .ale studen
ților, care revenidică majo
rarea fondurilor,' alocate de 
guvern pentru necesitățile 
învățămîntului. Demon
stranții purtau pancarte și 
lozinci cerînd, de asemenea, 
eliberarea dețintfților poli
tici și acordarea de drep
turi democratice. Partici- 
panții la aceste manifesta
ții și-au exprimat solidari
tatea cu poporul vietnamez 
și au protestat împotriva 
agresiunii americane 
Vietnam.

Un asemenea document — re
levă cercuri informate belgiene 
— ar lua forma unei legi pentru 
modificarea constituției. In ur
mătoarele zile, guvernul interi
mar ar urma să stabilească ce ar
ticole anume ale constituției vor 
fi modificate și să ia măsuri pen
tru a asigura bugetul necesar ac-

RAP BROWN A FOST 
ARESTAT

Poliția new-yorkeză a ares
tat marți pe Rap Brown, pre
ședintele Comitetului studen
țesc de coordonare a acțiuni
lor nevlolente din S.U.A. Mo
tivul arestării sale îl consti
tuie faptul că Brown a efec
tuat o călătorie în statul Ca
lifornia, iar potrivit legilor fe
derale, el nu putea să pără
sească New York-ul decit cu 
aprobarea specială a poliției, 
în California, Brown a luat 
parte la cîteva mitinguri de 
protest ale populației de cu
loare în sprijinul cererilor de 
a li se acorda drepturi civile 
egale. Participarea unor lideri 
ai populației de culoare din- 
tr-un stat la acțiuni care se 
desfășoară pe teritoriul altui 
stat este interzisă de legile 
federale.

REPUBLICA SOCIALISTA 
CEHOSLOVACA. Ca și în 
celelalte orașe ale țării și 
la Ostrava se înalță noi 
construcții de locuințe, așe
zăminte culturale și sociale.

Grevă în școlile 
din Delhi

REPRESIUNI LA 
MADRID

„L’Unita" relatează des
pre arestarea în Spania a 
26 de tineri care au parti
cipat la recentele acțiuni 
studențești pentru democra
tizarea învățămîntului 
perior. Se menționează 
la Madrid se așteaptă 
arestări îndeosebi 
membrii Federației 
erate universitare spaniole.

La Delhi, aproximativ 30 000 
de profesori și învățători au de
clarat grevă pe timp nelimitat re
vendicând majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de? 
muncă. Circa 1800 de școli, 
frecventate de 500 000 de elevi ' 
și-an încetat activitatea. Agen
ția Press Trust of India anunță 
că autoritățile din Delhi au con
cediat un număr de profesori și 
au suspendat temporar din mun
că 80 de participant! la grevă. 
Poliția ă operat arestări în ringu
rile greviștilor.

pentru dezinltare socială
NEW YORK 21 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Comisiei 

O.N.U. pentru dezvoltare socială ce se desfășoară la New York, 
un număr de 10 țări membre, printre care și România, au prezen
tat un proiect de rezoluție în legătură cu punerea în valoare șitat un proiect de rezoluție în legătură cu punerea în valoare 
utilizarea resurselor umane.

Sprijinind proiectul de rezolu
ție, delegatul român, Constantin 
Niță, a arătat că acesta constituie 
un pas înainte pe linia intensifi
cării acțiunilor O.N.U. în dome
niul resurselor umane. Vorbitorul 
a subliniat interesul pe care țara 
noastră îl acordă cooperării in
ternaționale în acest domeniu, 
menționînd că România s-a nu
mărat printre țările care, în 1965, 
au adus pentru prima dată în dis
cuția organismelor O.N.U. pro
blemele complexe legate de pu
nerea în valoare a resurselor uma
ne în procesul de dezvoltare e- 
conomică și socială.

în ședința consacrată proble
melor privind corelația dintre po
litica socială și distribuirea ve
niturilor, precum și a activități-

lor de cercetări operaționale 
feritoare la aspectele sociale 
industrializării, a luat cuvîntul 
șeful delegației române, Constan
tin Grigorescu. Vorbitorul a sub
liniat că măsurile preconizate de 
O.N.U. în acest sens trebuie să 
ducă la crearea condițiilor socia
le propice pentru desfășurarea 
procesului de industrializare, care 
s-a dovedit a fi cel mai impor
tant factor al progresului social. 
El a subliniat că, în condițiile ac
tuale, cînd economia se diversi
fică tot mai mult, ca urmare a 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii, cînd ritmul transformărilor 
economice și sociale este mult 
mai rapid decît în trecut, statului 
îi revine un rol sporit în soluțio
narea problemelor sociale.

