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ÎN PRODUCȚIA AGRICOLĂ
Marea diversitate a condițiilor 

de sol și climă din țara noastră 
au impus dezvoltarea unei pu
ternice organizații de cercetare 
în domeniul agriculturii. Există 
un institut central ce coordo
nează activitatea de cercetare a 
11 institute și 2 stațiuni centrale 
care, la rindul lor, își urmăresc 
programele de cercetare în 36 
stațiuni experimentale desemnate 
în zonele tipice din cuprinsul ță
rii In aceste institute și stațiuni 

icntale agricole își desfă- 
.ctivitatea un număr de 
100 de cercetători. Supra- 
o dețin institutele de cer- 
>1 stațiunile experimen- 
sumează circa 80 000 de 
. Bugetul anual pentru 

i rarea activității de cer- 
in agricultură se ridică, 
anul acesta, la suma 
lloane lei.

Dr. docent GRIGORE COCULESCU,
Laureat ăl Premiului de Statconsilier științific I.C.C.A.,

de

Ce eficiență economică se asi
gură acestor investiții ? Care 
este contribuția cercetării știin
țifice ia progresul agriculturii ? 
Iată întrebări firești, la care noi, 
cei care lucrăm în domeniul cer
cetării, avem nu numai obligația 
dar și cinstea, 
în același timp, 
să le dăm răs
punsul.

într-un an ca 
cel care a tre
cut, bîntuit de o 
secetă excesivă 
în perioada de 
la Ieșirea din

iarnă pin la recoltare, mai mult 
decît oricînd contingentele de 
cercetători științifici au adus o 
contribuție de valoare la dimi
nuarea efectelor secetei, relevîn- 
du-se încă o dată posibilitățile 
ample pe care știința le deschide 
producției agricole. Unitățile de

cercetare din cadrul I.C.C.A., ca 
să ilustrăm cu exemple concrete, 
au obținut pe întreaga supra
față cultivată cu grîu (circa 
10 000 hectare), o producție de 
3018 kg boabe la hectar în timp 
ce întreprinderile agricole de 
stat oare, deși au o bază tehnico-
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Acum, cînd ne aflăm la 
capătul unei etape de activi
tate în cercurile științifice — 
perioada semestrului I — este 
bine, cred, să facem un bilanț, 
să vedem ce am realizat, dar, 
mai ales, ce avem de realizat 
de aici înainte.

„Ucenicia** științifică a celor 
mai buni studenți ai Facultă
ții de biologie este organizată 
pe lîngă catedre și discipline. 
Bucurîndu-se de îndrumarea 
competentă și plină de grijă a 
celor mai valoroase cadre di
dactice, studenții desfășoară o 
rodnică activitate, concretizată 
în numeroase teme luate în 
studiu, în numeroase lucrări, 
unele avînd contribuții origi
nale, susținute la sesiunile 
cercurilor științifice studen
țești și Societății de științe bio
logice, constituind, în același 
timp, subiecte pentru lucrarea 
de diplomă, care începe să re
prezinte tot mai mult o încunu
nare a muncii depuse timp de 
2—3 ani în cadrul cercului. 
Tematica stabilită pentru a- 
cest an cuprinde probleme din 
toate domeniile științelor bio
logice, multe cu aplicații di
recte în practică, ținînd seama 
de nivelul pregătirii fiecărui 
student, de înclinațiile pentru 
un domeniu sau altul, de 
timpul pe care poate să-1 afec
teze activității din cerc.

Studentul care se înscrie 
cercul științific este de 
început nerăbdător. El vrea
cerceteze, vrea să descopere. 
Ar fi o lipsă de tact să i se 
frîngă elanul. Dar el trebuie

în 
la 
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DE VEAC
inel de inel — 
noastre.

Țară rotundă : 
iată osia lumii 
trunchi îndrăznelilor vaste 
cu toate vîrstele-n el.

De cîte ori se cuprinde 
în sfera țării mele de dor 
capul meu șînditor, 
sfera-i fierbinte ?

Poate de cifrele vîrstei ce-o am 
sau ale sfertului mare de veac, 
ori ale stirpei din care mă trag, 
moștenitoarea celor două mii de ani,

De unde pînă unde 
sînt numai țara sau sînt numai eu, 
cînd timpu-ntreg trăit mereu 
în noi durata își întrepătrunde.

»

Țara cu cîmpurile, cu arborii, cu izvoarele, 
spuneți-mi, savanților, voi, atotștiutori, 
ar fi s-o cuprindă de cîte ori, 
în miezul său, tainicul, soarele ?

Poate știți, poate-ajungeți secretul 
cifrei sublime cu care-nvățat, 
buzele-arzindu-se neîncetat, 
peste lume-o vintură-n cîntec poetul.

PENTRU REALIZAREA

PLANULUI DE

Petru Vlacl, cazangiu la Uzinele de utilaj chi
mic din Ploiești, este unul din zecile de tineri 
cu care colectivul de aici se mîndrește pentru 

calitatea muncii pe care o depune
• •••••

L-am prins pe unul 
cu mița in sac, adică 
cu ocaua mică a con
științei și profitind 
că am fost mai ocu
pat trage și el la 
poartă, cum se spu
ne, cind nu e arbi
trul pe teren. Nu e 
săptămînă să nu-mi 
facă cinstea de a se 
ocupa de mine. Ce 
vrea să zică indivi
dul cu alte cuvinte ? 
Că am fost, și pro
babil mai sînt, un fel 
de calamitate a lite
relor. un surugiu re
pezit al literelor, care 
fluieră în biserică de 
cite ori are ocazia.

Mai zilele trecute, 
ieftin humor. mi-a 
pus și un cîntec cu
noscut la gramofon 
și gilgiia de plăcere 
Ia ideea că voi 
constrins să tac, 
nu-i răspund, 
bine, domnule, dacă 
ții cu orice preț, după 
ce te-am silit să-ți 
scoți cartea de vizită 
cea adevărată pe 
masă, după ce te-am 
lipsit de o profesi
une pa care nu o

fi 
să 
Ei

o- 
în
în

aveai, aceea de pro
fesor, o să-ți mai fac 
cinstea de a mă 
cupa din cind 
cînd de dumneata.

