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ÎNDEPLINIREA

A PLANULUI
I Am început un nou an de muncă, ultimul an al cincinalului, 
! marcat printr-un înalt ritm de dezvoltare economică. Pornind 

de la rezultatele bune obținute în 1969, producția industrială 
planificată în întreprinderile socialiste se ridică la 295 miliarda 
lei. Va trebui să obținem un venit național de 213 miliarde lei. 
în 1970 se vor deschide 250 noi lucrări pentru obiective econo
mice importante, fiind programate să se dea în folosință 740 
de capacități și obiective.

Sînt repere din programul de dezvoltare economică și so
cială a țării pe care 1970 îl are de transpus în realitate, pre
gătind astfel condițiile cele mai bune pentru demararea cu 
succes a cincinalului viitor, pentru traducerea în viață a pro
gramului stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Făcînd apel la resursele sale de energie, la capacitatea sa 
de efort, tineretul din industrie, de pe șantiere, din transporturi 
este chemat să-și aducă din plin contribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului economic. Ca întotdeauna, organizațiilor 
U.T.C. le revine sarcina de mare . răspundere de a cultiva la 
tineri responsabilitatea față de obiectivele ce le avem de reali
zat, de a-i mobiliza la îndeplinirea lor.

Convorbirea noastră, la început de an, cu ing. MIRON 
GHEORGHE, șeful secției pentru problemele tineretului din 
economie a C.C. al U.T.C., și-a propus să prezinte cîteva aspecte 
legate de îmbunătățirea muncii politico-educative pentru spo
rirea contribuției tinerilor la îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

Nocturnă, la Porțile de Fier

Pe Postăvar, în apropierea 

cabanei Cristianul Mare

efervescență la nivelul de ju
deț, în fiecare municipiu, oraș, 
înlreprindere, secție și atelier, 
angajînd în egală măsură tine
rii muncitori, pe maiștri și in
gineri. Activitatea noastră, în a- 
cest an trebuie să vizeze reali
zarea calitativă și cantitativă 
de către tineri a sarcinilor de 
producție, economisirea de ma
terii prime și de materiale, or
ganizarea rațională a locului de 
muncă, îngrijirea utilajelor,

N. UDROIU

ACTIVITATEA
UNIVERSITARA

SUB REFLEGTO
RUL DEZBATERII

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
președintele Consiliului de Miniștri 

va face o vizită in R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, va 
face o vizită în Iugoslavia, în 
perioada 12—15 ianuarie 1970,

la invitația tovarășului Mitia 
Ribicici, președintele Vece! 
Executive Federale a Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

TINERII
și marea muzica

Interviul nostru cu 
OCTAV ENIGĂRESCU, 

directorul Operei Române

— Acum, Ia început de an, 
v-aș invita, maestro Enigărescu, 
în numele zecilor de mii de ci
titori ai „Scînteii tineretului". la 
o discuție despre marea muzică 
și tinăra generație, despre locul 
tinerilor în sălile de concerte și 
spectacole lirice, despre măsuri
le ce trebuie luate, după pă
rerea dv.. pentru o permanen
tă apropiere a tinerei generații 
'tie valorile vieții artistice româ
nești.

— Invitația mă bucură... Ve
deți, în cele cîteva luni de cînd 
am preluat conducerea Operei 
Române, problema lipsei tineri
lor în sălile de concerte, în să
lile noastre de spectacole, mă 
preocupă intens. Privesc seară de 
seară sala de spectacole și mă 
îngrijorez uneori observînd cît 
de puțini tineri sînt în mijlocul 
nostru (deși sălile sînt pline), cît 
de puțini tineri ajung să se 
bucure de • frumusețile unui 
spectacol liric, mă necăjesc că 
trebuie să ne adresăm doar ge
nerațiilor care au depășit patru, 
cinci decenii de viață.

— Și teatrul dv.. este totuși 
unica „instituție" artistică încon
jurată — la propriu — de ti
neri.

— Exact. La numai cîteva 
sute de metri de Opera Română

Convorbire cu ing.
GHEORGHE MIRON 

șeful secției pentru problemele 

tineretului din economie

i CC af U.T.C

ȘTIINȚIFICE
Însemnări de la simpozionul național 

„PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

SUPERIOR'

— Este cunoscut, și aș vrea 
să subliniez din capul locului 
acest lucru, efectul pozitiv de
osebit pe care l-a avut pentru 
activitatea noastră în anul tre
cut întrecerea care a angajat 
tineretul întregii țări pe baza 
chemării lansate de organiza
țiile județene ale U.T.C. Pra
hova și Teleorman. Fără îndoia
lă că, în terenul generos oferit 
de anul 1970, experiența acumu
lată trebuie valorificată și îm
bogățită, fiind necesară menți
nerea spiritului de întrecere, 
întreținerea acelui climat de (Continuare în pag. a

Organizarea de către Uni
versitatea ieșeană și Institu
tul de științe pedagogice din 
București a primului simpo
zion național de „PEDAGO
GIA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SU
PERIOR" s-a dovedit a fi un 
act meritoriu, menit să ofere 
criterii științifice pentru o 
mai judicioasă organizare a 
activității de predare și semi
narizare, precum și pentru per
fecționarea acțiunii -educațio
nale la care participă cadrele 
didactice universitare.

în cadrul lucrărilor simpo
zionului au fost formulate 
numeroase sugestii prețioase 
privind îmbunătățirea conți
nutului prelegerilor și a moda
lităților de predare, seminari
zate și verificare finală a 
cunoștințelor, perfecționarea 
mijloacelor audio-vizuale și 
a modului de utilizare a a- 
acestora, îndrumarea ne
mijlocită a grupelor de stu- 
denți, rolul cadrelor didactice 
în procesul educației politico- 
ideologice, culturale și morale 
a tineretului universitar. Du
pă cum se afirmă în lucrarea 
intitulată ..Spre o nouă con
cepție despre universitate", a 
distinsului pedagog ieșean 
prof. dr. docent Ștefan Bîrsă- 
nescu, în învățămîntul supe
rior este 
trecerea 
învață, 
studiază, 
tru îndeplinirea acestui dezi
derat se cere adaptarea meto
delor și tehnicilor vechi de 
predare la exigențele societă
ții contemporane, precum și 
introducerea unor metode noi 
în munca de îndrumare a 
studenților. Locul prelegerii- 
lecțil trebuie să-1 ocupe pre- 
tegerea-studiu științific. în lo
cul seminarului clasic, de as
cultare și control, să fie intro
dus seminarul-dialog, în care 
profesorul și studenții pun și 
rezolvă probleme, experimen
tează metode de investigație 
științifică. în ceea ce privește 
organizarea seminariilor, re-

ținem îndeosebi propunerile 
făcute cu prilejul dezbaterilor 
din secția „Didactica genera
lă a învățămîntului superior", 
referitoare la aplicarea unor 
modalități moderne printre 
zare „metoda grupelor dina
mice", „metoda grupelor de 
exerciții", „formula semina- 
riilor-colocvii", precum și a- 
menajarea unor săli de semi- 
narii specializate pentru anu
mite discipline de învățămînt, 
în care studenții să lucreze și 
în timpul liber, să desfășoare 
activitate științifică.

Desigur, pentru cercetătorul 
în domeniul, pedagogiei este 
important să contribuie, prin 
lucrările sale, la ridicarea ca
lității .instruirii prin crearea 
unei teorii științifice a proce
sului de predare și seminari
zare, examinarea științifică a 
conținutului, formelor ți me-

necesar să se facă 
de la elevul 

la studentul 
cercetează.

care 
care 
Pen-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a H-a)

Vremea aplatisează pro- 
priile-i contururi pînă la a ne 
face să ne punem întrebări ri
dicole. Acum 25 de ani, cînd 
desfăceam prima pagină de 
Ion Creangă, suflul ei mi se 
părea venit dintr-o veșnicie 
străluminată; impresia m-a 
urmărit, comod, pînă azi cmd, 
comemorînd abia opt decenii 
de la moartea scriitorului, am 
constatat că distanța de virstă 
dintre el și noi este în fapt 
necruțător de apropiată. Așa
dar, după o jumătate de se
col de moarte, Creangă putea 
să pară imemorial! Așadar, 
după optzeci de ani de moar-

Creangă,
se găsesc mari institute de în
vățămînt superior, Casa de cul
tură a studenților bucureșteni, 
mari cămine studențești, licee de 
veche tradiție, un bar cu un 
nume drag nouă artiștilor lirici, 
„Tosca“, și care mi se pare a fi 
locul de întîlnire a nenumărați- 
lor tineri.

— Au dispărut tinerii și din 
celebrele „galerii" ale teatru
lui... ?

— Aici este fenomenul cel 
mai neplăcut... Zeci de genera
ții de iubitori ai artei s-au for
mat în aceste „balcoane" și „ga
lerii"... în tinerețea mea nici nu 
mi-aș fi putut închipui un om 
în vîrstă ocupînd un loc în bal
conul Operei. Aici erau numai 
tineri entuziaști cu partiturile în 
mînă, aici erau, seară de seară, 
tinerii melomani care hotărau 
prin aplauzele sau tăcerea lor 
soarta unui spectacol, viitorul u- 
nei cariere lirice.

— Poate că — după cum par 
a gîndi unii — opera ca gen este 
perimată, anacronică, nu mai co
respunde exigențelor artistice ale 
tinerilor.

— Nu cred că aveți drepta-

IOSIF SAVA

(Continuare în pag. a U-a)

ȘI PE
Întrebarea din titlu e veche 

și s-a pus în legătură cu o 
multitudine de aspecte die edu
cației. De data aceasta o voi 
restrînge exclusiv la problema 
care a făcut obiectul șirului 
meu de articole : formarea gus
tului pentru muncă, a dorinței și 
nevoii de a munci.

Am străbătut pînă acum o 
complicată filieră de situații, 
dileme și influențe, începînd cu 
„cei șapte ani de acasă" și a- 
jungînd la acel prag fundamen
tal de viață care se numește 
„alegerea profesiunii". După 
cum se știe, în această etapă, 
un rol deosebit au (sau... ar 
trebui să aibă) psihologii șco
lari, supranumiți, recent „consi
lieri de orientare". Inspirată 
denumire I Cu condiția însă, 
firește... să se potrivească.

însă, iată situația : numărul 
acestor psihologi este extrem 
de restrîns — de ordinul zeci
lor. Orașe mari, de importanjă 
capitală în învățămînt, de-a- 
bia numără cîțiva „consilieri 
de orientare"(în Cluj, de pildă... 
5 în total). Pe de altă parte, 
pregătirea lor în facultățile 
respective e adesea, mai mult 
teoretică (am citat opinia doc-

EDUCATORI,
torului Robert Floru, director al 
Institutului de psihologie al A- 
cademiei). Fdcultatea de psiho
logie cea mai legată de acti
vitatea practică, cea din Cluj, 
este, pînă în prezent, speciali
zată în problemele copiilor cu 
deficiențe psihice (așa numita 
„defectologie"). Domeniu, de 
mare actualitate, pasionant 
dar... ce ne facem cu copiii 
normali ? Și, în sfîrșit — aș- 
pectul poate cel mai delicat — 
cei care trebuie să sfătuiască în

alegerea diferitelor profesiuni,-------... i_ ----------- , njcj ejuneori... nu le cunosc nici 
prea bine I

OBSESIA... STUDIILOR 
SUPERIOARE

îl voi cita, în discutarea 
cestor aspecte, pe doctorul Mi
hai Peteanu, șeful sectorului de 
orientare școlarâ și profesiona
lă al filialei Cluj a Institutului 
de științe pedagogice (depen-

a-

din

CINEI... EDUCĂ? to
de IONEL HRISTEA

dent de Ministerul Tnvățămîntu- 
lui). Să precizăm, mai înainte, 
cu satisfacție, că doctorul Pe
teanu, ca și doctorul Floru, ci
tat mai înainte, ca și alfi spe
cialiști de bază ai acestui vast 
domeniu, sînt, în același timp,

absolvenților liceelor unde 
funcționează ei au fost admiși 
la învățămîntul superior. Intr-a
devăr, o situație îmbucurătoare, 
dar să privim lucrurile mai în
deaproape : 'oare aceasta e 
într-adevăr unicul scop al ori
entării ? Este știut că specialiș
tii cu înaltă calificare, ingine-

profesional... Cred că eficiența 
muncii lor ar fi fost mai semni
ficativ demonstrată și prin bi
lanțuri de tip invers : cîți elevi 
au fost convinși de valoarea și 
frumusețea unor profesiuni ne
legată, neapărat, de studii su
perioare ? Cîți au fost eliberați 
de obsesia continuării cu orice 
preț a studiilor, pentru a deveni, 
poate, ingineri mediocri, în loc 
să fie muncitori sau maeștri 
foarte buni ?...*

viitor

psihologi și medici : valoroasă 
sinteză, menită să dea o înaltă 
autoritate părerilor lor...