re- 
ale

Printre cei cincizeci 
sau șaizeci de navigatori 
care la 1 iunie se vor 
lansa la Plymouth într-o 
tentativă de traversare a 
Atlanticului, pentru a e- 
gala performanța cunos
cutului navigator fran
cez Eric Tabarly, va fi 
posibil să se numere și o 
tînără de 26 de ani.

originară din 
și-a înaintat

Baumann,
Chapelle
organizatorilor la 5 de- 

anul trecut solicitînd în- 
la marele concurs cu

Edith 
Aix la 
cererea 
cembrie 
scrierea
dreptul de a naviga singură la 
bordul unui trimaran — o navă 
cu pînze — de 12 metri lungime 
denumit „Koala-3“.

O lună sau mai mult de singu
rătate pe mare, optzeci de me
tri patrați de pinză de manevrat, 
ore sau zile furtunoase, pe scurt, 
mii de dificultăți de învins în

r
A;

tivității organelor publice în pe
rioada electorală. Se așteaptă ca 
proiectul de lege să fie depus în 
parlament înainte de sfîrșitul lu
nii. Dacă proiectul va fi aprobat, 
parlamentul actual se ca consi
dera — potrivit legislației belgie
ne —- în mod automat dizolvat, 
noi alegeri urmînd să aibă loc în 
decurs de 40 de zile.

Prin avansarea problemei mo
dificării constituției ca motiv le
gal pentru dizolvarea parlamen
tului și organizarea unor noi ale
geri, apreciază agenția U.P.I., re
gele și guvernul doresc să evite 
transformarea conflictului lingvis
tic în subiectul principal al vii
toarei campanii electorale.

• CA urmare a respingerii 
în Parlamentul chilian a unui 
proiect guvernamental, preșe
dintele Eduardo Frei a hotărît 
ca pe viitor să consulte parti
dele de opoziție ori de cîte ori 
va cere adoptarea vreunui act 
legislativ de importanță majo
ră, anunță agenția Associated 
Press. Respingerea proiectului 
de lege, care cuprindea un pro
gram amplu de economii, desti
nat combaterii inflației, a re
prezentat, menționează agenția 
citată, „un eșec politic grav" 
pentru președintele Frei.

e guvernele r.p.d. 
reene și Pakistanului au 
de acord să stabilească 
consulare între 
anunță agenția

Co- 
căzut 

relații 
cele două țări, 
A.C.T.C.

se află o misiu-® ÎN Polonia 
ne economică olandeză alcătuită 
din 60 de reprezentanți ai vieții 
economice din această țară. în 
cursul vizitei, 
legației, împărțiți 
puri, poartă 
specialiști în

că numărul deputaților laburiști 
care s-au abținut a fost de astă 
dată mult mai ridicat decit în 
trecut. Se observă totodată pre
zența în rîndul „rebelilor" a 
trei membri ai Comitetului exe
cutiv al Partidului laburist.

de- 
gru- 

cu 
in-

membrii 
în 

tratative 
______ ______ domeniul
dustriei navale, industriei u- 
șoare, precum și cu reprezen
tanți ai organizațiilor de comerț 
exterior, ai băncilor, uniunilor 
industriale și instituțiilor știin
țifice din Polonia.

@ Incident in par

lamentul turc

LONDRA 21.
Agerpres, Liviu 
mite : Continuîndu-și călătoria în 
Marea Britanie, delegația română 
condusă de Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru probleme de organizare 
și salarizare, a vizitat Colegiul de 
tehnologie al Universității din 
Loughborough, firmele „British 
Shoe Corporation" și „Corah Ltd." 
din Leicester, precum și sediul 
Asociației pentru cercetări în do
meniul construcțiilor de mașini 
din Melton-Mowbray. A fost vi
zitat Centrul de calcule electro
nice al firmei „British Petroleum" 
din Harlow, unul din cele opt 
orașe nou construite în jurul 
Londrei.

Miercuri seara, Vasile Pungan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, 
saloanele ambasadei 
în cinstea delegației

luat parte reprezentanți ai Fo
reign Office-ului, ministerelor 
Tehnologiei, Muncii și Afacerilor 
Economice, membri ai Parlamen
tului, conducători ai Institutului 
britanic pentru probleme de con
ducere în economie, ai Confede
rației industriei britanice, ai Con
siliului pentru comerț cu Europă 
de răsărit.