Există ideea
capul unora că dis
tanța și schimbarea 
ideologici te apără 
de propriile fapte și 
de propriul trecut. 
Din fericire hîrtia

Vrea să 
nu-i dă 
pomană, 
seară i 
tainul 
tive 
prin microfon 
cheală și stearpă ca 
un deșert. Hoț de 
cărți și agramat, um- 
blînd prin mințile al
tora ca printr-o ma-

trăiască, 
nimeni de 
seară
se

de 
și el

de 
cere 

invec- 
scuipă 
ura sa

„Profesorul"
*

de EUGEN BARBU

memorie, cum 
constata de 
dată și de-

are 
putem 
fiecare 
vine neiertătoare. Nu 
vreau să umblu la 
sertar și să scot 
de-acolo porumbeii 
ilustrului dascăl tran
sferat cu rufe mur
dare cu tot în altă 
tabără, unde senin, 
găsește cuvinte noi 
și ne dă lecții. Poate 
il înțeleg pe individ.

gazic proprie, dom
nul profesor s-a de
dat la calomnia pre
lungită.

Ce subiect gras, ce 
grădină infinită de 
discursuri pentru ora 
8 și 10 ! Ne înjură 
birjerește și ne a- 
rată cu degetul. Cre
de adică dumnealui 
că noi, cei ce-I știm 
mai bine l-am uitat ? 
Am în raft un tom

de-al domniei sale, 
și ăla construit cu 
material „împrumu
tat** de Ia un neferi
cit de institutor care 
a murit de supărare. 
O să-i fac plăcerea 
dacă insistă atît de 
mult să mai citez din 
opera plagiată din 
cînd în cînd. E foar
te instructiv și pen
tru cei ce-1 lasă să 
vorbească. Pusul pe 
două coloane rămine 
oricum o îndeletni
cire salubră pentru 
borfașii de idei, pe 
deasupra și agresivi 
și recidiviști.

Așadar, domnule, 
îți stau la dispoziție 
și aștept să te mai 
aud sîmbătă pe sea
ră. cînd se încinge 
mălaiul în dumneata 
și, plin de idei, apuci 
sabia și o învîrți ca 
pe-un chibrit deasu
pra neantului ăla a- 
coperit cu păr căruia 
îi zici cap.

Va fi o îneîntare 
de care nu mă pot 
lipsi.

învățat, în primul rînd, să se 
documenteze, apoi trebuie în
demnat să citească foarte mult, 
să-și însușească cît mai mult 
din ceea ce a acumulat disci
plina în care vrea să înceapă 
activitatea științifică. Expe
riența dovedește că rezultatele 
pozitive se obțin numai atunci 
cînd se stabilesc bazele unei 
colaborări trainice între stu- 
denți și cadre didactice, cînd 
se fac eforturi pentru ca 
munca științifică a studenților 
să devină o activitate con
cretă și eficientă, o activitate 
continuă, ferită de formalism.

Un lucru demn de remarcat 
și cu ecou favorabil pentru 
pregătirea și activitatea stu
denților este practica folosită 
de cercul de genetică (condu
cător conf. dr. Petre Raicu) de 
a invita pe membrii săi la șe
dințele de referate ale cadre
lor didactice din colectivul de 
genetică, mai ales atunci cînd 
se expun noutăți și unele 
probleme legate de temele ce 
sînt în planul de cercetare 
științifică al laboratorului, ca 
de pildă : „Mecanismul mole
cular al mutațiilor1*, „Reglajul 
genetic**, „Transducția și re
combinarea genetică la micro
organisme**. Se mai adaugă aici 
și faptul că fiecare student 
desfășoară activitatea practică 
într-un laborator special ame-
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biologie din București

(Continuare în pag. a Il-a)

Șl DEPĂȘIREA PREVEDERILOR

STAT PE ANUL 1969

TINARA GENERAȚIE
IN PRIMELE RINDURI

ALE ÎNTRECERII
ANGAJAMENTE ALE ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE ALE U.T.G.

SATU-MARE
Conferința organizației județene a Uniunii 

Tineretului Comunist, ale cărei lucrări s-au des
fășurat recent, a făcut bilanțul rezultatelor ob
ținute de tineri din industrie și agricultură in 
sporirea contribuției lor la realizarea sarcinilor 
economice ale unităților în care își desfășoară 
activitatea, a analizat rezervele de care dispune 
organizația județeană pentru mobilizarea în
tregului tineret din sectoarele economice la 
lupta pentru sporirea producției industriale și 
agricole, Participind la însuflețită întrecere ini
țiată pentru îndeplinirea și depășirea prevederi
lor planului de stat pe 1969, organizațiile U.T.C. 
din județul nostru își propun :

— Mobilizarea întregului tineret din între
prinderile economice ale județului pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la realizarea măsuri
lor stabilite de Conferința organizației județene

(Continuare în pag. a lll-a)
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VÎLCEA
In vederea mobilizării întregului tineret din 

întreprinderile industriale la îndeplinirea măsu
rilor stabilite de Conferința județeană de partid 
privind depășirea planului producției industriale 
cu 1 la sută și realizarea de economii peste plan 
la prețul de cost in valoare de 13,5 milioane lei, 
organizațiile U.T.C. din județul nostru vor in
tensifica întreaga muncă politico-educativă, vor 
valorifica și îmbogăți experiența dobindită, ini
țiind cu masa de tineri :

— Acțiuni de studierea literaturii tehnice de 
specialitate, organizarea de concursuri, simpozi
oane pe teme tehnice, sesiuni de informare teh- 
nico-profesională, demonstrații tehnice, schim
buri de experiență etc.