„Consilierii de orientare din 
Cluj — spunea dr. Peteanu — 
ou avut, la sfîrșitul ultimului an 
școlar, tendinfa de a considera 
munca lor deosebit de eficien
tă, prin faptul că marea majo
ritate a absolvenților claselor a 
8-a (aproape unanimitatea) au 
fost admiși la liceu, și, de ase
menea, marea majoritate a

rii, nu depășesc 20 la sută din 
cei aflați în producție. Așadar, 
pe cei 80 la sută, viitorii mun
citori, cine-i asigură ? Pentru că 
— știut este — și ei au nevoie 
de o pregătire școlară serioa
să I... Unde ne vor duce „per
formanțe" ca acestea ? Și apoi, 
rezultatele de acum pot fi o 
simplă întîmplare : adeseori, se 
știe, un mare număr dintre cei 
nereușiți la admitere îngroașă 
rîndurile tinerilor dezorientați

„NU EȘTI BUN DE NIMIC — 
DU-TE LA MESERIE I"

Am vorbit într-un alt articol 
despre nedesminfita „curbă a 
lui Ganss*. Ea demonstrează 
— repet — că în orice colecti
vitate, fie ea de mărimea unei 
clase, a unei uzine sau a unei... 
țări, doar extremele reprezintă

te același Creangă poate să 
pară încă tangibil. Un para
dox pe care nu-l poate expli
ca numai impetuozitatea ulti
mului nostru secol literar; un 
paradox care se naște din e- 
sențialitatea populară a artei 
povestitorului.

Creangă va rămîne absolut 
proaspăt pentru cititorul nos
tru (personal, mă îndoiesc 
profund de farmecul lui rea
lizat în traduceri) atîta vre
me cît se va mai păstra, mă
car în amintire, conștiința 
despre ceea ce însemna țăra
nul român. Pentru noi, vir
tualii strănepoți sau chiar fii 
ai acelor hîtri uncheși din 
carte, lucrul este ușor. Pen
tru cei ce vor întîmpina cen
tenarul morții lui Creangă va 
fi probabil mai greu. Va fi 
poate un hiatus. Timpul teh-

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a ll-a)
(Continuare în pag. a 111-a)
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„FILOZOFIA ISTORIEI"

Volumul reunește sub for
ma studiilor contribuțiile 
unor filozofi, istorici și socio
logi români care încearcă să 
răspundă de pe pozițiile mar
xismului și științelor contem
porane problemelor teoretice 
și metodologice ridicate de 
teoria istoriei. Se remarcă cu 
deosebire preocuparea auto
rilor pentru problematica is- 
torico-filozofică stimulată de 
actualitatea socialistă a țării 
noastre în contextul sarcini
lor trasate științelor sociale 
de către'Congresul al X-lea 
al P.C.R.

Miroș LUBOMIRA — 
„ETICA NEOTOMISTA"

Editată sub egida „Micii 
biblioteci etice" lucrarea, 
deși de proporții restrînse, 
se impune prin tratarea do
cumentată — de pe poziții 
marxiste — a moralei neoto- 
miste, morală ce se bucură 
încă de adeziunea unor ideo
logi burghezi. Este meritoriu 
spiriuil combativ al lucrării, 
modul activ în care autorul 
se angajează în polemică cu 
apologeții și teoreticienii 
neotomiști.

„ISTORIA LUMII ÎN DATE"

Elaborată de un colectiv 
condus de academicianul An
drei Oțetea, voluminoasa lu
crare „Istoria lumii în date" 
este realmente o performantă 
editorială și un act de cul
tură. De o ținută științifică 
ireproșabilă, ea se înscrie în 
filiera unei tradiții românești 
privind realizarea unei cro
nologii a istoriei universale. 
Aparenta rigiditate a datelor 
istorice și notificarea semni
ficației lor, datorată naturii 
lucrării, este compensată de 
incontestabila lor utilitate 
informațională pentru cultura 
generală a fiecăruia.

Traian HERSENI — 
„PROLEGOMENE 

LA TEORIA SOCIOLOGICA"

Reputat specialist al pro
blemelor de sociologie, au
torul acestei lucrări își pro
pune să prezinte cititorilor 
cîteva din pozițiile istorico- 
teoretice fundamentale con
stituite în zona științei și fi
lozofiei, asupra teoriei gene
rale a societății. Lucrarea 
se adresează nu numai spe
cialiștilor ci și publicului 
larg, interesat să asimileze 
datele unei probleme ce a 
frămîntat dintotdeauna gîn- 
durile filozofilor și savanți- 
ților.

CĂRȚII SOCIAL-POLITICE

Mieoș Liubomira ;

Ettas neotomiști

Max BORN —
„FIZICA TN CONCEPȚIA 

GENERAȚIEI MELE"

Laureat al Premiului Nobel 
în 1954 pentru descoperirile 
sale din domeniul mecanicii 
cuantice, Max Born dezvoltă, 
în volumul de față, propria 
sa concepție privind sensul 
teoriilor din fizică, precum 
și interpretarea pe care o dă 
unor concepte ale acestui nou 
domeniu al fizicii. Este re
marcată, îndeosebi, contribu
ția lui Einstein la elaborarea 
bazelor teoretice ale fizicii 
contemporane, precum și 
unele considerații privind 
relația dintre fizică și meta
fizică.

Gheorghe TRANDAFIR — 
„SOCIOLOGIA MODULUI 

DE TRAI"

Autorul își propune să 
desprindă implicațiile teore

tice și practice ale modului 
de trai pentru înțelegerea 
unor fenomene sociale com
plexe. Cartea se remarcă prin 
caracterul documentat al 
cercetării, precum și prin a- 
naliza teoretică a unor con
cepte fundamentale pentru 
înțelegerea categoriei de 
mod de trai, printre care un 
loc central îl ocupă modul 
de producție.

„TINERETUL 
Șl IDEALUL MORAL"

Lucrarea de față editată 
de Institutul de filozofie al 

Academiei Republicii Socia
liste România, reprezintă 
o sinteză a investigațiilor 
socio-psihologice de teren 
desfășurate în perioada no
iembrie 1967-aprilie 1968 asu
pra a 1 000 de tineri între

■

'> ' ■

Există un conflict între ge
nerații ? Și dacă există, cum

16 și 26 ani de diverse pro
fesii, din 44 de orașe ale 
țării, investigații ce se în
scriu în preocupările specia
liștilor de la sectorul de etică 
al Institutului de filozofie 
pentru cunoașterea modului 
în care se formează idealul 
moral al tineretului, a impli
cațiilor pe care le comportă 
înțelegerea dimensiunilor 
morale ale personalității tînă- 
rului, între care idealul mo
ral ocupă un loc important. 
Semnalînd apariția în librării 
a lucrării realizată de un co
lectiv condus de conf. dr. 
Niculae Bellu, anunțăm, tot
odată, că — dat fiind intere
sul pe care o asemenea temă 

îl poate stîrni în rîndul tu
turor categoriilor de tineri 
— redacția va oferi în nume
rele viitoare o dezbatere mai 
amplă asupra acestei cărți.
Rodica CIUREA —

„CONFLICT ,
ÎNTRE GENERAȚII ?"
Editura enciclopedică 

română, 1969

se poate soluționa acest con
flict în condițiile societății 
noastre ? Sînt numai cîteva 
întrebări cărora autorul în
cearcă să le dea un răspuns 
pe măsura experienței peda
gogice și a cunoașterii muncii 
de educație în rîndul tinerei 
generații.

Lucrarea formulează argu
mente concludente în spriji
nul ideii că generațiile ac
tuale se întîlnesc și conlu
crează în mod armonios în 
toate domeniile vieții sociale, 
unindu-și eforturile în direc
ția progresului economic și 
social al orînduirii noastre.

TINERII Șl MAREA MUZICA
(Urmare din pag- I) 

te ! Opera mi se pare capabilă 
a oferi în continuare un specta
col de adîncă complexitate, un 
spectacol1 sincretic care îmbină 
muzica, pictura, dramaturgia. 
Contactul cu marile lucrări ale 
literaturii lirice au fost și vor 
fi întotdeauna momente de ele
vație spirituală, de adînci satis
facții estetice, să zic așa — de 
vitaminizare a bunului gust

Am colindat în ultimii ani ma
rile centre muzicale ale Euro
pei. Peste tot, cu toate că s-a 
vorbit despre o criză a „genu
lui" față de cerințele contempo
raneității, tinerii au rămas prie
teni credincioși ai Operei. în 
Belgia, organizațiile de tineret 
au inițiat și o asociație, „Amicii 
Operei", care-și dăruie toate for
țele cultivării în rîndurile tinere
lor generații, prin cele mai di
verse mijloace, a dragostei pen
tru teatrul liric. Altele sînt, după 
părerea mea, cauzele care de
termină criza de public tînăr în 
sălile teatrelor muzicale, în să
lile de concerte ale țării, ba 
chiar și în sălile de teatru...

— Vă ascult—

— Să vă enumăr cîteva din 
aceste cauze. Plătim în primul 
rînd tribut anilor în care am 
scos muzica din programa șco
lară. Carențele în domeniul cul
turii estetice a cîtorva generații 
de absolvenți ai școlilor de cul
tură generală sînt abia acum vi
zibile.

— Și reintroducerea, în ulti
mii ani, a muzicii în programa 
școlară, credeți că va rezolva 
problema ?

— Nu dintr-o dată și nu, pen
tru că programa nu mi se pare 
deloc adecvată scopului propus. 
Ea oferă la ora actuală elevilor 
plictisitoare elemente de grama
tică muzicală în locul unei cap
tivante introduceri în fenomenul 
muzical, în istoria artei, în lo
cul unor riguroase repere este
tice. Problema merită, desigur, o 
multilaterală discuție și luarea u- 
nor măsuri operative. Dar, ală
turi de școală, un loc de seamă 
în opera de educație artistică a 
tinerilor trebuie să-1 aibe orga
nizațiile de tineret, casele de 
cultură ale tineretului. Or, cu 

toată tristețea trebuie să vă 
spun, după o îndelungată expe
riență dobîndită ca artist liric, 
ca profesor la Conservator, ca 
director al Operei Române că, 
după părerea mea, organizațiile 
U.T.C, nu fac decît puțin pen
tru o reală educație estetică a 
tinerei generații.

— Vreți să-mi oferiți un e- 
xemplu concret din experiența de 
care-mi vorbeați ?

— Să vă dau un exemplu con
cret și foarte recent... Am inițiat 
săptămînile trecute, la cererea 
Casei de cultură a studenților, 
două seri de spectacole pe sce
na casei de cultură în care am 
programat pe cei mai buni din
tre artiștii noștri... în prima sea
ră, organizatorii au inițiat în pa
ralel și.„ un bal studențesc. Vă 
dați seama ce succes putea să 
aibă în aceste condiții un spec
tacol de operă- Ne-am mulțumit 
cu un public format din 20 de 
studenți în speranța că la cel 
de-al doilea spectacol...

— La care au participat ?

— Acest spectacol nu a mai 
avut loc. Organizatorii l-au amî- 
nat, preferind un spectacol de 
jazz...

— Care este, totuși, un gen de 
mare audiență în rîndul tineri
lor...

— De acord. Dar în condiții
le în care ne rezumăm să ne o- 
cupăm doar de răspîndirea U- 
NOR genuri ale muzicii ritmice, 
să nu avem pretenția că desfă
șurăm o operă de cultură, să nu 
ne mirăm că în sala Operei 
tinerii spectatori pot fi nu
mărați pe degetele unei sin
gure mîini. Șl, iertațl-mă în con
tinuare, să nu ne mirăm de de
ficiențele educației muzicale în 
condițiile în care cronicarii 
noștri au acordat acestor con
certe de jazz o atenție pe care 

/Kmrnra uwwmi

nu o au niciodată în unele ziare 
spectacolele de operă.

— Să intrăm, totuși, în dome
niul unor soluții mai concrete. 
Ce acțiuni credeți că ar putea fi 
inițiate pentru activizarea dra
gostei față de marea muzică în 
rîndurile tinerilor ?

— Noi sîntem gata să oferim 
organizațiilor U.T.C. cele mai 
diverse soluții de spectacole spe
cial puse la dispoziție unor în
treprinderi, școli, facultăți, pînă 
la concerte-spectacole speciale de 
inițiere muzicală. Sîntem gata să 
mergem cu oricare dintre spec
tacolele noastre pe scenele ori
căror întreprinderi sau instituții 
de învățămînt, dar credem că 
maximum de satisfacții artistice 
le vor aduce spectacolele la se
diul teatrului nostru. Căutăm și 
așteptăm din acest punct de ve
dere cele mai diverse soluții. A- 
vem posibilitatea de a oferi ti
nerilor noștri spectatori, în masă, 
bilete cu un preț minim care să 
nu depășească prețul unei cafe
le mici la barul cu numele de 
„Tosca" de peste drum de O- 
peră. Cred, de asemenea, că 
este imperios necesar ca organi
zațiile U.T.C. să inițieze prin in
termediul „Scînteii tineretului" o 
amplă discuție, cu concluzii prac
tice, în rîndurile unor oameni de 
cultură, în rîndurile conducăto
rilor unor instituții artistice, în 
rîndurile unor tineri cu privire 
la măsurile ce trebuie luate 
pentru educația tinerilor în spi
ritul marii culturi a epocii noas
tre, în spiritul marilor și perma
nentelor valori artistice.