• DUPĂ cum anunță agenția 
TASS, miercuri dimineața în 
clădirea Ambasadei sovietice 
din Washington a fost aruncată 
o bombă a cărei explozie a pro
vocat serioase avarii imobilului. 
Acest act provocator, subliniază 
agenția citată, este o consecință 
a indiferenței manifestate 
autoritățile americane care, 
au fost avertizate, nu au 
măsurile necesare pentru 
gurarea securității ambasadei.

® PESTE 40 de deputați labu
riști au refuzat marți seara să 
voteze în Camera Comunelor în 
favoarea unei legi care autori
zează guvernul să procedeze la 
reducerea unor cheltuieli buge
tare cu destinație socială. Aceș
ti deputați răzvrătiți s-au abți
nut de la vot, manifestîndu-și 
în acest mod opoziția fată de 
politica guvernamentală în do
meniul social. Legea a fost 
adoptată cu 216 voturi pentru și 
opt contra. Opoziția conserva
toare s-a abținut.

Este interesant de remarcat

• DUPĂ cum relevă agenția 
France Presse, în timpul dezba
terilor din Parlamentul turc 
asupra bugetului Ministerului 
de Interne au avut loc ciocniri 
între deputății Partidului drep
tății și cei ai Partidului 
citoresc. Incidentul s-a 
după ce Cetin Altan, 
din partea Partidului : 
resc, a declarat că-și 
aprecierea exprimată 
articol apărut în presă 
tul comunist Nazim 
poate fi considerat cel mai mare 
poet al Turciei.

Dezbaterile parlamentare au 
fost întrerupte.

mun- 
produs 

deputat 
muncito- 
menține 
într-un 

: că poe- 
Hikmet
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Delegația Ministerului For
țelor Armate, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță. mi
nistrul forțelor armate al Re
publicii Socialiste România, a 
sosit miercuri la Moscova, 
unde va participa la manifes
tările prilejuite de sărbători
rea semicentenarului Arma
tei Sovietice.

La gara Kiev, delegația a 
fost intimpinată de minis
trul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul A. A. Greciko, și 
alte persoane oficiale.

La 21 februarie din însărcina
rea guvernului sovietic, Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis ambasadei 
S.U.A. o notă de protest în care 
se cere „pedepsirea severă a 
celor vinovați și adoptarea de 
urgență a unor măsuri eficiente 
pentru asigurarea securității 
ambasadei U.R.S.S. în S.U.A. și 
a colaboratorilor ei".

9 UN purtător de cuvînt al 
spitalului sud-african Groote 
Shuui- a declarat că starea lui 
Philip Blaiberg, singurul om 
care a supraviețuit pînă în pre
zent unei grefe cardiace, conti
nuă să fie 
portă bine 
este supus, 
a precizat 
fixată o dată pentru reîntoarce
rea acasă a pacientului.

cn

PENTRU DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR EST

Săptăminalul „Cronica" citează declarațiile ministrului 
economiei al Salvadorului, Rafael Glober Valdivieso, cu pri
vire ia extinderea relațiilor comerciale, cu țările socialiste. 
El a arătat că numeroase cercuri sînt interesate în intensifi
carea comerțului cu țările socialiste, în achiziționarea de uti
laj^ industrial și „deschiderea de noi piețe pentru desfacerea 
mărfurilor naționale". Păreri asemănătoare au fost exprima
te și de deputatul Pablo Mauricio Albergue din partea Parti
dului creștin-democrat, și secretarul general al Partidului 
popular Salvadorian, Manuel Jesus Lara. La rîndul său. rec
torul universității naționale, Angel Goches Marin, a subliniat 
necesitatea stabilirii nu numai de relații diplomatice cu ță
rile socialiste, ci și a unor legături mai strînse, culturale, 
științifice și comerciale.

VEST
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DOUĂ CONFIICH s-rjasi

Lupte de stradă la Hue
• Bombardamente cu napalm 9 întrevedere 

U Thant — Johnson
In fosta capitală imperială a Vietnamului — Hue — au 

continuat miercuri luptele între trupele americano-saigoneze 
și unitățile forțelor armate de eliberare. Pușcașii marini ame
ricani angajați în luptele de stradă, relatează agenția Asso
ciated Press, au înregistrat pierderi grele.

Sesiunea
Consiliului

Deși trupele americane au pri
mit întăriri, ele nu au putut să 
înainteze, datorită rezistenței 
dîrze opuse de patrioți. Miercuri, 
citadela din Hue, deasupra că
reia continuă să fluture de 22 
de zile steagul F.N.E., și unde 
patrioții dețin poziții întărite, a 
fost supusă unor puternice bom
bardamente. Avioane ameri
cane de tip „Skyhawk" au lansat 
bombe de mare calibru și cu 
napalm asupra acestui sector al 
orașului. Paralel cu bombarda
mentul aerian, citadela a fost 
supusă și unui tir de artilerie.