— Pentru cadrele tehnice și specialiștii ce lu
crează la Combinatul chimic Lotru și Govora, 
Fabrica de piele și încălțăminte, întreprinderile 
forestiere, cu concursul cabinetului județean de

(Continuare în pag. a Ill-a)

Mii de tineri optează
pentru sporturile de iarnă

• Comitetul municipal București al U.T.C. oferă deocamdată proiecte și intenții
• Ziarul nostru va reveni peste o săptămînă pentru a constata realizarea lor

Sezonul alb — atît de așteptat de iubitorii sporturilor de 
iarnă — a debutat, în sfirșit, mai favorabil ca oricînd. Dacă 
în ultimii ani amatorii de patinaj, schi și chiar săniuțe, tre
buiau, volens-nolens, să aștepte „la rînd'* la bazele existente 
pentru sportivii de performanță, iată că iama aceasta — prin 
abundente zăpezi și temperatura scăzută — este gata să sa
tisfacă dorințele iubitorilor de sport. Ea oferă — și nu numai 
ici-colo, ci în toate orașele țării — „materia primă** atît de 
necesară — zăpada și gheata — pentru practicarea, de către 
toți tinerii, a sporturilor „albe**. Ceea ce cere ea de la orga
nizațiile U.T.C., de la tineri, este să profite la maximum de 
zăpadă și să treacă, neîntîrziat, la amenajarea, prin muncă 
voluntar-patriotică, a unor baze sportive simple în toate orașele, 
în toate satele, pretutindeni unde există — și categoric există 
peste tot — amatori pentru practicarea sporturilor de iarnă.

CUM SE RĂSPUNDE ACESTUI APEL DE SEZON DE CĂTRE
ORGANIZATORII SPORTURILOR DE IARNA? CE S-A ÎNTRE
PRINS PÎNĂ ACUM ? CE PROIECTE MAI EXISTA ? (DEȘI, DES
PRE PROIECTE, NI S-A TOT VORBIT).

Am adresat aceste întrebări organizatorilor sporturilor de 
lamă din București.

Tovarășul FLORIN GĂMU- 
LEA, secretar general al Fe
derației de patinaj, ne întîm- 
pină cu vești bune : baza mate
rială pentru practicarea sportu
rilor de iarnă ș-a îmbogățit a- 
nul acesta cu noi construcții, 
atît în București, cît și în țară. 
Se află în construcție, la Obor, 
cel mai mare patinoar din 
țară, care va avea o capacitate 
de 4 500 sportivi pentru o se
rie, se va construi un mare pa
tinoar și la Miercurea Ciuc. Al
tele se află în stadii avansate 
la Sinaia, Brașov și în alte o- 
rașe. Sportul de performanță va 
avea serios de cîștigat prin 
dezvoltarea unei baze materiale 
proprii.

— De acord — mărturisim to
varășului Gămulea — dar iarna 
tentează în egală măsură pe 
sportivul de performanță ca și 

VASILE CABULEA

(Continuare tn pag. a lll-a)

In timpul vacanței, elevii se 
bucură din plin de numeroa
sele actipități distractive ce 

le stau la dispoziție

litciinlil
A

Intre două
sunete

de clopoțel

trei 
oar

de 
mu-

Sunetul de clopoțel din 
luna decembrie anul trecut 
nu anunța numai sfîrșitul 
unui trimestru școlar, ci 
avea și valoare de gong, 
mareînd începutul unui, să-t 
zicem, spectacol de 
săptămîni. Serbările, 
navalurile, vizionările 
spectacole dramatice,
zicale, coregrafice, vizitele 
la muzee și lo. uri istorice, 
întâlnirile cu scriitori și ar
tiști preferați, activitățile 
de club și în aer liber, iată 
numai citeva din formele 
sub care zecile și sutele de 
elevi din școlile județului 
Iași au intrat în contact 
cu ceea ce am fost tentați 
să numim spectacol. Adep- 
ții cei mai numeroși, pa- 
re-se că i-a cîștigat, pînă 
în prezent, muzeele Pa
latului culturii din lași, 
cluburile de la liceele 
nr. 1 și 2, carnavalurile din 
orașele Hîrlău și Pașcani, 
Teatrul Național, Casa de 
cultură din Pașcani, punc
tul turistic și baza sportivă 
de la Bucium. Centrul de 
atracție are — datorită 
ninsorii căzute recent — 
șansele să se mute în a- 
ceastă ultimă săptămînă a 
vacanței la Birnova, Șoro- 
gari și Strand unde se vor 
desfășura concursurile de 
săniuțe, schi și patinaj. Va
canța elevilor din mediul 
rural înscrie, alături de po
sibilitățile create pentru 
distracție, și pe aceea de a 
culege producțiile folclo
rice specifice unor locuri 
mai puțin cunoscute. Re
zultatele acestei preocu
pări aflată pe punc
tul de a deveni tradiție a 
organizației U. T. C. vor 
fi prezentate publicului 
încă în timpul vacanței în 
cadrul unor acțiuni cultu- 
ral-artistice adecvate. Intre 
darurile acestei vacanțe, un 
loc de seamă îl ocupă, de 
asemenea, și culegerea de 
versuri recent apărută sub 
patronajul inspectoratului 
școlar și a Comitetului ju
dețean lași al U.T.C., care 
înmănunchează sub titlul 
„De spus" creații reprezen
tative pentru viața cercu
rilor literare din liceele ju
dețului. Fără îndoială că, 
respectindu-se ritmul învi
orător al felului în care se 
desfășoară vacanța pînă în 
prezent, celălalt sunet de 
clopoțel care îi va marca 
sfîrșitul, va rămine mai 
întii de toate simbolul unui 
timp petrecut pe măsura 
cerințelor și dorinței elevi
lor.