— Și pentru că sîntem Ia în
ceputul unui An Nou, ce spec
tacole va oferi Opera Română în 
viitorul apropiat ?

— Alături de zecile de lu
crări din literatura națională și 
universală cunoscute de pe afi
șul nostru curent, vom oferi 
spectatorilor în viitoarele luni o 
serie de noi montări printre care 
amintim lucrări ca „Mireasa vîn- 
dută", „Tanhăuser", „Turandot", 
„Cneazul Igor", „Hănsel și Gre- 
tel" etc.

H'MI .........

Colecția „IDEI 

CONTEMPORANE» 

în al doilea an 

de apariție

Debutînd în anul 1969, colecția „Idei contemporane", a E- 
diturii politice și-a cîștigat un binemeritat prestigiu în 
rîndul cititorilor.

Dorind să cunoaștem cîteva din preocupările Editurii 
politice privind noile apariții editoriale pe anul 1970, 
ne-am adresat tov. SARVA SUHAIA, redactor responsabil 
al acestei colecții.

— Colecția noastră publică, 
în primul rînd, tot ceea Ce 
are mai reprezentativ gîndirea 
marxistă. In acest sens, vor fi 
prezenți autori români și 
străini, ale căror lucrări își 
propun dezvoltarea marxis
mului în diferite domenii ale 
gîndirii umane. Totodată, pu
blicăm și autori nemarxiști, 
dar situați pe poziții apro
piate de marxism. Pe de altă 
parte, prin publicarea acestor 
lucrări urmărim ca discuțiile 
care există astăzi în Occident 
în jurul teoriei marxiste să 
fie cunoscute cititorilor noștri, 
pentru ca aceștia să participe 
în mod nemijlocit la dez
bateri.

Lucrările vor fi prefațate 
de autori români și care vor 
urmări nu numai prezentarea 
cărților ca atare, ci și expu
nerea unor puncte de vedere 
proprii.

— Care sînt volu
mele cele mai repre
zentative care se vor 
edita în cursul anului 
viitor ?

— Vom urmări să edităm, 
în primul rînd, lucrări inte
grale și culegeri de studii ale 
unor autori marxiști de presti
giu. Dintre acestea, remar
căm :

• Louis Althusser: Citin- 
du-1 pe Marx — o culegere 
de studii din lucrările Pour 
Marx și Le Capital. Se de

monstrează, cu mijloacele me
todei structuraliste, că mar
xismul este capabil să asimi
leze, prin deschiderea sa 
permanentă față de probleme
le vieții și experienței social- 
istorice, noi problematici ale 
cunoașterii umane.

• Georg Lucacs: Arta și 
societatea — o selecție repre
zentativă din scrierile de es
tetică și teorie literară ale a- 
cestui autor marxist de pres
tigiu.

«
• Lucien Goldmann : Socio

logia romanului — un studiu 
de proporții asupra romanului 
social. Cartea e o pledoarie 
pentru tratarea literaturii și 
a formelor literare ca parte 
integrantă a vieții sociale și a 
legităților ei reale.

• P. V. Kopnin : Ideile fi
lozofice ale lui V. I. Lenin și 
logica — o carte care sinteti
zează contribuția leninistă la 
dezvoltarea teoriei cunoașterii 
și a logicii.

• Mikdl Dufrenne : Pentru 
om — un eseu filozofico-uma- 
nist asupra gîndirii teoretice 
a epocii contemporane ca par
te integrantă a civilizației u- 
mane, analizele sale situîn- 
du-se pe pozițiile teoriei mar
xiste privind progresul socie
tății .

MIRCEA CRISTEA

Itjrmare din pag. I)

procentul celor subdotafi (la 
stingă curbei) și supradotafi (la 
dreapta curbei); marea majo
ritate o formează cei cu dota
re medie. Iar societatea o con
firmă: oriunde pe lume numă
rul celor cu calificare superioa
ră este inferior celui al califica- 
filor mediu. Că nivelul general 
al pregătirii crește, pe măsură 
ce se desfășoară „revoluția teh
nică', aceasta-i o altă poveste! 
Dezvoltîndu-se orizontul științi
fic al unui muncitor, se dezvol
tă și acela al inginerului, iar 
caracterul curbei se păstrează. 
Este ceea ce afirmă sintetic și 
psihopedagogul E. Fischbein (în 
lucrarea „Psihologia în scoa
lă') : „Muncitorii trebuie să ca
pete în multe locuri de muncă 
viziunea inginerului, iar ingine
rul, pentru a fine pasul, tre
buie să dobîndească abilități 
de cercetător. Interpătrunderea 
intimă dintre știință și produc
ție este o caracteristică a civili
zației contemporane".

Deci : una este dezvoltarea, 
în orice domeniu al muncii, a 
cunoștințelor necesare pentru a

CINE-I 
EDUCA

face față tehnicii noi, și alta 
este ridicarea celor mai înzes
trați, spre vîrful, din ce în ce 
mai înalt, al calificării științifi
ce maxime. Confuzia se face — 
vai I — adeseori, prin vorbe 
mari, ca acestea : „azi, porțile 
învătămîntului superior sînt 
deschise pentru toți I..." Da, 
pentru toți, din punct de vede
re social — orînduirea noastră 
desfințează obstacolul material 
al studiilor superioare, — dar 
nu pentru toți, indiferent de 
înzestrare, aptitudini, talent!... 
Nevoia de a avea cît mai mul
te cunoștinfe nu trebuie înțelea
să ca o goană în grup, spre 
vîrfuri, ci tocmai prin exigența 
sporită față de cei cu calificare 
medie ! Or, ce se întîmplă, 
practic ? în școală, profesorul 
îl va stimula (firesc I) pe cel 
bine înzestrat prezieîndu-i „un 
mare viitor", iar pe celălalt îl 
va „admonesta" (și din păcate 
îl și admonestează) astfel : „nu 
ești bun de nimic, du-te la me
serie" I (cuvinte pe care de 
multe ori copiii le aud și din 
gura părinților). Exact metoda 
prin care se ajunge la depre
cierea, la ignorarea valorii unei 
profesiuni calificate, demne de 
toată stima și de toată exigen
ta I... Iar dacă psihologul va 
„ratifica" această optică îngus
tă, confuzia nu va face decît să 
crească, în ciuda unui succes 
înregistrat în acest an (dar în 
alți ani ?...), la cîteva școli din 
Cluj. •

(Va urma)

în sălile Expoziției județene de artă plastică din Cluj. Foto : ACERPRES

*g,PENTRU TIMPUL D V. LIBER

batalia pentru roma : 
rulează la Patria (orele 13; 16,30; 
20), București (orele 9; 12,30;
16,30; 20), Melodia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Modern (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO 
rulează la Republica (orele 13,30; 
16; 18,30; 21).

PRIETENI FARA GRAI î ru
lează la Republica (orele 9; 11,15). 
Doina (orele 11,30—16 în continua
re; 18,15; 20,30), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30, 
16; 18,15; 20,45).

ÎNTR-O SEARA UN TREN ; ru
lează la Capitol (orele 9,15; 11,30, 
14; 16,15; 18,45; 21).

TAINA LEULUI î rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16- 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Victoria (orele 8,45; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45), Gloria (orele 9,30; 12: 
14,30; 17; 19,30).

LA EST DE EDEN: rulează la 
Central (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20.45).

BĂIEȚII DIN STRADA PALL : 
rulează la Lumina (orele 9,15—15,45 
în continuare; 18,45; 20,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINETTOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga orele 
9—16 în continuare; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9,15; 15; 17,30; 20,15).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 18).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18), GALILEO GALI
LEI (ora 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20.30) , Dacia (orele 8—20,30 în con
tinuare).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Rahova (ora
15.30) , CĂLDURĂ (ora 18).

LUPII ALBI rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18), ANUL TRECUT 
LA MARIENBAD: (ora 20,30).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează la Lira (orele 13,30; 18). 
SĂ TRĂIM PÎNĂ LUNI (ora 20,15).

LA RĂZBOI, CA LA RĂZBOI : 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20), Arta (orele 9,30—15,30 în 
continuare; 18,15; 20,15).

COMEDIANȚII (ambele serii) : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.30) .

ÎN ÎMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18), Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Cotroceni (ora 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

MÎNA CU BRILIANTE : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,30).

BLOW-UP : rulează la Floreasca 
(orele 9,30; 12; 15; 18; 20,30).

FRAGII sălbătici : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

IUBIREA STRICT OPRITA ; ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

BALTAGUL : rulează la Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,30).

NOAPTEA GENERALILOR : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETTA; 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

UN BARBAT ȘI O FEMEIE î 
rulează la Cinemateca (cinema 
Union) (orele 10; 12; 14).
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Teatrul Național „I. L. Caragia. 
le» (Sala Studio): TRAVESTI —

SUB REFLECTORUL

DEZBATERII ȘTIINJIFICE
(Urmare din pag. I)

todelor de învățămînt supe
rior sub raportul eficienței 
lor, precizarea noțiunilor im
plicate în procesul de moder
nizare a învățămîntului etc. 
Credem însă ’că este mai greu 
să se ajungă la concluzii de 
interes practic, a căror apli
care să determine schimbări 
structurale în activitatea ca
drelor didactice și a studenți
lor, fără să se realizeze o in
vestigare atentă, prin metode 
științifice moderne, a realități
lor existente în facultăți. 
După cum se știe, tabloul sta
tistic al rezultatelor la învăță
tură obținute în anul univer
sitar trecut prezintă cîteva 
trăsături comune tuturor co
lectivelor studențești. Pe de o 
parte, se evidențiază o stare 
de fapt îmbucurătoare, exis
tentă în „plutonul fruntași
lor" : 80 la sută dintre stu-

ora 19,30; Teatrul Mic: PREȚUL 
— ora 20; Teatrul ,,Ion Creangă": 
ADRESANȚII NECUNOSCUȚI — 
ora 10; UMBRA DOCTORULUI 
NAGVAN — ora 16; Teatrul „C. 
Tănase“ (Sala Savoy): NU TE 
LĂSA, STROE ! — ora 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice • 18,20 Semne 
bune anul are ! Festivalul republi. 
can al liceelor de muzică și core
grafie • 18,50 Moment folcloric 
cu Ioana Cristea și Emil Gavriș
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Valsuri și prelucrări de 
folclor în interpretarea fanfarei 
din Tecuci e 19.30 Arte frumoase
• 19,45 ..Intrarea interzisă" — re
portaj de A. Buhoiu la Muzeul 
orașului București o 20,00 Start în 
economie. Reportaj despre prime
le zile ale anului • 20,15 Anun
țuri — Publicitate • 20,20 Roman 
foileton : „Bîlciul deșertăciunilor" 
(V) — ultimul episod a 21,05 între 
metronom și cronometru — eml- 
siune-concurs • 22,05 Agenda po
litică • 22,15 Telejurnalul de 
noapte o 22,35 Muzică ușoară cu 
Alain Barriăre • 22,50 Scena — 
emisiune de actualitate și critică 
teatrală. Avanpremiere 1970.

denții care au promovat toa
te examenele în sesiunea din 
vară, nu au nici o medie mai 
mică de 7. Pe de altă parte, 
însă, un mare număr de stu
denți, manifestînd superficia
litate și delăsare în pregăti
rea profesională, au încheiat 
anul de învățămînt cu medii 
mici sau nu au reușit să pro
moveze. Dar cercetătorii pre
zenți la reuniunea de la Iași 
au încercat numai tangențial 
să explice această realitate, 
să afle cauzele rezultatelor 
nesatisfăcătoare ; în puține 
lucrări s-a făcut simțită preo
cuparea de a se oferi sugestii 
privind statornicirea, unui 
Climat de muncă intelectuală, 
dezvoltarea spiritului științi
fic al studenților. Au fost lă
sate, de asemenea, în suspen
sie, aspecte privind timpul de 
studiu și timpul de reflecție 
a studentului, sistemul de 
examinare, conținutul relației 
profesor-student. în momentul 
de fată, cînd rolul selectiv al 
țnvățămîntului superior crește 
tot mai mult, cînd exigența a 
devenit trăsătura esențială a 
activității universitare, peda
gogiei îi revine, mai ales, 
misiunea de a descoperi mij
loacele prin care să fie com
bătute superficialitatea, delă
sarea în pregătirea de specia
litate și să determine o ati
tudine activă a studentului ca 
participant la procesul de în-
vățămînt.