„Luptele violente din Hue ar 
putea să mai dureze încă cîteva

săptămîni", relatează agenția 
France Presse, citind o declara
ție a unei înalte oficialități a- 
mericane.

Lupte violente au continuat și 
în alte numeroase regiuni ale 
Vietnamului de sud. In regiunea 
Saigonului, patrioții sud-vietna
mezi au doborît patru elicoptere 
americane, iar aerodromul Tan 
Son Nhut din apropierea capi
talei sud-vietnameze a fost supus 
din nou unui tir intens de mor- 
tiere și rachete.

WASHINGTON 21 (Ager- 
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut

miercuri la Washington o în
trevedere cu președintele 
Johnson. La încheierea con
vorbirilor, Casa Albă a dat 
publicității o scurtă declarație 
în care arată că „președintele 
Johnson și secretarul general 
al O.N.U. au făcut un schimb 
de vederi asupra unor proble
me internaționale, inclusiv 
Vietnamul". U Thant i-a co
municat președintelui S.U.A. 
părerile sale cu privire la po
sibilitatea obținerii păcii în 
Vietnam în lumina recentelor 
discuții purtate în diverse ca
pitale ale lumii. Președintele 
Johnson a reafirmat cunoscu
ta poziție a Statelor 
așa-numita 
San Antonio",
pun condiții inacceptabile pen
tru încetarea bombardamente
lor asupra R.D. Vietnam.

Unite,
„formulă de la 

prin care se

Cea de-a șasea sesiune a 
Consiliului Nordic, organ con
sultativ al guvernelor Dane
marcei, Suediei, Norvegiei, 
Finlandei și Islandei, își con
tinuă lucrările la Oslo.

In scopul întăririi colabo
rării economice dintre țările 
nordice și pentru stabilirea 
unei poziții comune în vede
rea reuniunii Consiliului Mi
nisterial A.E.L.S., care trebuie 
să se țină în luna mai la Lon
dra, premierul Danemarcei, 
Hilmar Baunsgaard, a propus 
organizarea unei conferințe la 
nivel înalt la care să participe 
primii miniștri și miniștrii de 
externe ai țărilor Consiliului 
Nordic.

Conflictul dintre municipalitatea new-yorkeză și sindicatul 
gunoierilor pare să fi luat sfîrșit — cel puțin provizoriu — oda
tă cu reluarea de către greviști în cursul săptăminii trecute a 
lucrului. Și era mult de lucru ! Potrivit relatărilor corespon
denților de presă, în cele 9 zile de grevă se strinseseră peste 
100 900 tone de gunoaie. Aspectul orașului se degradase în chip 
inimaginabil. Atit în cartierele „selecte" cit și în cele populare, 
trotuarele erau aproape blocate de lăzi supraîncărcate, de saci 
de hîrtie indopați pînă la refuz și legați cu sfoară. Pretutindeni 
erau semănate tot felul de resturi în descompunere care ema
nau mirosuri insuportabile, otrăvind atmosfera. Șobolanii mișu
nau, canalele erau înfundate. In aceste împrejurări, oficialitățile 
repetau zilnic că asupra celor opt milioane de locuitori ai me
tropolei planează pericolul izbucnirii unor epidemii.

Dar numai atîta nu prea era de ajuns. Trebuiau date asigu
rări greviștilor că revendicările lor vor fii satisfăcute. Pînă cînd 
guvernatorul statului New-York, cunoscutul politician republi
can Nelson Rockefeller, și-a luat inima în dinți și a propus gu
noierilor următorul aranjament : ei să reia lucrul, iar pînă 
cînd situația se va normaliza, operațiile de stringere a gunoaie
lor, care în mod obișnuit cad în sarcina serviciilor municipale, 
să fie preluate de stat. în timpul perioadei de tranziție, guno
ierii să fie plătiți de o comisie de arbitraj numită de guverna
tor, ținindu-se cont de majorările de salariu revendicate.

Sindicatul a acceptat oferta, iar cei 10 000 de gunoieri au 
purces la deblocarea orașului. Luerînd cite 11 ore pe zi, cu aju
torul a 1 600 de camioane, organizînd arderea în 900 de locuri 
(în loc de 80, în mod obișnuit) ei au izbutit să reducă treptat 
din imensele depozite de gunoaie ; orașul a început să dobîn- 
dească un aspect normal.