ION C1IIRIAC
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în perspectivăPrimăvara
s-a instalat

Azuga sprt

ROMÂNESCBOTEZUL „RUBINULUI"

ACTUALITATEA CRITICA ȘI TINERII
Rîmnicul oltenesc, așezare 

urbană aflată în plin proces 
de continuă și multilaterală 
dezvoltare, a găzduit, cu cîte
va zile în urmă, o manifesta
re cultural-artistică de exem
plară valoare, intitulată: 
„Rapsodia plaiului vîlcean". 
Comitetul județean pentru 
cultură și artă, Casa județea
nă a creației populare, Insti
tutul de etnografie și folclor, 
în colaborare cu un grup de 
rapsozi populari și cu cîteva 
dintre cele mai reputate for
mații vocal-folclorice ale că
minelor culturale din județ, 
și-au reunit eforturile, price
perea și entuziasmul, în așa 
fel, încît, timp de două zile, 
localul Casei municipale de 
cultură a fost gazda unei cap
tivante treceri în revistă a va
lorilor creației populare, lite
rare, muzicale și interpretati
ve din această zonă.

Lipsește, din rîndurile orga
nizatorilor, Comitetul luae- 
țean U.T.C. De ce oare ? Ar
gumentul unei „manifestări de 
specialitate', cu „caracter în
chis", credem că nu se susți
ne-; dimpotrivă, el e infirmat 
prin însăși necesitatea — de 
care s-a vorbit nu o dată — 
a participării active a comite
telor U.T.C. tocmai la aseme
nea „manifestări speciale', cu 
profil accentuat științific, din 
care se pot desprinde nenu
mărate experiențe, concluzii, 
învățăminte.

Iarna 
cu tot cortegiul de 
zăpadă șl vîntf. Re- 
numitii ceramiști din 
cadrul cooperativei 
meșteșugărești „Ol
tul" din Miercurea-

Ciuc se gîndesc la 
zilele însorite ale 
primăverii. Din argi
lă, cu migală și iscu
sință, ei realizează 
vase lucrate în sti
lul artei tradiționale,

înalte de peste 2 me
tri, care vor împodo
bi parcurile și zonele 
verzi ale unor loca
lități din județul 
Harghita.

ARTIȘTI PLASTICI

Mimînd un sărut în vîrful 
unui tub de fier găurit, mun
citorul îmbrăcat sumar, dă 
— aici — la gura cuptorului 
în care temperatura depășeș
te 1400 grade Celsius, pastei 
incandescente forme diverse 
de o rară frumusețe. Asistăm 
la elaborarea primei șarje, ob
ținută pe cale industrială din-

tr-o nouă varietate de sticlă 
românească RUBINUL. Noul 
produs este realizat de un co
lectiv de specialiști de la 
„Prodcomplex" din Tg. Mu
reș, condus de Csiki Iosif. La 
capătul cuptorului de recoa- 
cere obiecte alcătuind o sim
fonie de culori : roșu-vișiniu, 
albastrul cerului senin, galbe
nul florilor de nufăr, verdele 
lanurilor de griu abia răsărit

V. IOAN Caraiman

îTBrTli

incursiune

al acestor 
Expuneri- 
de repre- 
Muzeului 

privind

Caravană

Petre Dragu

Instantaneu intr-o expoziție a 
Casei de cultură a tineretu

lui și studenților din Iași

muzeistică DUBLU SUCCES

Emoționantă prin frumuse
țea pieselor aduse în scenă șl 
prin măiestria, adesea excep
țională, a interpreților, „Rap
sodia plaiului vîlcean' a de
pășit condiția obișnuită a „fes
tivalului folclorului' — mani
festare prezentă tot mai des 
în ultima vreme pe agenda 
așezămintelor culturale — prin 
aceea că nu a fost concepută 
ca o simplă suită de spectaco
le etalate în sine, ci ca o ve
ritabilă sesiune științifică, în 
cadrul căreia materialul artis
tic .— oferit spectatorilor sub 
înfățișarea lui frustă, autentică 
— a fost considerat ca mate
rial demonstrativ, adus în sce
nă numai în măsura în care 
poate constitui o ilustrare a 
interesantelor comunicări pre
zentate de specialiști în ca
drul unui simpozion.

De pildă, expozeul intro
ductiv al prof. dr. doc. Mihai 
Pop, directorul Institutului de 
etnografie și folclor, expozeu 
dezvoltat în principal pe ideea 
unității în varietate pe care o 
prezintă motivele folclorice 
din această zonă, a fost în 
mod pregnant ilustrată de 
festivalul rapsozilor, interpre- 
ții aducînd, din toate colțurile 
plaiurilor vîlcene, o mare bo
găție de materiale și de moda
lități interpretative, dar iă- 
cînd, totodată, și demonstra
ția unei unități stilistice de 
fond, cimentată de-a lungul 
multor veacuri de creație co
lectivă și de reflecție asupra 
rosturilor reprezentării specta
culare a produsului artistic în 
sinul colectivității care le-a 
generat.

Acesta este numai unul din 
exemple. Seria ar putea con
tinua cu aplicativitatea carac
teristicilor esențiale ale celui 
de al doilea spectacol al 
„Rapsodiei' („Bilei în Țara 
Loviștei') la comunicările „O- 
biceiuri din țara Loviștei' 
(Constantin Mohanu), „Semni
ficația șezătorii în zona Vîl- 
cei“ (Gheorghe Deaconu), 
„Folclorul iernii' (un colectiv 
al casei județene de creație), 
„Considerații asupra melodicii 
folclorului muzical" (loslf 
Herțea), „Despre măiestria 
poetică a folclorului literar 
din Vîlcea' (Const. Eretescu), 
„Sensul filozofic al folcloru
lui" (Ion Șt. Lazăr), etc. De 
asemenea, mănunchiul de co
linde laice prezentate 
»1

(Urmare din pag. I)

In latul Clnciș, lo
cul de naștere a lui 
Ioan Corvin de Hu
nedoara, i-a organi
zat o caravană mu
zeistică. Tineri și 
vîrstalcl veniți la că
minul cultural au a- 

interesant

prilej de
în trecutul istoric șl 
etnografic 
meleaguri.
le făcute 
zentanțil 
regional 
„Descoperirile arheo
logice de la Clnciș",

„Obiceiurile șl tradi
țiile folclorice", „Ian- 
cu de Hunedoara șl 
epoca lui" au susci
tat un interes deose
bit.
prof. IOAN VLAD 

subredacția 
Hunedoara

In orașul Slatina a intrat 
In funcțiune noua centrală cu 
sistem telefonic automat. Cu 
această realizare s-a încheiat 
anul 1968. Centrala telefoni
că este instalată în noua clă
dire a Direcției P.T.R. Olt. 
Deci un dublu succes.