Cîteva cuvinte despre orga
nizare. în primul rînd, susți
nerea unui număr foarte mare 
de lucrări (peste 160) a îm-t 
piedicat buna desfășurare a 
seminarului. Autorii au pre
zentat doar scurte referate ale 
lucrărilor, iar discuțiile au 
fost limitate la minimum. Tn 
felul acesta s-a înlăturat po
sibilitatea unor dezbateri pe 
marginea referatelor, care să 
aibe drept scop îmbunătățirea 
lor în vederea publicării.

Firește, organizatorii viito
rului simpozion se vor strădui 
să înlăture deficiențele sem
nalate cu prilejul primei re
uniuni a cercetătorilor din 
domeniul pedagogiei învăță- 
mîntului superior. De aceea, 
le sugerăm să imprime și ten
dința de a se formula reco
mandări practice pentru Mi
nisterul Învățămîntului, pen
tru conducerile institutelor și 
facultăților, în vederea unei 
mai bune organizări a activi
tății de instrucție și educația.
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La săniuș.

PLOIEȘTI: Grup de cercetări 
pentru problemele tineretului
Zilele acestea în municipiul 

Ploiești, la sediul Comitetului ju
dețean Prahova al U.T.C., un 
număr însemnat de oameni de 
știință și cultură, cercetători și 
specialiști în domenii de activi
tate care privesc înarmarea și 
dezvoltarea tinerei generații, au 
participat la consfătuirea de con
stituire a grupului județean de 
cercetări pentru problemele tine
retului. Cu acest prilej s-a făcut 
o largă dezbatere a problemelor 
specifice tineretului din județ și 
a fost stabilit un plan tematic 
privind ordinea și modul de a- 
bordare a acestora în activitatea 
de cercetări și studii pe care o 
va desfășura grupul în anul 1970. 
în afara cercetării propriu-zise pe 
temele stabilite, vor fi organi
zate dezbateri, anchete, simpo
zioane și alte acțiuni care vor a-

vea un puternic caracter edu
cativ. în acest spirit se înscriu : 
dezbaterea pe tema „Profilul mo
ral-politic al tînărului contempo
ran", despre care ziarul nostru a 
mai relatat, precum și simpozio
nul pe tema „Tradițiile revoluțio
nare ale organizației U.T.C. a ju
dețului Prahova". De asemenea, 
se vor organiza anchete sociale 
privind integrarea profesională a 
absolvenților școlilor profesionale, 
precum și alte acțiuni. Toate a- 
cestea vor avea loc în primele 
luni ale anului. în final, partici- 
panții la consfătuire au ales din 
rîndul lor consiliul științific for
mat din 31 de membri și un bi
rou coordonator avînd ca preșe
dinte pe profesorul de filozofie- 
filologie Jean Frățilă, directorul 
Liceului pedagogic din Ploiești.

ION MIRIȚESCU

Organele sportive au obligații ferme
fată de SPORTUL DE MASĂ
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VACANȚĂ STUDENȚEASCĂ

INVITAȚIE
PERMANENTĂ

Predeal, Bușteni, Govora, Căli- 
mănești, Căciulata, Slănicul Mol
dovei, Borsec, Sovata au invitat 
și de astă dată, prin intermediul 
consiliului U.A.S. al centrului 
universitar aproape 400 de stu- 
denți clujeni. Invitație tentantă 
căreia i s-a răspuns cu un au
tentic „URA !“ de vacanță, cu e- 
moția vie și plăcută a unui co
locviu cu munții înzăpeziți din 
belșug. Și, după cum am aflat, 
prima sesiune a anului viitor nu 
umbrește cu nimic zilele de rela
xare fiindcă examenele nu se 
pregătesc cînd focul ajunge la 
deget. Alături de cei 400. alți 
130 de studenți petrec cîteva zile 
în taberele alpine de la Borșa si 
Mogoșa. Așadar, unii în stațiu
nea de odihnă, alții la părinți sau 
rude, în diferite județe ale tării. 
S-ar părea că cei care au rămas 
în Cluj sînt dezavantajați O a- 
semenea părere este însă infir
mată de programele casei de 
cultură și ale cluburilor institu
telor. Organizatorii n-au scăpat

CREANGĂ,
(Urmare din pag. I)

nocrat va încerca să corode
ze și să încovoaie lujerul o- 
perei. Oglinda ce funcționa 
între operă și model se va a- 
buri probabil puțin. Să luăm 
încă de azi măsurile de pre
vedere. Profesorii noștri de 
toate felurile vor trebui să 
păstreze — cum un loc 
imaculat acestor insule de 
sublim național, printre pre
zumtivele acumulări de teh
nică abstractă. Orgoliul cuce
ririi cîtorva planete sau al în- 
fringerii cancerului să nu fie 
lăsat să usuce puritatea unei 
lecturi din Creangă, chiar

din vedere nici o zi. seri de 
filme, concursuri de șah și de 
tenis dotate cu premii, audiții 
muzicale, concerte de arii din o- 
pere și operete,, recitalurile de 
poezie cu concursul unor actori 
ai Teatrului Național, seri de în
trebări și răspunsuri privind pro
blemele actuale internaționale, 
noutăți din muzica ușoară și așa 
mai departe. Spre deosebire de 
anii trecuți, programul celor cinci 
cluburi ale institutelor este îm
bogățit substanțial. Serilor de 
teatru, vizitelor la atelierele unor 
cunoscuți artiști plastici, prezen
tării unor inedite documente lite
rare etc., activități programate 
zilnic, li se adaugă huna înzes
trare a cluburilor cu ziare, re
viste, jocuri distractive. Pin pro
gramul de vacanță n-a fost uitat 
revelionul. Unii l-au petrecut în 
mod tradițional împreună cu nu
meroși tineri din oraș, alții la 
cabanele din Cojocna, Valea Vi
nului, Mălăiești, Someșul Rece 
etc.

I. RUS

ÎN VIITOR
dacă, din păcate, țăranii lui 
Creangă vor fi rămas pînă a- 
tunci simple amintiri etnogra
fice. ’ Însuși riscul de a trans
forma prin prudență o operă 
vie intr-o mitologie eternă nu 
este prea mare în fața alter
nativei ca într-o bună zi fra
ze precum „Stau cîteodată 
și-mi aduc aminte ce vremi 
și ce oameni erau prin păr
țile noastre..." sau isprăvi ca 
acelea ale lui Moș Nichifor 
Coțcariul să plictisească mă
car și pe un singur nepot al 
nostru... Ele fac parte din co
pilăria necesară întotdeauna 
învingătorilor.

Pornind de la prevederile 
unor documente de partid și 
de stat, de la atribuțiile fixate 
în acestea cu privire la dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport, în toate județele 
țării, preluăm prescurtat: con
siliile locale întocmesc planuri 
de perspectivă, orientează con
ținutul educației fizice și spor
tului de masă, exercită îndru
marea de specialitate a acestei 
activități, emit norme cu pri
vire la sistemul competițional, 
pregătesc instructori și alte 
cadre, se îngrijesc de bazele 
sportive etc., etc.

Prezentînd o dată acest ta
blou al îndatoririlor, să tre
cem să vedem ce ne rezervă, 
din acest punct de vedere, 
viața, realitatea însăși. Investi
gațiile făcute nu de mult în 
județul Argeș, ne-au furnizat 
aspecte și fenomene contrar 
așteptărilor. Activitatea noa
stră de cercetare ne-a fost ușu
rată întrucîtva și de faptul că 
recent o brigadă a C.N.E.F.S. 
a efectuat un control amă
nunțit în acest județ, timp de 
aproape două săptămîni, alo 
cărei concluzii coincid cu con
statările și observațiile noa
stre.

în școli, cu unele excepții, 
activitatea sportivă de masă o 
neglijată. îndeobște, preocu
parea majoră, se manifestă 
pentru echipele reprezentative 
angrenate în diviziile școlare 
O cifră concludentă : în anul 
școlar 1968—69 din cele 543 
unități școlare, numai in 53 
s-au organizat campionate pe 
școală. Situația este și mai 
îngrijorătoare în școlile de la

săte, unde în afară de orele de 
educație fizică, nu se organi
zează aproape nici un fel de 
activități sportive. Despre 
gimnastica de înviorare nici 
nu poate fi vorba. Există, de 
asemenea, o slabă preocupare 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale în școli. în orașul Pi 
tești, spre exemplu, din cele 
21 de școli, 6 nu dispun de 
nici un fel de teren pentru 
sport.

ția „Textilistul" din Pitești 
din cei peste 6 000 de salariați 
(din care mai bine de jumă
tate sînt tineri), doar cîteva 
sute au participat la întreceri. 
Nu mai vorbim de activitatea 
sportivă în rîndul fetelor, care 
nu ne furnizează date cîtuși 
de puțin acceptabile nici chiar 
în unitățile în care ponderea 
mare o are elementul femi
nin.

Nu putem încheia rîndurile

ani nu s-a mai organizat nici 
un curs de formare și perfec
ționare a cunoștințelor instruc
torilor sportivi de la sate, ne 
determină să apreciem că, în 
acest domeniu, al sportului de 
masă la sate, C.J.E.F.S. Argeș 
și-a îndeplinit în prea mică 
măsură îndatoririle ce Ie avea.

Față de această stare de lu
cruri, C.J.E.F.S. Argeș nu 
poate invoca justificări reale. 
Pentru că, deși este greu de

i.

INAUGURAREA SEZONULUI

COMPETITION AL DE SCHI

PE CLABUCET,
LA LUMINA TORTELOR!

Inaugurarea oficială a sezonului competițlunal de schi a avut 
loc pe pirtia de la Clăbucet. Debutul a fost făcut cu o demon
strație nocturnă la care și-au dat concursul peste 100 de schiori, 
membri ai secțiilor de performanță ale cluburilor Dinamo, A.S.A. 
șl Steagul Itoșu din Brașov și asociațiile „Caraimanul" Bușteni, 
„Carpați" Sinaia, precum și „Vînătoril de munte". Demonstrația a 
început cu o probă de slalom paralel, la un fanion, ciștigată — 
după o întrecere pasionantă — de Erie Mircea (Dinamo Brașov). 
Apoi au fost executate virale și elemente tehnice In formații, toate 
acestea urmărind să prezjinte ceea ce este mal spectaculos în schiul 
alpin. Pe o pîrtie luminată feeric de artificii multicolore a ur
mat retragerea CU; torțe și coborîrea în bloc a schiorilor, punctul 
cel mai atractiv din programul serii, care a încheiat festivitatea.

Dimineața s-a desfășurat concursul de slalom special cîștigat de 
Paul Ivăncscu de la Dlnamo Brașov (juniori), Daniela Munteanu 

.Sandu Mihaelade la A.S.A. Brașov (junioare), Dan CrUtea și 
ambii de la Dihino Brașov, la seniori și senioare.

„Rezultatele sînt foarte bune — ne-a declarat 
Munteanu, vicepreședinte al Federației române de 
că antrenamentele făcute în țară și în străinătate 
litatea ca partlcipanții să fie bine antrenați. Se remarcă o pregă
tire foarte bună din punct de vedere tehnic a schiorilor de per
formanță și sperăm ca aceștia să se afirme la viitoarele concursuri 
internaționale.

în încheiere, organizatorii au oferit o surpriză numeroșilor copil 
aflați pe pîrtie : un original concurs de schi, pe categorii de virslă, 
de la 6 la 10 ani, urmărit cu atenție mai ales de... părinți. Un sti
mulent în dezvoltarea și popularizarea schiului, pentru atragerea șl 
cunoașterea viitorilor campioni ai pîrtillor.

VICTOR RAREȘ

tovarășul Vasile 
schi — dovedind 
au creat poslbi-

DE CE NU
ȘI LE RESPECTA?

Se vădește cu limpezime că 
școlile nu s-au bucurat de a- 
tenția, de îndrumarea și pre
gătirea unor cadre competen
te, de specialitate — profesori 
de educație fizică — sprijin pe 
care C.J.E.F.S. Argeș avea o- 
bligația să-1 asigure. Mai de
parte s-ar putea vorbi, apoi, 
de slaba participare a ti
neretului din uzinele și în
treprinderile județului la 
cupele „textilistului". „fo
restierului", „metalurgistului" 
ș.a. Să exemplificăm. La în
trecerile organizate de Asocia-

Ultimele zile ne-au oferit 
prilejul să urmărim la 
lucru, în cadrul finale

lor de sală ale Cupei „30 De
cembrie" pe cei mai tineri 
tenismani. Juniorii și juni
oarele — iubitori ai sportu
lui „alb" din Capitală, și-au 
dat. întâlnire în sala Steaua 
din Capitală. Meciuri specta
culoase, presărate cu emoții 
în rîndul concurențilo<r și 
spectatorilor, invingind cei 
care au dovedit o mai bună 
pregătire tehnică și mai ales 
fizică.