Dar lucrurile erau sortite să nu se oprească aici. Aranjamen
tul lui Rockefeller a fost considerat de John Lindsay, primarul 
New-York-ului, și el membru marcant al partidului republican, 
drept o încălcare a atribuțiilor sale, un afront. Prevalîndu-se 
de prevederile legii Taylor, introdusă în septembrie trecut, lege 
care anulează dreptul de grevă pentru toți funcționarii muni
cipali din statul New-York, Lindsay s-a opus satisfacerii reven
dicărilor greviștilor. Neobținînd reînnoirea contractului colectiv 
cu municipalitatea (principala re vendicare a greviștilor), sindica
tul analizează în prezent posibilitatea unor noi acțiuni. Conflic
tul, potrivit ziarului LE FIGARO, in loc să se aplaneze pare că 
se va încrîncena și mai mult. Greva poate reizbucni oricind.

Dar, pe fundalul conflictului sindicat-municipalitate, tot atit 
de ascuțit pare să se desfășoare ciocnirea dintre primar și gu
vernator. Rockefeller a intervenit pe motiv că orașul New York 
este și el o parte a statului cu același nume unde el este con
ducător. Apoi, e pentru el o chestiune de prestigiu să-și res
pecte promisiunile făcute. Lindsay îi contestă însă orice prero
gative în probleme municipale și se crede că a izbutit să ralieze 
la punctul său de vedere majoritatea membrilor influenți ai 
legislaturii statului. „Rămine de văzut, scrie ziarul amintit, 
dacă conflictul Lindsay—Rockefeller, declanșat de criza guno
ierilor, va avea repercusiuni politice pe scară națională".

„KOALA-3" SFIDEAZĂ
ATLANTICUL

fiecare zi... După cum relatează 
„LE FIGARO" această perspec
tivă nu o descurajează pe Edith, 
ea continuînd să se antreneze 
pentru a participa la cursă.

Tinăra și-a propus ca în 140 
de lecții să acumuleze toate cu
noștințele necesare traversării A- 
tlanticului. La inceputu] anului, 
în compania comandantului Wa
quet — și el de asemeni înscris 
la cursă — Edith și-a început u- 
cenicia, la bordul unei mici am
barcațiuni de opt metri lungime, 
în apele unui mic golf situat în

Finistere, în apropiere de locali
tatea balneară Benodet din Fran
ța. „Am navigat deja ca membru 
al unui echipaj, dar niciodată ca 
solitară. Orice s-ar intîmpla nu 
am nici o teamă, iar singură
tatea nu mă sperie. Se spune că 
o femeie nu va reuși o traver
sare a Atlanticului. Ei bine, eu 
voi proba contrariul" — a de
clarat Edith Bkumann. în aceste 
zile antrenamentul pe mare eons- 
titue pentru ea ocupația nr. 1. 
De două ori pe zi, timp de cinci 
sau șase ore, ea manevrează con-

tinuu pînzele. Waquet urmărește 
de la țărm evoluțiile elevei sale 
și odată terminată ședința de 
lucru, începe analiza teoretică. 
„Abilitatea manevrelor și compe
tența — consideră Waquet — 
sînt mai puțin importante penlni 
traversarea Atlanticului. Pe pri
mul loc este curajul și cunoașterea 
determinării geografice exacte. 
Și apoi, ea nu participă Ia cursă 
pentru a cîștiga, ci numai pentru 
a sosi la destinație". Dar cine 
știe...

In caz de furtună puternică ce

ar depăși gradul 7 (cincizeci de 
kilometri pe oră) ea a primit in
dicația să coboare pînzele și să 
aștepte vînt mai bun. Pentru situ
ații neprevăzute, Edith va dis
pune de un aparat de emisie și 
recepție cu care va putea la ne
voie să stabilească două legături 
zilnice eu Franța pentru a primi 
sfaturi din partea unor specialiști. 
Paralel cu navigația în largul gol
fului Benodet, Edith se pregăteș
te și teoretic. După pregătirea 
„staționară" va urma o cursă de 
aclimatizare pînă în insulele Azo- 
re. O cursă de încercare de 500 
de mile, în urma căreia Edith 
speră să obțină înscrierea la con
cursul de la Playmouth.

Sfidarea Atlanticului este 
tentativă îndrăzneață. Dacă 
1 iunie, „Koala-3“ va figura 
printre participanți, Edith Bau
mann va fi obținut deja o victo
rie asupra ei însăși. însă toate 
dificultățile abia atunci vor în
cepe...

I. T.

Notre Dame de Faris, noaptea Foto : Arh. PAULA PETRE
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