GRIGORE CRĂCIUN 
subredacția Olt

PRIETENII FILMULUI

LA SATE
ELENA BELLU — STRUCTURA Șl MIȘCAREA CHIMICA A MA

TERIEI — Editura știintificâ — 8,60 lei.
GH. POENARU : SCHWEITZER — CUMPĂNA — Meridiane — 

20 lei.
TEODORA VOINESCU — PÎRVU, MUTU, ZUGRAVU — Meridia

ne — 20 lei.
I. NEGRESCU — CĂLDURA Șl „SECRETELE" El — Editura știin

țifică — 1,50 lei. (Colecția cunoștințelor folositoare).
ANUARUL FOTBALULUI ROMANESC 1909—1967 — Editura 

C.N.E.F.S. — 9,25 lei.
NICOLAE GOSTAR — CETĂȚI DACICE DIN MOLDOVA — Edi

tura Meridiane — 9 lei.
DUMITRU RISTEA — JUCĂRIILE MELE — Agrosilvica — 4 lei. 
GALEA GRUDER — FAMILIA DIAMANTULUI — (Colecjia cuno

ștințelor folositocre) — Editura științifică.

Tn județul Prahova se des
chide în această lună cea de 
a doua etapă a Festivalului 
filmului la sate. Se fac ulti
mele pregătiri pentru crearea 
celor mai bune condițiuni de 
desfășurare : s-a terminat pro
gramarea filmelor, a fost ti
părit întregul material de 
popularizare și expediat în 73 
de localități. In curînd iubi
torii filmului de la sate vor 
viziona spectacolele îndrăgite.

PETRE DUMITRU 
subredacția Prahova

F------

p E SCU R T
_____________ _ __________ J

___  ___ r _ de 
„preucii" din Loviștea și de 
formații din alte localități ale 
zonei au constituit o demon
strație clară, elocventă, a ade
vărurilor cuprinse în acele co
municări care și-au propus să 
depisteze și să evidențieze o- 
riginile străvechi ale fol
clorului nostru. Desigur, prin 
înalta lor ținută artistică, prin 
ineditul repertorial și prin va
rietatea modalităților interpre
tative, cele trei spectacole din 
ciclul „Rapsodia plaiurilor 
vîlcene" ar merita, fiecare, cite 
o cronică de specialitate, așa 
cum o justifică orice act ar
tistic autentic
Dar, cum 
rînduri nu 
acela de

najat, avînd condiții din cele 
mai bune. Atmosfera de muncă, 
îndrumarea competentă și a- 
tentă din partea 
dactice creează 
plăcută, studenții petrecîndu- 
și o mare parte 
liber în laborator, începînd să 
pătrundă tainele geneticii. Stu
denții 
matică 
prinde 
acestei 
este genetica.

In privința orientării activi
tății de cercetare științifică 
studențească apar însă mai 
multe aspecte. Uneori există 
o tendință nu întotdeauna jus
tificată (care iese în evi
dență în special cu ocazia unor 
sesiuni de comunicări) de a 
aprecia lucrarea și activitatea 
studentului numai în funcție 
de contribuțiile originale pe 
care le aduce în domeniul res
pectiv. Consider că în afara a- 
cestor contribuții, cea mai im
portantă realizare este aceea 
că după o activitate de 2—3 
ani în cerc, studenții își însu
șesc o serie de metode mo
derne de lucru, un stil de 
muncă independent, fiindu-le 
de un real folos în activitatea 
ce trebuie să se materializeze, 
în primul rînd, în elaborarea 
lucrării de diplomă. Ceea ce 
nu înseamnă că nu trebuie 
încurajată rîvna celor care vor 
să descopere. Dimpotrivă, cînd 
într-un cerc apar studenți ta- 
lentați, cu reale calități de 
cercetător, cu idei originale, 
trebuie făcut totul pentru a-i 
antrena într-o muncă de ca
litate. O practică pe care o 
consider hotărîtoare este aceea 
de a-i atrage pe studenți în 
activitatea colectivelor de cer
cetare ale disciplinei sau ale 
unor institute de cercetări. In 
felul acesta fiecare student, 
avînd o îndrumare competentă 
și permanentă din partea celor
lalți membri ai colectivului de 
cercetare cu care lucrează, are

cadrelor di- 
o ambianță

din timpul

sînt atrași și de te- 
bine orientată, care cu- 
probleme actuale ale 
științe moderne care

posibilitatea ca într-un termen 
relativ scurt să-și însușească 
metodele de bază absolut ne
cesare oricărei activități de 
cercetare. S-a ajuns astfel la 
rezultate neașteptate, nume
roși studenți și-au descoperit 
valențe noi, au căpătat încre
dere în forțele lor, au realizat 
lucrări de valoare.

Treptat cadrul colaborării 
s-a lărgit. Mulți studenți lu
crează acum alături de cerce
tători încercați, în colective 
cum sînt cele ale Institutului 
de biologie al Academiei, In
stitutului oncologic. Institutului 
de inframicrobiologie, Institu
tului de endocrinologie etc.

de inițiere și cercetare științi
fică a constituit subiectul ne
număratelor analize sau dis
cuții în cadrul organizațiilor 
U. T. C. din facultate. La 
anii I și II, de exemplu, ani 
în care tinerii încep să se o- 
rienteze spre un domeniu sau 
altul, în adunările generale 
U.T.C. din luna decembrie 
1968 acad. E. Macovschi a dez
voltat referatele 
moderne în biologie, 
țiile lor practice și 
studenților" (anul II) 
cetarea în biologie"

V 
tema „Cer- 
contempo-

studenții din anul 
nizat adunarea cu 
cetarea biologică

.Cercetări 
implica- 
sarcinile 
și „Cer- 
(an I) ; 

au orga-

CERCUL

STUDENȚESC
Asemenea colaborări au intrat 
în practica obișnuită a cercu
rilor de Fffțologie vegetală — 
conducător acad. N. Sălăgeanu, 
Biochimie — conducător acad. 
E. Macovski, Botanică — 

I. Tarnav- 
conducător 

Botnariuc. Partici- 
la activitatea 
îi ajută pe

Macovski, ] 
conducător prof, 
schi, 
prof, 
parea 
unor 
studenți ca după terminarea 
facultății să înceapă imediat a- 
bordarea unor probleme de 
cercetare, fără a mai fi nece
sară o perioadă de tatonare a 
diferitelor metode pentru do
cumentarea bibliografică, care 
necesită un timp îndelungat și 
foarte prețios. Acest lucru și-a 
demonstrat valoarea prin ac
tivitatea pe care o desfășoară 
mulți absolvenți ai facultății 
noastre.