în prima semifinală, junio
rul N. Mirea (Dinamo), l-a 
învins fără greutate pe co
legul său de club Florin Ma
nea cu 6—2, 6—2. în cel mai 
frumos meci 
s-au întîlnit 
(Construcții) 
(Steaua). A 
cu 3—6. 6—3, 
tul unui joc rapid și tehnic, 
în finală N. Mirea (Dinamo) 
a cîștigat în compania lui 
P. Almăjanu cu 6—1. 3—6. 
6—1 în care și învinsul își 
are meritele lui. Cu această 
victorie, dinamovistul N. 
Mirea a cîștigat ultima com
petiție a sa ca... junior.

Favorita competiției, Ele
na Takacs (Progresul) a 
pierdut în prima semifinală 
cu 4—6, 4—6 în întrecerea eu 
dinamovista Virginia Ruzici. 
Adriana Călin (Șc. sp. 2) — 
în a doua semifinală — a 
dispus clar de colega ei de 
club, Elena Cotuna cu 6—2, 
6—3.

Finala fetelor a oferit o 
dispută dîrză. Talentata ju
nioară Adriana Călin (Șc. 
sp. 2) — o autentică spe
ranță — deși a fost condusă 
în primul set cu 6—2 de Vir
ginia Ruzici (Dinamo), pro- 
fitînd de slaba condiție fizi
că a adversarei sale, a ata
cat curajos și și-a adjudecat 
ultimele două seturi cu 6—0, 
6—2.

Această frumoasă competi
ție de tenis, dotată cu „Cupa 
30 Decembrie", a revenit, 
deci, celor mai buni din cei 
mai buni juniori și junioare 
din Capitală, pentru care în
vingătorii Adriana Călin (Șc. 
sp. 2) și N. Mirea (Dinamo), 
merită calde felicitări.

NICOLAE TOKACEK

de față fără a arunca și o pri
vire, cît de fugară, asupra 
contribuției pe care C.J.E.F.S. 
și-a adus-o la dezvoltarea 
activității sportive de masă 
la sate. Fără să intrăm 
în amănunte, menționăm că 
cele cîteva acțiuni și rezultate 
înregistrate în organizarea 
„Cupei tineretului de la sate", 
în organizarea unor duminici 
cultural sportive și unele în
treceri inter-comunale — și 
care se datoresc în exclusivi
tate organelor și organizațiilor 
U.T.C. —- sînt departe de a sa
tisface cerințele actuale.

Aici trebuie să remarcăm 
neajunsurile care vin de la 
slaba activitate a consiliilor 
asociațiilor sportive, de la exi
stența doar formală a comite
telor de sprijinire a activită
ții sportive. Faptul că acestea 
nu primesc vizita unor acti
viști ai C.J.E.F.S. Argeș, care 
au obligația să le îndrume, 
să le sprijine în elaborarea 
programelor competiționale, 
să le arate practic cum se or
ganizează o competiție, cum să 
folosească fondurile bănești, 

. să le asigure cadrele tehnice 
necesare, precum și instruirea 
sporadică a președinților aso
ciațiilor și faptul că de doi

a face delimitări — cît din 
vină revine pentru tabloul 
inactivității prezentat, orga
nizațiilor U.T.C., celor sindi
cale, și cît C.J.E.F.S. Argeș — 
ultimul factor responsabil nu 
se poate absolvi, în nici un 
caz, prin scuze pentru neînde- 
plinirea sarcinilor cu care a 
fost investit. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît sportul de per
formanță din județ — prin nu-

• mărul restrîns
sportivi — 
cît eforturi 
vorba de 
de ceea ce 
ziile sale 
care a controlat munca Consi
liului județean : „Asigurarea. 
îndeplinirii hotărîrilor 
strucțiunilor C.N.E.F.S., 
a propriilor hotăriri, 
trolul în muncă nu se 
zează la un nivel corespunză
tor. Este criticabil faptul că 
se fac puține deplasări pe te
ren". înlocuind munca vie 
de îndrumare a asociații
lor sportive, cu metode în
vechite, la C.J.E.F.S.-Argeș 
s-a încetățenit un sistem de- 
fectuoS de lucru. Colabora
rea cu celelalte organizații (cu 
atribuții în domeniul educației

de echipe și 
nu i-a solicitat de- 
minime. Deci este 
altceva și anume 
sublinia în conclu- 
brigada C.N.E.F.S.,

și in
cit și 
con- 

reali-

fizice 
festat 
bogat 
printr-un diplomatic 
de adrese și... foarte, 
puține acțiuni concrete 
eficace la nivelul școlilor, în
treprinderilor, instituțiilor și 
satelor.

Considerînd, în mod nejust, 
după apariția legii sportului, 
că nu ar mai avea nici o sar
cină în acest important sector 
de activitate, C.J.E.F.S.-Argeș, 
a lăsat organizațiile U.T.C. să 
se descurce cum știu...

— Noi am preluat de la 
C.J.E.F.S. sportul de masă — 
ne declară Constantin Luca, 
șeful secției de sport, turispn 
și pregătire militară a Comi
tetului județean Argeș al 
U.T.C. — într-o situație de ne- 
descris. Adică e impropriu 
spus, arp preluat, pentru că 
atunci, cu doi ani în urmă, nu 
ni s-a putut da nici măcar o 
listă a asociațiilor sătești, ne
cum acte 
săptămîni 
să vedem unde, în ce loc 
există 
tuația lor. între noi și con
siliul 
vorba 
cît cea de birou, prin scripte 
și nicidecum pe teren. Singu
rul ajutor pe care 1-ant primit 
— ne-au asigurat arbitrii — la 
divizia de fotbal sătească pe 
care am organizat-o și care 
s-a bucurat de succes. Deși în 
numeroase ocazii, în ședințe 
și plenare, am fost asigurați 
că vom primi ajutorul tehnic, 
competent din partea activiști
lor C.J.E.F.S., totul s-a rezu
mat la promisiuni. Cu forțele 
noastre am reușit să activizăm 
tineretul din cîteva locuri în 
practicarea sportului. La Al
bești, Corbani, Valea lașului, 
Tigveni, tinerii au participat 
în număr ’mare Ia competițiile 
organizate de U.T.C. Aceasta 
nu ne mulțumește, dacă ți
nem seama de bogata tradiție 
de care s-a bucurat sportul 
de masă în satele județului 
nostru../*.

Sigur, remediile pentru a- 
ceste realități, soluțiile pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri 
nu-s 
mai 
facă.

și sportului) s-a manl- 
mai degrabă printr-un 
plan de ședințe sau 

schimb 
foarte 

și

financiare. Două 
ne-au trebuit

asociații și care-i si-

județean nu poate fi 
de nici o colaborare, de-

greu de descoperit. Nu- 
să se găsească cine s-o 
Așteptăm !

CRISTIAN MANTU

MERTDIAN • MERIDIAN
I
I

al întrecerilor, 
P. Almăjanu 

și A. Roșianu 
cîștigat primul 
6—4, la capă-

I

I

La 13 februarie debutează, 
la Galați, Campionatul mon
dial de hochei (grupa C). 
Zece zile mai tirziu, la Bucu
rești (grupa B), va intra în 
focul luptei și echipa noastră 

reprezentativă.
Foto: VIOREL RABA

„EUROPENELE" DE BOB
• In celebra stațiune ita

liană de sporturi de iarnă, 
Cortina d'Ampezzo, au în
ceput campionatele europene *r 
de bob pentru echipajele 
de două persoane. După dis
putarea primelor două man
șe, in clasament conduce e- 
chipajul R F. a Germaniei I 
(Floth-Bader) cu timpul to
tal de 2' 37” 61/100. I’e 
locurile următoare se află 
Italia 1 — 2’ 38” 99/100, R. F. 
a Germani,ei II — 2’ 41”,
Spania — 2’ 41” 40 100, Aus
tria II — 2’ 41” 69/100 și Ro
mânia I (Panțuru-Focșânea- 
nu) — 2' 43” 72/100. Al doi
lea echipaj al României, for
mat din Pascu și Panaitescu 
se află pe locul 12 cu timpul 
de 2' 47” 01/100.

cipa echipele din grupa A, 
fără cea a Canadei. Se stu
diază prounerea ca o echipă 
din grupa li, să înlocuiască 
echipa Canadei.

• In runda a 5-a a tur
neului internațional de șah 
de la Hastings, tinărul jucă
tor englez Martyn Corden a 
întrerupt in poziție favora
bilă partida cu fostul cam- 1. 
pion mondial Vasili Sinislov 
(U.R.S.S.). Unzicker (R. F. a 
Germaniei) a cîștigat la Dri- 
mer (România).

în clasament conduce 
Portisch cu 4 puncte, urinat 
de Gligorici cu 3,5 puncte, 
Unzicker — 3,5 puncte... Dri- 
mer a acumulat doar 1 
punct etc.

tului belgian Eddy Merckx 
cu 281 puncte. Au urmat în 
clasament Rod Laver (Aus
tralia) — tenis cu 234 punc
te și fotbalistul brazilian 
Fele cu 181 puncte.

• In finala campionatului 
masculin vest-german de 
handbal stau întîlnit la 
Frankfurt echipele Frischauf 
Goeppingen și V.F.L. Gum
mersbach. Handbaliștii de 
la Frischauf au obținut vic
toria cu scorul de 22—18, cu
cerind titlul pentru a 8-a 
oară.

I

• La Geneva a luat sfirșit 
campionatul european de ho
chei pe gheață — juniori — 
(Grupa A) 
pioană
U.K.S.S. care în finală a.,in- 
vins cu scorul de 5—3 echi
pa Cehoslovaciei. Pentru lo
cul trei echipa Suediei a 
surclasat cu scorul de 6—0 
echipa Finlandei.

Titlul dc cam- 
a revenit echipei

„MONDIALELE" DE HOCHEI 
PE GHEATĂ (GRUPA A) SE 
VOR DESFĂȘURĂ IN SUEDIA

• După cum transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă, la Geneva, în cadrul 
sesiunii Ligii internaționale 
de hochei pe gheață, Canada 
a anunțat că nu va mai or
ganiza campionatul lumii 
(grupa A), care era progra
mat in luna martie. Refuzul 
este motivat de faptul că liga 
Internațională (L.I.H.G.) nu a- 
acceptat, ca urmare a pro
testelor depuse de federațiile 
naționale europene, ca echi
pa Canadei să prezinte o 
formație întărită cu 9 jucă
tori profesioniști. S-a hotărît 
ca întrecerile campionatului 
mondial să fie transferate în 
Suedia. La turneu vor parti-

• Cea de-a treia „manșă" a 
competiției internaționale de 
sărituri cu schiurile 'dotată 
cu „Trofeul celor 4 trambu
line" desfășurată la Innsbruck 
a revenit norvegianului IJjo- 
ern Wirkola cu 248,5 puncte 
(săriturile sale au măsurat 
98*și respectiv 92,5 m). în cla
samentul general conduce 
acum Queck (R.D. Germană) 
urmat de Wirkola și Napal-. 
kov (U.R.S.S.). Raska (Ceho
slovacia), deținătorul titlului 
olimpic, s-a accidentat și a 
abandonat.

• Selecționata de rugbi a 
Franței, care se pregătește 
în vederea viitoarelor întâl
niri contînd pentru „Tur
neul celor 5“, a susținut la 
Toulouse un meci de verifi
care în compania echipei 
secunde. Rezervele au obți
nut 
10—8.

victoria cu scorul de

CEL MAI BUN SPORTIV 
DIN LUME...

• Ca urmare a anchetei 
întreprinse de 
„A'ftonhlader", 
participat 125 
peste hotare, 
mai bun sportiv din lume pe 
anul trecut a revenit ciclis-

ziarul suedez 
la care au 
ziariști de 

titlul de cel

• Ziarul brazilian „Sport 
Herald", care apare la Rio 
de Janeiro, a alcătuit cea 
mai bună echipă de fotbal 
din lume pe anul 1969. A- 
ceasta echipă are următoa
rea componență : IMazur- 
cheiwicz (Uruguay), Gemmel 
(Scoția), Pcrfumo 
na), Șesternev 
Fachetti _ (Italia), 
bauer ; ~
Rivera (Italia), Baylon 
ru), Tostao (Brazilia), 
(Brazilia), Riva (Italia).

(Argcnti- 
(U.R.S.S.). 

Becken 
(R. F. a Germaniei), 

(Pe- 
Pele

• Titlul de cel mai 
fotbalist sovietic pe 
1969 a fost decernat jucăto
rului Vladimir Muntian, 
care joacă la Torpedo Mos
cova. El este în virstă de 
23 de ani și a făcut parte 
de mai multe ori din echi
pa U.R.S.S. La anchetă au 
participat 106 ziariști sovie
tici de sport.

• In urma tradiționalei
anchete întreprinse de zia
rul „L'Equipe", care apare 
la Paris, atleta Nicole Du- 
clos a obținut primul loc in 
clasamentul celor mai buni 
sportivi francezi pe anul 
1969, totalizind 156,5 puncte. 
Au urmat în clasament Ca
therine Lacoste (golf) — 
114,5 puncte, Colette Besson 
(atletism) — 104 puncte, Jean 
Pierre’ Bcltoise (automobi
lism) — 74 puncte, Daniel 
Morelnn (ciclism) — 71
puncte etc.

bun 
anul

I
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A PLANULUI

— Acordînd, după cum 
este normal, interesul 
corespunzător preluării și 
aplicării acelor inițiative 
care și-au demonstrat 
deja eficacitatea.

(Urmare din pag. I) 

respectarea disciplinei, ridica
rea permanentă a calificării. în 
acest sens un rol însemnai tre
buie să dețină, și în ; 1970. acțiu
nile specifice ale organizațiilor 
U.T.C. în sprijinul producției, 
formele și metodele proprii ca
re s-au dovedit a fi instrumen
te eficace de activitate.

— Cum trebuie înțele
se aceste recomandări pe 
planul acțiunilor concre
te?

— Se impune să se organize
ze în mod temeinic în cadrul 
organizațiilor U.T.C., a grupelor

activitatea pentru cunoașterea 
sarcinilor de plan, a probleme
lor curente Ia locul dc muncă. 
Este un factor determinant în 
succesul participării noastre la 
ridicarea eficienței economice 
a întreprinderilor, a unităților 
industriale. O preocupare de im
portanță deosebită o constituie, 
de asemenea, cunoașterea de că
tre tineri în mod aprofundat a 
politicii partidului nostru, îm
bogățirea cunoștințelor economi
ce de bază ale tinerilor. Aces
tui scop îi este subordonată 
crearea lectoratelor economice 
formate din grupe de tineri 
specialiști ingineri, economiști 
și cadre didactice din învăță- 
mîntul tehnic superior care se

vor deplasa în întreprinderi, 
pe șantierele de construcții.

Urmează apoi ca în toate u- 
nitățile productive, în funcție 
de specificul acestora, să se 
organizeze acțiuni menite să in
fluențeze comportamentul pro
fesional al fiecărui tînăr în pro
cesul muncii. Un loc deosebit 
va trebui să-1 ocupe grija pen
tru sprijinirea absolvenților 
școlilor profesionale "și de caii" 
ficare, pentru încadrarea lor în 
eforturile colectivelor de mun
că, ajutorarea tinerilor care au 
dificultăți în realizarea ritmi
că a normelor de producție. Li
rice inițiativă de natură să 
dea eficiență intervenției orga
nizației U.T.C. pe aceste coordo
nate este binevenită.

— De bună seamă, organiz.a- 
țiile U.T.C. sînt datoare să ex
tindă inițiativele pe care însăși 
rezultatele cu care s-au soldat, 
le recomandă. Este necesar să 
fie lărgită sfera de aplicabilitate 
a inițiativelor care vizează îm
bunătățirea calității, diminuarea 
rebuturilor, eliminarea absențe
lor nemotivate, mai buna orga
nizare a locului de muncă. 
„Proces rebuturilor", „Vitrina 
calității", „Minutul acuză", mi
nutul felicită", „Locul de mun
că — cartea de vizită a fiecărui 
tînăr" și alte forme cu eficien
ță practică organizate în func
ție de specificul 
muncă, de nevoile

locului de 
producției

sînt pîrghii ce, pot și trebuie 
folosite cu pricepere în acest
sens.

— La Plenara din 10—13 
decembrie 1969, in cuvîn- 
tarea rostită cu acest pri
lej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a subliniat 
în mod deosebit necesi
tatea unor intervenții 
substanțiale în favoarea 
reducerii consumurilor 
de materiale, in special 
a metalului. Ce cuprinde 
programul de acțiune al 
organizației U.T.C. ?

— Dorind o participare per
manentă a tinerilor la acțiunea 
generală de economisire a ma
terialelor, avem în vedere mo
bilizarea tuturor membrilor or
ganizației noastre la reducerea 
consumurilor, la prevenirea ri
sipei în fiecare unitate produ
cătoare și prelucrătoare. Acor
dînd cea mai mare atenție eco
nomiei de metal, acțiunea se va 
extinde în mod necesar și în 
domeniul materialelor de con
strucție, a lemnului, a carburan
ților.

— Către ce va fi ori
entată munca organizați- • 
ilor U.T.C. de pe șantie
rele de construcții ?

— îndeplinirea planului de 
investiții al anului 1970 presu
pune și îmbunătățirea perma
nentă a activității tinerilor con
structori. Realizarea în întregi
me, calitativ și cantitativ, a 
sarcinilor de plan, dezvoltarea 
simțului gospodăresc, întărirea 
disciplinei — sînt puncte de 
convergență ale preocupărilor 
tuturor factorilor de pe șantier, 
inclusiv a organizațiilor U.T.C. 
Va trebui să contribuim la per
manentizarea tinerilor pe șan
tiere, generalizînd acțiunile de 
cultivare a pasiunii pentru 
munca de constructor.

Avem de dus la îndeplinire 
o sarcină de mare responsitbi- 
litate — recrutarea si trimite
rea organizată a tinerilor, pe 
acele șantiere unde se intîmpi- 
nă greutăți în asigurarea forței 
de muncă. întărind colaborarea 
cu Ministerul Muncii și cu or

ganele sale teritoriale, această 
acțiune necesită o muncă susți
nută, pricepere, consecvență.

De altfel, pe marile platforme 
industriale, C.C al U.T.C. va 
organiza șantiere ale tineretu
lui, unde tinerii vor fi organi
zați în brigăzi și formațiuni 
de muncă după modelul șantie
relor naționale. în mod similar 
vor fi declarate obiective ale 
tineretului pe plan județean. 
Cît privește vacanța de vară, în 
aceste locuri se vor alătura 
muncitorilor, elevii și studenții. 
Tot aturței vor lua ființă șantie
rele naționale ale tineretului 
pentru construcția de drumuri.

— Cunoaștem că, pe 
lingă sarcina de a urmă
ri organizarea și desfă
șurarea diferitelor cursuri 
deschise de conducere ad

ministrativă, organizațiile 
U.T.C. au dezvoltat forme 
proprii in sprijinul per
fecționării profesionale. 
Ce acțiuni vor căpăta 
amploare în acest an ?

— Avem în vedere extinde
rea concursurilor profesionale, 
a olimpiadelor pe meserii, a 
acțiunilor pentru citirea și răs
pândirea literaturii tehnice. 
Olimpiadei^, mai ales, vor 
fi organizate pentru un număr 
sporit de meserii. Se va con
tinua înființarea de. cluburi 
tehnice, desfășurarea sesiunilor 
tehnico-științifice pe ramuri. în 
toate județele se vor constitui 
cluburi ale circulației. Un ac
cent important va cădea în ac
tivitatea noastră pe amplifica
rea continuă a mișcării de ino
vației.

Am prezentat în rindurile de mai sus cîteva aspecte care 
privesc activitatea organizațiilor U.T.C. în anul 1970. Vom re
veni în numerele următoare conse'mnind aspecte din munca ti
nerilor, efortul lor închinat îndeplinirii sarcinilor de plan, des
fășurarea acțiunilor inițiate de organizația U.T.C. din între
prinderile industriale, de pe șantiere, din transporturi.
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• Semnalarea unui nou incident aerian

între R. A. U. și Israel

TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian a 
anunțat că duminică dimineața a 
avut loc o nouă luptă aeriană 
între avioanele israeliene și cele 
egiptene, în zona situată deasu
pra părții nordice a Canalului 
de Suez. Aviația israeliană a 
doborît două avioane egiptene, 
care au explodat în a.er si a lo
vit un al treilea aparat. Purtăto
rul de cuvînt a precizat că a- 
ceastă luptă, care a durat 70 de 
minute, a avut loc cu prilejul 
unui raid al aviației israeliene 
împotriva unor poziții egiptene 
situate pe malul apusean al Ca
nalului de Suez.

Se știe că, după ce navele 
care au plecat din Cherbourg 
au ajuns în portul israelian 
Haifa, guvernul francez i-a 
cerut lui Mordechai Limon să 
părăsească teritoriul Franței 
și a deschis o anchetă asupra 
contractului de vînzare a ce
lor cinci vedete.

CAIRO. — Citind un purtător 
de cuvînt militar egiptean, agen
ția M.E.N. anunță că, în cursul 
luptei aeriene desfășurate dumi
nică dimineața între aviația egip
teană și cea israeliană, deasupra 
localității El Kantara, în zona 
nordică a Canalului de Suez, 
forțele aeriene ale R.A.U. au 
doborît un avion inamic, care a 
explodat în aer. Celelalte a- 
vioane agresoare au fost nevoite 
să se retragă, 
rul de cuvînt

a precizat purtăto- 
egiptean-

PARIS. — 
chai Limon, 
al Israelului 
misiunii israeliene de cumpă
rare de armament din Europa, 
se afla Ia Cherbourg în noap
tea de 24 spre 25 
cînd cele cinci vedete 
strucție franceză au părăsit 
portul, îndreptîndu-se spre o 
direcție necunoscută — infor
mează agenția France Presse. 
Prezența în oraș a amiralului 
a fost confirmată de conduce
rea hotelului, unde a stat Li
mon.

Amiralul Morde- 
atașatul militar 

la Paris, șeful

decembrie, 
de con-

CAIRO. — „Rezoluția Con
siliului de Securitate, de la 22 
noiembrie 1967, este cel mai 
bun mijloc de reglementare a 
problemei Orientului Apro
piat" — a declarat sîmbătă 
seara George Brown, liderul 
adjunct al Partidului laburist 
din Marea Britanie, care se 
află într-o vizită la Cairo. Po
trivit postului de radio egip
tean, Brown a făcut această 
declarație în cursul unei reu
niuni care a avut loc la sediul 
Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe. în conti
nuare, Brown a afirmat că 
„Israelul trebuie să accepte a- 
ceastă rezoluție" și că „Marea 
Britanie este gata să propună 
soluții echitabile în problema 
palestiniană".

Comentînd declarația lui 
Brown, Anwar Sadat, vice
președinte al R.A.U., a subli
niat că țara sa a acceptat re
zoluția Consiliului de Secu
ritate,dar „refuză să accepte o 
soluție bazată pe politica fap
tului împlinit".

CHERBOURG. — Agenția 
France Presse anunță că sîm- 
bătă seara a părăsit portul 
Cherbourg, îndreptîndu-se spre 
portul irakian Bassorah din 
Golful Persic, vasul irakian 
„Ramadan XIV", avînd Ia bord 
o încărcătură de 200 tone de 
armament francez.

Ancheta privind masacrul

I;

LAOS. — Unitate a forțelor 
patriotice înainte de a pleca 

în misiune

• GUVERNUL ecuadorian 
a anunțat înlocuirea din func
țiile lor a 15 ofițeri superiori, 
între care și șeful statului ma
jor general, contraamiralul 
Edmundo Mena. Printre cei în- 
locuiți se află, de asemenea, 
șefii statelor majore ale forțelor 
aeriene și marinei militare, 
precum și atașații militari la 
Lima, Santiago de Chile, Wa
shington, La Paz, Rio de Ja
neiro și Asuncion.
Apărării al Ecuadorului a pre
cizat 
bări 
cînd 
fiind 
tate.

Ministerul

că este vorba de „schim- 
obișnuite" ce au loc din 
în cînd, ofițerii respectivi 
puși numai în disponibili-

$■ alții ț

Faimosul Edgar Hoo-

ver, directorul nu mai

puțin faimosului F.B.I., a

stat de vorbă cu un re-

porter de la U.P.1. Hoo-

wer nu-i un interlocutor

nostalgic, deși după 46

de ani de neîntreruptă

prezentă în fotoliul de la

F.B.I. ar avea dreptul să

privească către ziua de

ieri. Dar refuză să se de

dice amintirilor și rămîne

la post fără să dea sem

ne de oboseală.

Unii ziariști s-au grăbit să-i 
anunțe retragerea. Aparent, ar 
fi existat motive : în prima zi a 
lui ianuarie 1970 a împlinit 75 
de ani ! Directorul F.B.I. nu se 
gîndește, însă, să-și abandoneze 
misiunea. A condus Biroul Fe
deral de Investigații sub opt 
președinți ai S.U.A. Un gînd 
nemărturisit îl îndeamnă, parcă, 
să încerce doborîrea propriului 
record.

Este, poate, motivul pentru 
care interviul acordat agenției 
U.P.I. nu prea s-a referit la tre
cut („nu intenționez să-mi scriu 
memoriile" — a subliniat cate
gorici ci la... viitor. Hoover a 
examinat perspectivele crimi
nalității în S.U.A. Descoperim 
astfel un Hoover lipsit de opti
mism, un sceptic în ceea ce pri
vește posibilitățile de a frina 
valul violenței (deși, cu tact pro
fesional, a lăsat deschisă o por
tiță amintind într-un final de 
frază destul de sumbră și des
pre „anumite speranțe" in lupta 
împotriva delincvenței).

nate fără mobiluri clare, Crime 
comise la întimplare, o dementă 
vinătoare de oameni. Cele pe
trecute în vila „Bel Air“ au 
adus o cutremurătoare probă 
despre urmările unei violențe 
răspîndite pe scară națională.