Fiind interpretată ca o la
tură indispensabilă a pre
gătirii profesionale, activitatea

Biologie 
N.
directă 

institute

rană și perspectivele tinerilor 
cercetători". Referatele, bine 
documentate, scrise într-o 
formă atrăgătoare, au suscitat 
numeroase și pasionate discu
ții. permițînd tragerea unor 
concluzii și invitînd la me
ditație 
Totuși, 
tragere 
rămîne 
întreaga muncă de populari
zare a cercurilor, de-atragere 
a celor mai buni și înzestrați 
studenți se reduce la comple
tarea unei cereri pe care stu
dentul o adresează Consiliului 
asociației studenților, iar a- 
cesta (mai exact șeful comisiei 
profesionale) pe baza notelor 
obținute în ultimul an (crite
riu just, dar insuficient) dă 
un aviz, după care cererea se 
înaintează conducătorului cer
cului (catedrei). Astfel se consi
deră încheiată această etapă, 
studenții putînd lua parte la

pe fiecare participant, 
actualul sistem de a- 
și înscriere în cercuri 
încă greoi și formal.

activitatea cercului pentru care A 
au optat. Munca de îndrumare 
a activității cercurilor științi
fice studențești nu a devenit £ 
încă o sarcină permanentă a 
organizației U.T.G. și asocia- a 
ției. Ea se „intensifică" nu-iai ™ 
în perioada ce precede o se
siune științifică și se închee A 
odată cu aceasta. Există o sla- w 
bă legătură între organizațiile 
U.T.C. de ani și conducătorii 9 
cercurilor (cadre didactice și 
studenți) iar analiza activității 
din cercuri își găsește rar lo- 
cui pe o ordine de zi a adună
rilor generale U.T.C. de an sau 
a ședințelor organizațiilor de 9 
tineret.

E drept că stimulate de re- 
centele măsuri privind îmbu- 9 
nătățirea și perfecționarea în- 
vățămîntului superior, organi- 
zațiile U.T.C și A S. din făcui- 9 
tăți și-au propus o serie de 
măsuri menite să ducă la mo- 
bilizarea unui număr mai mare £ 
de studenți în activitatea 
de cercetare științifică și pen- 
tru ridicarea nivelului de pre- 9 
gătire profesional-științifică a 
fiecărui student. Dar nu este 
de ajuns. Organizațiile de ti- 9 
neret pot contribui în primul 
rînd la lărgirea formelor de 
desfășurare a activității știin- 9 
țifice, adică pot iniția întîlniri 
cu mari savanți, dezbateri pe A 
marginea unor lucrări știin- “ 
țifice de răsunet, cu argumente 
pro și contra etc., lărgind ast- A 
fel cadrul strict al ședinței de ” 
cerc obișnuite, în care se pre
zintă invariabil referatul, ur-^1 
mat de discuții. Este ne
cesar să fie găsite noi 
căi pe care organizațiile de ti- 
neret să le folosească în antre
narea studenților la o acti- 9 
vitale pasionată de lărgire 
continuă a orizontului de cu- Q 
noștințe — activitate care să 
transforme în valori fructifi- a 
cabile pentru specialitate tot 
ceea ce acumulează studentul _ 
pe băncile facultății. 9

9 Ar fi inexact să afirmăm că în 
diverse împrejurări critica de artă 
nu a zăbovit mai mult sau mai 
puțin asupra creației tinerilor, că 
uneori n-a știut cu intuiție sigură 

_ să atragă atenția asupra unei va- 
0 lori autentice, dar în cele ce ur

mează ne vom permite să semna
lăm că aceste „întîlniri" ale criti
cii cu opera tinerilor artiști au 
fost cel mai adesea întîmplătoare, 

e dirijate în alegere nu o dată de 
bunul plac și tratate cu o 
lejeră și neconcludentă în- 

A găduință, și că, implicit, ele 
w nu reprezintă o preocupare 

continuă, că nu trădează 
profesional vorbind, o responsa
bilitate consecventă față de cre
ația care, într-o formă sau alta, 

£ va configura peisajului viitor al 
artelor noastre plastice. De aceea 
creația tinerilor plasticieni cre- 

9 dem că nu este, respectînd pro
porțiile și comparațiile de rigoare, 

— suficient reprezentată (și, evident, 
9 analizată) în paginile cotidienelor 

și revistelor de cultură, ca să nu 
• mai amintim de revista de specia

litate. Asupra consecvenței anali
zării creațiilor tinerilor artiști 

• plastici mărturie stau paginile a- 
cestora. Din acest motiv este greu 
de evaluat, mai ales pentru un 

A nespecialist, (care nu cunoaște, 
" bineînțeles tot ceea ce se creează 

de valoare în ateliere într-o anu- 
A mită perioadă) o panoramă cît de 

cît semnificativă a potențialului 
tinerelor generații. Desigur că am

9 îngusta sfera discuției dacă n-am 
semnala și faptul că misiunea cri
ticii nu se poate opri, cel puțin

9 în cazul nostru, la pragul literei 
tipărite. Am amintit, de pildă, tot 
ceea ce s-ar putea întreprinde în

9 cadru cenaclului U.A.P., cenaclu 
a cărei existență se consumă în 
general într-un soi de semianoni- 
mat, la întîlnirile căruia participă 
în general numai unul sau doi 
critici de prestigiu (mereu ace-

9 iași și poate n-ar fi lipsit de in
teres odată să se pună în lumină 

_ și consecințele neparticipării tu- 
9 turor criticilor de prestigiu, cu 

experiență, la elucidarea creației

• tinerilor pe care mulți dintre a- 
ceșlia o evită tacit). Intenția a- 
cestui cenaclu este, în ultimă in-

• stanță, de a analiza lucrările pre
zentate de tinerii absolvenți ai in
stitutelor de artă, o analiză de

A care vor beneficia, în primul rînd, 
™ tocmai aceștia. Spunem „intenția", 

pentru că realitatea ne pune în 
fața unui soi de discuții în care 
laudele fără discernămînt abundă, 
adesea chiar teoretizate cu o pre
cară cunoaștere a unor date fun
damentale ale artei moderne, un 
soi de discuții care nu fac decît 
să întrețină o stare de confuzie. 
Lipsește acea forță de prestigiu 
care să discearnă cu tact și înțe
legere ceea ce este juvenil teribi-

lism, cacofonie plastică ori con
fuzie în planul ideilor (destul de 
des întîlnită din dorința prea cu 
ardoare rîvnită de a adăuga „re
pede", și „bine" ceva infinetelor 
fațete ale artei contemporane, ba 
uneori chiar de a infirma ceva) de 
ceea ce se anunță ca valoare au
tentică. Lipsește acea forță de 
prestigiu care, într-un fel, să se 
sacrifice chiar scoaterii din anoni
mat a expozițiilor de la Ateneul 
tineretului. în lipsa unei aseme
nea îndrumări ferme tinerii expo
zanți deprind o conduită etică 
ciudată în virtutea căreia se obiș
nuiesc să stimeze în critică numai 
actul de „reclamă comercială". 
Un nume anonim rostit sau ca
ligrafiat de o competență recunos
cută în împrejurări oarecare poate 
fi „lansat" și dacă altceva nu sa
tisface, liniștește măcar orgoliul și 
ajută întrucîtva la punerea preca
relor temelii ale „carierei". Nu 
vom insista asupra diverselor căi 
pe care critica de artă poate veni

)E

întîmpinarea fenomenului ci-în
tat. Vom accentua, și credem că 
tocmai aceasta are o importanță 
deosebită, asupra modalității, mai 
bine zis, a conținutului acestei 
critici cînd se referă la creația ti
nerilor plasticieni. Această critică 
a tinerilor credem că greșește 
printr-o confundare aproape per
manentă a planurilor. Ea judecă 
creația unui debutant, deci a unei 
personalități în formare, cu un 
univers încă neconturat cu mijloa
ce de expresie adesea șovăitoare 
sau excesiv mimetice, în parametri 
și limbajul pe care-1 aplică unei 
valori unanim acceptate, și asupra 
căreia discuțiile nu fac decît să 
mai lumineze dintr-un unghi sau 
altul fațetele mai puțin vizibile, 
subtile ale creației acesteia. A 
judeca pe tineri cu metodologia 
„clasicilor" este tot ce poate fi mai 
puțin recomandabil. Acest feno
men de inadecvare este prezent 
în ambele lui ipostaze : excesiv 
entuziasm, ori negare totală. în- 
tîlnim adesea în paginile publi
cațiilor noastre critici în care, 
fără rezerve, cu o grabă nejusti
ficată și pe un ton de verdict, ți 
se explică de ce creația cutărui 
tînăr se află pe pragul perfec
țiunii, elevația și „subțirimea" 
esteticii sale fiind raportată la o 
serie istorică prestigioasă.

Aici chestiunea ține mai puțin 
de neputința criticului de a fi o- 
biectiv și măsurat cît de lipsa lui 
de tact. Este cel puțin curios ca 
despre artiștii tineri, aflați la 
prima ori la a doua expoziție per
sonală, critica să aibă păreri de
finitive, pe deplin constituite. A- 
cestora credem că critica le-ar 
face imense servicii dacă le-ar 
recunoaște sau nu talentul, dacă 
ar fi în măsură să le lămurească 
onest intențiile, să disocieze cu 
maximă rigoare elementul auten
tic de cel mimetic ș.a.m.d. Aces
tea sînt doar cîteva din îndatori
rile criticii de artă în realizarea 
cărora criteriul valorificator nu 
poate fi altul decît sensul uma
nist, generos, pe care tinerii ar
tiști plastici îl pun la baza crea
ției lor. E fals ca în numele to
leranței pe care critica e întot
deauna dispusă să o acorde tine
reții să te îndepărtezi de la esența 
acestui act critic, de la necesita
tea imperioasă de a disocia fără 
echivocuri valoarea de non va
loare, pornind tocmai de la acel 
nucleu care desemnează, care e- 
nunță un dat personal. E fals să 
judeci, de pildă, creația unui tî- 
năr cu vădite aplecări către „su- 
prarealisin", în aceiași termeni în 
care te-ai referi la Max Ernst, 
Masson, Miro, Magritte sau Yves 
Tanguy. Toate referirile și afilie
rile „savante" nu fac, în ciuda 
argumentației poate seducătoare 
în sine, decît să îndepărteze cri
tica de la scopul său primordial : 
acela de a descoperi în primul 
rînd ceea ce se propune ca va
loare în cîmpul artei. La antipod 
există, firește și ipostaza negației 
acerbe, a unei distanțe cosmice 
între critic și creator, ipostază în 
care criticul dă de înțeles că „va 
mai lăsa să treacă un număr ne
definit, dar oricum mare, de ani", 
pînă să-și aplece atenția asupra 
acestei creații. Un astfel de punct 
de vedere „olimpian" poate fi ob
servat în revista de specialitate, 
„Arta plastică" unde un critic a- 
firma despre un artist de vreo 
douăzeci și ceva de ani că e „ma
nierist" aplicîndu-i și încă alte 
cîteva epitete cu care ai fi întîm- 
pinat mai de grabă un artist în 
amurgul carierei sale sau în orice 
caz, la prima sa retrospectivă. Nu 
este mai de grabă nevoie de acea 
privire obiectivă care să se aplece 
cu antene aparte, într-o modali
tate aparte, asupra a ceea ce-țl 
propune, la un moment dat, o ge
nerație artistică în dezvoltare șî 
să extragă de acolo sîmburele ori
ginalității, al valorii pe care tim
pul și experiența artistului o voi 
impune cu o mai mare preg
nanță ?