Potrivit unui raport’ al F.B.I., 
in 1968, în S.U.A. la fiecare 39 
minute , a fost comisă o crimă, 
la fiecare 17 minute a fost jefuit 
un apartament, iar la fiecare 41 
de secunde a fost furată o ma
șină. Raportul Comisiei pentru 
stabilirea cauzelor și prevenirea 
violenței releva că persoane par
ticulare din S.U.A. dețineau in 
anul 1968 peste 90 000 000 de 
arme de foc de diverse tipuri. 
Cifra aceasta este tulburătoare : 
practic, din doi americani unul 
posedă o armă de foc Desigur, 
milioane de americani au achizi
ționat aceste arme tocmai dato
rită atmosferei de nesiguranță, 
pentru autoapărare. Dar nenu
mărate arme au intrat în miinile 
delincvenților, ale indivizilor 
aflați in conflict cu legea. în 
1968 s-au produs 9 000 000 de 
atacuri criminale și abia jumă
tate au fost depistate sau aduse 
la cunoștința poliției. La Wa
shington, calma capitală ameri
cană, 1969 a reprezentat un an 
al recordurilor în materie de 
delincvență : omuciderile au 
crescut de la 209 în 1968 la 291, 
al furturilor comise sub amenin
țarea armelor de la 4 610 la 7 071, 
iar al răpirilor de la 260 la 326. 
Să adăugăm și 102 spargeri de 
bănci...

Reporterii îl dau treptat ui
tării pe Charles Manson care 
se găsește în pușcărie. Senzațio
nalul afacerii pare epuizat... 
„Satana" va sfîrși, probabil, în
tr-o cameră de gazare. Totuși, 
liniștea n-a revenit pentru că 
au rămas în libertate alte exem
plare ale faunei criminale, cel 
puțin la fel de periculoase. A 
dispărut de pe scenă criminalul 
cu înclinații mistice ce trans
forma asasinatul intr-un ritual 
minuțios regizat însă, de pildă, 
„Zodiac" este — pînă în momen
tul cînd scriem aceste rînduri 
— căutat fără succes...

va întimplat cînd „controlul" 
va fi pierdut ?

Reporterii l-au denumit „de
ment". Nebunia ar fi cea mai 
simplă explicație, cea mai co
modă. Dar America cunoaște o 
neliniștitoare proliferare a cri
minalității și chiar documente
le oficiale oferă cifre care în
grozesc. Mohstruozitatea a în
cetat de a mai fi produsul de
menței. Gesturile anormale a- 
parțin unor indivizi care, în ge
neral, au un comportament ce 
nu poate fi totdeauna asemuit 
cu cel al pensionarilor ospicii- 
lor. Crima comisă cu singe rece 
(indiferent dacă este vorba de 
California sau Vietnamul de 
sud) indică refuzul umanismu
lui, apelul la legile junglei, al
terarea conștiinței. Violența 
inoculată in doze nemăsurate 
are reacțiile grave pe care 
le-am înregistrat.

„Zodiac" este urmărit pentru 
cinci crime săvîrșite în nordul 
Californiei. El își asumă, însă, 
răspunderea pentru șapte asasi
nate. O anticipare ? Poate. Vic
timele sale au o caracteristică : 
tinerețea. Primele au fost 
Bettilou Jensen și Thomas Fa- 
rady omorîți lingă Vallejo, în 
California, la 20 decembrie 1968.’ 
Bettilou avea 16 ani, prietenul 
ei — 17. Următoarele victime 
au 22 de ani (Darlene Ferrin și 
Cecilia Ann Shepard). Paul Sti
ne, șoferul de taxi asasinat în 
octombrie, a fost cel mai vîrst- 
nic : 28 de ani.

11 ia 1
„Luind ca bază statisticile an

terioare — spunea Edgar Hoover 
referindu-se la 1970 — există 
indicații că criminalitatea — în
deosebi actele de crimă — va 
continua să înregistreze o creș
tere alarmantă". în deceniul 
care s-a încheiat, crimele s-au 
înmulțit in proporție de la 11 la 
1 cu creșterea populației. Co
mentariile lui Hoover ne-au în
demnat să revenim la problema 
criminalității din S.U.A. Nu 
mai este vorba de ingeniozitatea 
morbidă a unui Al Capone și a 
unei duzini de răufăcători re
crutați de la periferia societă
ții, ci de o sporire considerabilă 
a actelor criminale comise mai 
ales de tineri provenind din 
medii sociale „respectabile" care 
au descoperit în violență o stra
nie modalitate de a răscumpăra 
dezamăgirile sau, pur și sim
plu, de a-și alunga plictisul. 
Multe omoruri au încetat de a 
avea drept obiectiv clasicul jaf 
(deși, firește, nici acestea n-au 
dispărut). Cronica de speciali
tate înregistrează destule asasi-

Asasinul
trimite scrisori

Despre „Zodiac" se știu prea 
puține lucruri : dosarele poliției 
cuprind doar scrisorile sale con
siderate a fi „enigmatice" și 
probe acuzatoare privind cinci 
asasinate monstruoase. în urmă 
cu puține zile „Zodiac" i-a scris 
unui cunoscut avocat : „Vă rog 
ajutati-mă. Nu voi mai putea 
multă vreme să-mi păstrez con
trolul". Urma semnătura și do
vada autenticității : un petec în- 
sîngerat dintr-o cămașă bărbă
tească. Bucata de pînză este 
imediat supusă expertizelor — 
poliția confirmă fără întîrziere 
că aparține lui Paul Stine, nefe
ricitul șofer de taxi împușcat la 
11 octombrie. Deci, scrisoarea 
nu fusese opera unui farseur. 
De altfel, petece din aceeași că
mașă mai primise, în noiembrie, 
și redacția unui ziar din San 
Francisco. Meticulozitatea cu 
care „Zodiac" adună „dovezi" 
indică nu numai un simplu ma
niac al crimei.

„Nu voi mai putea multă vre
me să-mi păstrez controlul". Ce 
înseamnă această frază ? 
crime au fost săvîrșite 
trîndu-și controlul". Dar

Cinci 
„păs- 
ce se

Semnal de alarmă
In acest început de an, Ame

rica nu este preocupată doar de 
„Zodiac". Bătrînul Hoover, în 
limbajul său prudent, destăi
nuia neliniștea provocată de 
„lipsa de respect față de lege 
și creșterea violenței în rîndu- 
rile tinerilor". Valul criminali
tății depășește cele mai pesimis
te prognoze. Firește, se explo
rează sursele acestui fenomen 
alarmant. Comisia pentru sta
bilirea cauzelor și prevenirea 
violenței, prezentînd președin
telui Nixon ultimul său raport, 
atrăgea atenția ; „In cursul ul
timelor trei decade, 
federal a 
cheltuielilor militare, 
războaielor, politicii externe și 
recent cuceririi spațiului cos
mic... cărora le-a rezervat peste 
două treimi din cheltuielile 
bugetare federale și aproxima
tiv 50 la sută din bugetele lo
cale. Aceasta s-a soldat cu un 
deficit enorm în domeniul so
luționării necesităților sociale 
și a creat un puternic senti
ment de nedreptate". Este un 
cerc vicios din care nu se poa
te ieși doar prin proiecte gran
dioase încredințate unui viitor 
imprecis. Marile aglomerări a- 
mericane în care s-au acumulat 
nenumărate probleme și în 
care naufragiul social se pro
duce pentru mulți la o vîrstă 
timpurie, au devenit terenul 
prielnic pentru răspîndirea vio
lenței. Nu-i primul semnal de 
alarmă în această privință și, 
probabil, nici ultimul.

Privind către 1970, Edgar 
Hoover este pesimist. După 46 
de ani petrecuți la F.B.I., Hoo
ver înțelege, poate mai bine de
cît alții, că fluxul violenței nu 
poate fi combătut doar prin an
gajări suplimentare de polițiști.

guvernul 
acordat prioritate 

ducerii

EUGENIU OBREA

de la Song My
Generalul american William 

Peers, însărcinat de Pentagon să 
întreprindă ancheta în legătură 
cu masacrul comis în satul sud- 
vietnamez Song My de un plu
ton de militari americani, în luna 
martie 1968, a făcut sîmbătă pri
ma investigație la fața locului.

Purtătorul de cuvînt al lui 
Peers nu a dat detalii asupra lu
crărilor misiunii de anchetă, dar 
a precizat că generalul a inspec
tat satul — părăsit de populație 
— casă cu casă. La Quang Ngai, 
capitală de provincie, generalul 
american a procedat la interoga-

rea a trei ofițeri saigonezi. S« 
pare că el încearcă să stabilească 
numărul exact al populației sa
tului înaintea masacrului.

Pe de altă parte, la Song My 
a sosit duminică fi avocatul loco
tenentului William Calley, co
mandantul plutonului de militari 
americani, acuzat de asasinarea 
cu premeditare a 110 civili sud- 
vietnamezi. Împreuna cu acesta 
se află procurorul militar desem
nat în vederea procesului inten
tat lui Calley. Cei doi au decla
rat că vor rămîne în Vietnamul 
de sud pînă cînd vor afla tot ce 
prezintă interes în legătură cu 
cazul de care se ocupă-

• LA TORONTO a avut 
loc ședința Comitetului na
țional organizatoric pentru 
crearea Ligii Tineretului Co
munist din Canada, la care 
au fost elaborate și aproba
te proiectul Manifestului cu 
privire la scopurile și sarci
nile noii organizații și pro
iectul de statut al acesteia.

Proiectele celor două do
cumente vor fi prezentate 
congresului de constituire a 
Ligii Tineretului Comunist 
ce va avea loc la Toronto Ia 
sfirșitul lunii martie.

al
Sud 

de 
po-

Forțele armate ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului de 
au atacat în cursul nopții 
sîmbătă spre duminică nouă
ziții deținute de unitățile militare 
americane și saigoneze, a anun
țat un purtător de cuvînt al ar
matei americane.

In cursul nopții, bombardierele 
americane „B-52“ au efectuat 
mai multe raiduri asupra unor 
obiective situate în provinciile 
Binh Dinh, Tay Ninh și Phuoc 
Long.

Secretarii generali ai 
partidelor democrat-creșitân, 
socialist, socialist unitar și 
republican se vor reuni 
luni, la Roma, din inițiati
va primului ministru Ma
riano Rumor, în încercarea 
de a găsi o soluție care să 
permită reconstituirea coa
liției de centru-stînga.

După cum se știe, pre
mierul italian a cerut con
vocarea acestei reuniuni »- 
mediat după atentatele de 
la Milano și Roma, din de
cembrie 1969, care au fost 
considerate drept punctul 
culminant al crizei sociale 
ce a cuprins Italia, din 
toamna anului trecut. A- 
ceastă criză s-a adăugat a- 
celeia politice, declanșate 
prin scindarea Partidului 
socialist în luna iulie 1969 
și destrămarea, în conse
cință, a coaliției de centru- 
stînga.

Premierul Mariano Ru
mor a acceptat atunci să 
continue a conduce trebu
rile statului pînă la alege
rile municipale și regiona
le ce urmează să aibă loc 
în primăvara acestui an și 
care sînt apreciate a fi în 
măsură să tranșeze dife
rendul dintre socialiști și 
socialiștii unitari pe tema 
relațiilor lor cu partidul 
comunist.

Confruntări în rindul
liber-democraților vest germani

Liderii Partidului Liber Democrat din R. F. a Germaniei 
se vor întruni astăzi Ia Stuttgart, pentru a elabora 
gia și tactica partidului în noua decadă.

straie-

Conferința se va desfășura, 
după cum constată observato
rii politici, sub semnul unor 
dispute interne și al unor di
ficultăți provocate de scăde
rea continuă a popularității 
partidului în rîndul corpului 
electoral vest-german.

Aflați în prezent în coaliție 
cu social-democrații, conducă
torii P.L.D. se străduiesc să 
elaboreze un program care să 
satisfacă atît aripa de dreapta, 
cît și pe cea de stânga, ambele 
nemulțumite de evoluția și re
zultatele obținute de partid în 
anii trecuți. Stabilirea unui 
nou program menit să spo
rească popularitatea liber-de- 
mocraților este considerată cu 
atît mai urgentă cu cît anul 
acesta vor avea loc alegeri lo
cale în cinci landuri unde 
există pericolul ca partidul să 
se apropie de minimul de vo
turi prevăzut de constituția 
R. F. a Germaniei pentru ca 
să poată fi reprezentat în Par
lament. Dacă alegerile vor 
confirma și de această dată

scăderea popularității 
se apreciază că acesta 
tea fi aruncat într-o 
criză, care ar provoca serioase 
dificultăți actualei coaliții gu
vernamentale. Există teama 
că atît aripa de dreapta, cît și 
cea de stînga ar putea, în 
urma acestor alegeri, să-și 
pună în aplicare amenințările 
de a crea noi grupări organi
zatorice în partid sau în 
afara sa.

Se crede că, la conferința 
care va începe luni, reprezen
tanții aripei de stînga vor cere, 
așa cum au amenințat în 
cursul ultimelor zile ale anu
lui trecut, excluderea din rîn- 
durile P.L.D. a lui Erich Men- 
de, reprezentantul aripei de 
dreapta, care s-a opus actualei 
linii promovate de liderul par-* 
tidului, Walter Scheel.

P.L.D., 
ar pu- 
gravă

Peru se pronunță pentru 

un dialog constructiv
cu toate țările

de externe peruv ianInterviul ministrului
ÎNTR-UN interviu acor

dat ziarului „El Comercio", 
ministrul Peruvian al afaceri
lor externe, generalul Mer
cado Jarrin, a declarat că țara 
sa duce „o politică de inde
pendență, demnitate și apărare 
a suveranității", 
tem împotriva 
spus el, întrucît 
ziții nu sînt 
Jarrin a subliniat că în ultima

„Noi nu sîn- 
nimănui, a 

asemenea po- 
constructive".

■ ■■■■■■■
Generalul Andrade 

Silva a abandonat pen
tru cîteva minute do • 
sarele secrete, doldora 
de hîrtii și hărțile do 
diferite dimensiuni ca- 
re-i acoperă mesele 
din cabinetul de lucru 
pentru a încerca să 
descifreze... viitoruL 
Să fim drepți : tentati
va Iui n-a vizat decît 
viitorul cel mai apro
piat. Generalul dorea 
să-și spună părerea 
despre 1970. Au făcu
t-o și alții: oameni 
politici de pe toate 
meridianele au vorbit 
despre speranțele paș
nice cu care întîmpi- 
nă noul an. Andrade 
Silva nu face parte din 
această categorie. Pen
tru el, anul care a în
ceput semnifică absur
da continuare a unui 
război. Căci generalul 
este șeful statului ma
jor al armatei portu
gheze.

Dumnealui refuză 
admită posihilitatea 
propiată a păcii. EI 
firmă cu o fermitate 
împrumutată din dis
cursurile lui Salazar: 
„Războiul din Angola, 
Mozambic și Guineea 
(Bissau) nu va înceta 
atîta timp cît nu-i vom 
determina pe adversa
rii noștri să renunțe Ia 
rezistență". Fraza este 
limpede : Lisabona nu 
are intenția nici în

să
a-
a-

L

R.S.F. IUGOSLAVIA. Activitate portuara pe Dunăre, 
Belgrad

Noua constituție 
a Congoului (B)

vreme Peru a stabilit contacte 
cu țările socialiste și 
ceput un nou spirit de 
ritate continentală".

Menționînd că țara 
pronunță în favoarea 
dialog sincer, constructiv" cu 
toate țările, ministrul afaceri
lor externe a arătat că se în
cearcă lărgirea relațiilor eco
nomice cu țările socialiste, Ja
ponia și statele

■ ■ ■ ■ ■
1970 
războiului pe 
poartă în „provinciile 
de peste mări", deși 
acest război nu i-a a- 
dus decît eșecuri.

înlocuirea lui Sala
zar cultivase firave 
speranțe : poate că ra
țiunea va pătrunde și 
în birourile ministeria
le de la Lisabona- Dar 
în afară de făgăduieli

să pună capăt 
care-1

„a. în- 
solida-

sa se
„unui

vest-europene.

NOUA constituția a Con- 
go-ului (Brazzaville), adoptată 
la 30 decembrie 1969, a fost 
promulgată sîmbătă după-a- 
miază. Ea prevede că pre
ședintele Partidului congolea 
al muncii, ales pe termen de 
cinci ani de către Congresul 
partidului, este în același timp 
șef al statQlui.

Preluîndu-și mandatul de 
președinte, comandantul Ma- 
rien N’Gouabi, a jurat „fide
litate poporului congolez, re
voluției și Partidului congolez 
al muncii". „Mă angajez, a 
spus el, ca, respectînd princi
piile marxist-leniniste, să apăr 
statutul partidului și consti
tuția, să-mi consacru toate for
țele triumfului idealurilor pro
letare ale poporului congolez 
în ce privește munca, demo
crația și pacea".

■ ■
aduce, prin 
sa, încă o 

oficială a

■ ■■■■■■
de Silva 
declarația 
confirmare 
faptului că intervenția 
colonialistă nu se a- 
proprie de actul final. 
Lipsit de abilitatea 
colegilor săi diploma- 
ți, șeful de stat ma
jor al Lisabonei nu 
poate evita ridicolul. 
Generalul ignorînd e- 
voluția situației milita-

generalului
fără acoperire, noua e- 
chipă nu a oferit nimic 
țării. Se speră, totuși, 
că dramatica situație 
economică și falimen
tul militar vor determi
na renunțarea la răz
boiul colonial atît de 
costisitor (nu-i vorba 
doar de pierderile ma
teriale ci și de cele u- 
mane : jungla africană 
a devenit un uriaș 
mormînt portughez — 
5 000 militari au fost 
scoși din luptă doar în 
1968). Urmașii lui Sa
lazar au rămas insensi
bili la realități. Andra-

re (are iluștri predece
sori în Reichul hitle- 
rist...) pretinde că răz
boiul va lua sfîrșit 
doar prin înfrîngerea... 
adversarilor. Numai că 
Lisabonei îi lipsește 
puterea de a controla 
desfășurarea evenimen
telor. Cu ani în urmă, 
„rebelii" erau, perio
dic „definitiv lichi
dați". Totuși, ciudat, 
războiul nu lua sfîrșit. 
De mult timp Lisabo
na a încetat să mai 
furnizeze presei „co
municate victorioase". 
Rapoartele de pe fron-

turile din colonii indi
că insuccese repetate 
ale portughezilor. Du
pă cum relata ziarul 
„UNITA". în fiecare 
an peste 15 000 soldați 
portughezi dezertează 
de la unitățile lor- Ei 
nu vor să moară pen
tru o cauză străină-

In ajun de an nou 
la Lisabona s-a dat pu
blicității bugetul pe 
1970. Două capitole — 
„militar" și „securita
te" — înghit 58 Ia 
sută din totalul cheltu
ielilor. Milioanele de 
escudos destinate răz
boiului din Africa în
seamnă perpetuarea 
înapoierii în metropo
lă : Portugalia consti
tuie paradoxul unei 
țări sub-dezvoltate ce 
încearcă să-și conserve 
un vast imperiu colo
nial. Liderii portu
ghezi ignorează pre
zentul și își clădesc 
planurile pe nisipul i- 
luziilor. Pînă cînd ?

Generalul Andrade 
Silva înlătură orice 
speranță de luciditate 
pentru 1970. Numai că 
istoria războiului din 
Angola, Mozambic și 
Guineea (Bissau) nu se 
scrie în birourile statu
lui său major iar ulti
mul cuvînt nu va a- 
parține ambițiosului 
general.

M. RAMURĂ

• UN GRUP de necunos- 
cuți au atacat în noaptea de 
2 ianuarie cazarma unui re
giment de infanterie argen
tinian, staționat în localita
tea La Plata. Potrivit agen
ției France Presse, un vio
lent schimb de focuri a 
avut loc între asediatori și 
ocupanții cazărmii. Nu se 
cunoaște numărul victimelor 
acestui incident, deoarece 
pînă în prezent autoritățile 
argentiniene nu au difuzat 
nici o informație în legătură 
cu atacul.

Se relatează că autorită
țile au deschis o 
pentru a elucida 
acestui atac.

Potrivit aceleiași „ , ,
este pentru a doua oară cînd 
regimentul de la La Plata 
este ținta unui atac din par
tea unor necunoscuți. La 22 
decembrie, 20 de necunos
cuți au încercat șă pătrundă 
în cazarmă, dezlănțuind un 
puternic foc . de arme asu
pra ocupanților, dar. au fost 
respinși.

anchetă 
misterul

agenții,

• PRIMUL ministru al 
vernului revoluționar Cuban Fi
del Castro, împreună cu preșe
dintele Osvaldo Dorticos și cu 
alți conducători de partid și de 
stat au petrecut ziua de 1 ia
nuarie — cea de-a 11-a aniver
sare a zilei naționale, triumful 
insurecției armate — pe una 
din plantațiile de trestie de za
hăr din provincia Havana, par- 
ticipînd la munca de recoltare. 
Cu acest prilej, Fidel Castro a 
declarat că în ultimele zile a 
crescut simțitor ritmul și ran
damentul recoltării în toate 
provinciile țării, ceea ce va 
permite ca cel de-al doilea mi- 
iion de tone de zahăr să se 
realizeze la 17 ianuarie, cu o 
zi mai devreme decît termenul 
prevăzut inițial.

• CONCLUZIILE unui son
daj publicate la Roma arată că 
mai mult de jumătate din cei 
54 milioaane de italieni nu cu
nosc sensul unor termeni poli
tici obișnuiți. Cuvinte ca „coa
liție guvernamentală", „căderea 
guvernului", „moțiune parla
mentară" sînt de neînțeles pen
tru multe milioane de italieni 
— se arată în sondajul publi
cat de organizația Doxa, prin-

cipalul institut de sondare a 
opiniei publice din Italia. Doxa 
a chestionat peste 1 000 de per
soane, reprezentînd diferitele 
categorii sociale din Italia, care 
au fost solicitate să definească 
o serie de termeni folosiți 
frecvent de către politicieni și 
repetați zilnic de aproape toată 
presa. S-a constatat, astfel, că 
numai 43 la sută din cei chestio
nați au știut ce este un „guvern 
monocolor", 23 la sută au știut 
ce înseamnă „căderea cabinetu
lui", 28 la sută au putut defini 
termenul de „coaliție guverna
mentală", 20 la sută au știut ce 
înseamnă „moțiune parlamenta
ră" și numai 10 la sută ce este 
aceea o „legislatură".

în concluzia trasă de Institu
tul Doxa se subliniază că rezul
tatele sondajului demonstrează 
prăpastia existentă între lumea 
politică și populație.

REMANIERE ÎN PANAMA
• ÎN PANAMA a avut loc o 

remaniere ministerială, în urma 
căreia au fost numiți noi ti
tulari la trei ministere. Juan 
Tack a devenit ministru al afa
cerilor externe în locul lui Nan- 
der Pitti, Alejandro Ferrer l-a

înlocuit pe Jorge Guillermo 
Aizpu la Ministerul Justiției, 
iar Aizpu a luat locul lui Roger 
Decerega la Ministerul Educa
ției. Cei trei miniștri au depus 
jurămîntul în fața președinte
lui Juntei provizorii, Demetrio 
Lakas.

Schimbările din guvernul pa
namez erau așteptate după re
venirea la putere a generalului 
Omar Torrijos, conducătorul 
gărzii naționale, după încerca
rea eșuată de lovitură de stat 
de la 13 decembrie, anul tre
cut.

soană care rupsese manifes
te ale organizației „Frontul 
Patriotic". După cum se știe, 
această organizație a între
prins în ultima vreme 
mai multe atentate din 
pru.

cele
Ci-

Ia

PAZA SPORITĂ ÎN CIPRU

• TOATE clădirile admi
nistrative și guvernamenta
le, ca și depozitele de ma
teriale explozive din Cipru 
sînt supuse, începînd de 
sîmbătă, unei paze sporite, 
la cererea Consiliului de 
Miniștri, în urma furtului 
unei mari cantități de di
namită de la o mină din a- 
propiere de Limassol. Potri
vit primelor declarații, fur
tul din noaptea de 31 decem
brie a fost comis de un grup 
de opt persoane înarmate, 
aparținînd organizației ex
tremiste „Frontul Patriotic".

Pe de altă parte, la Nicosia 
s-a anunțat că un grup de 
oameni înarmați, intrînd în
tr-o cafenea dintr-un sat si
tuat tot în apropiere de 
Limassol, a molestat o per-

O GREVA minerilor de 
compania „Hunesa", din bazinul 
carbonifer al Asturiei, care du
rează de peste două săptămîni, 
continuă. Greviștii revendică 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă. In 
prezent se af'ă în grevă peste 
7 500 mineri. Ca urmare a gre
vei și-au încetat parțial activi
tatea și furnalele complexeloi- 
siderurgice de Ia Ensidena și 
Uninsa, care sînt aprovizionate 
cu cărbune din acest bazin car
bonifer spaniol.

• MICUL orășel Edgartown, 
din statul Massachusetts, tră
iește o vie animație. Peste 150 
de ziariști și fotoreporteri au 
sosit aici pentru a urmări an
cheta judiciară, cerută de par
chetul acestui oraș, în vederea 
stabilirii cauzelor legale ale 
morții tinerei Mary Jo Ko- 
pechne, fosta secretară a sena
torului Edward Kennedy, care 
s-a înecat în urma accidentului 
de automobil din luna iulie 1969.

Ancheta, care va fi condusă 
de judecătorul James Boyle și 
va dura cinci zile, va fi se
cretă. Atît presa, cît și publi
cul nu vor avea acces în sala 
tribunalului.
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