CORNEL RADU 
CONST ANTINESCU

„O noapte furtunoasă' de I. L. Caragiale, în interpretarea for
mației de teatru a Casei de cultură din Buzău

TEATRE
• OPERA ROMANA : Aida — ora 19.
• TEATRUL DE OPERETA f Voievodul țiganilor — ora 19.30.
• TEATRUL MIC : Baltagul — ora 10 ; Ofițerul recrutor
— ora 20.
• TEATRUL EVREIESC DE STAT : întîlnire pe culmi — 
ora 20.
• I.A.T.C. : Hedda Gabler — ora 19,30.
• TEATRUL „C. TA NASE" : Recital Doina Badea — ora 19,30.
• TEATRUL „ION VASILESCU" t De la Bach la Tom Jones
— ora 20.

CINEMATOGRAFE
și revelator, 

rostul acestor 
a fost decît 

a semnala o 
reușită de concepție în activi
tatea așezămintelor noastre 
culturale, ne oprim aici. Nu 
fără a ne exprima convingerea 
că manifestările de genul ce
lei de la Rîmnicu-Vîlcea, ar 
trebui să fie pregătite cit mai 
frecvent și în cit mai multe 
locuri

LACUL LEBEDELOR
rulează Ia Patria (orele 10;
13,30; 17; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Republica (orele :
8.15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ;
19,15) ; București (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) ; Feroviar (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Excelsior (o- 
rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) .

DRUMUL SPRE SATURN.

SFlRȘITUL SATURNULUI
rulează la Capitol (orele 9;
12.30 ; 16 ; 19,45).

BECKET
rulează Ia Festival (orele 8,30 ;
11,30; 14.30; 17,30; 20,30), Mo. 
dern (orele 10; 13,30; 17; 20,30).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Victoria (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 

NOAPTEA
rulează la Central (orele
18.30 ; 21) ; AVENTURA 
le 8,30 ; 11 ; 13,30).

AVENTURILE LUI TOM 
WYER, MOARTEA LUI 
INDIANUL

rulează la Doina (orele

16; 
(ore-
SA- 
JOE

8;

12.15 ; 16 ; 19,30) ; Grivlța (ore
le 10 ; 13 : 16 ; 19,30) ; Floreas- 
ca (orele 9 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.15 ; 20).

LUSTRAGIUL
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
16,30 ; 18,45 ; 20,45).

HOMBRE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Buzești (orele 15,30 ; 
20,30).

INIMA NEBUNĂ, NEBUNĂ DE 
LEGAT

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

COLUMNA (ambele serii)
rulează la Dacia (orele 8,45 ;
20 în continuare) ; Giulești (o-

rele 15,30 ; 19,30) ; Popular (o- 
rele 15,30 ; 19).

MADE ÎN ITALY
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).

HEROINA
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
20,30).

MARIANA, AGENTUL 0555 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

SPPARTACUS
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
19).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Cotrocenl (orele 
15,30 ; 19).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Volga (orele 9,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18). 
VARĂ FIERBINTE

rulează Ia Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

VIVA MARIA
rulează la Aurora (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Progresul (orele 15,30 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

ORAȘUL MAGIC 
rulează la Munca (orele 
20).

PROFESIONIȘTII
rulează la Tomis (orele 
15,45 ; 18,15 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
20,30).

VERA CRUZ
rulează la Arta (orele 9; 
15,45 ; în continuare 18 ; 20.15).

SUFLETE TARI (ambele serii)

18;

rulează la Vitan (orele 15,30; 
19).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
20,30).

URLETUL LUPILOR
rulează la Flamura (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează Ia Crîngașl (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

VIN CICLIȘTII 
rulează la Cosmos 
18 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI
rulează la Ferentari
15,30 ; 18 ; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ÎN PREMIERĂ 

rulează la Timpuri Noi (orele
9 ; 21 în continuare).

(orele 16 ;

SOARE 
(orele

LUNI 6 IANUARIE 1969

• 17,30 — Telex T.V.
• 17,35 — T. V. pentru 

specialiștii din industrie 
„Cibernetica feroviară".

• 18,05 — Lyceum — e- 
misiune pentru tineret
— „Mare e vacanța 
mică".

• 19,00 — Telejurnalul 
de seară.

• 19,30 — Publicitate.
• 19,40 — Stop I emisiu

ne pentru automobiliști.
• 20,00 — Zoo — din 

viața animalelor „Insu
lele fermecate" — par
tea I.

• 20.30 — Magazin știin
țific.

• 21,00 — Film artistic 
„Povestea prostiei me
le".

• 22,25 — Mari interpreți
— pianistul Valentin 
Gheorghiu.

• 22,45 — Telejurnalul 
de noapte.

• 23,00 — închiderea e- 
misiunii.
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Mii de tineri

optează pentru

sporturile de iarnă
(Urmare din pag. I)

Pc „șantierele1 deszăpezirii
• Brigăzi de tineri, formate din elevi, muncitori, studenți, par

ticipă la deszăpezirea Capitalei. • Un aport substanțial aduc, de 
asemenea, tinerii din unitățile militare.
în curtai zilei de ieri s-au 

intensificat — prin participa
rea masivă a populației, ar
matei fi tineretului — acțiu
nile de deszăpezire a arterelor 
de circulație din Capitală, a 
tuturor locurilor de acces spre 
cartiere, magazine alimentare 
etc. — blocate de zăpada 
abundentă căzută.

Am primit informații de (a 
Comandamentul Capitalei că 
elevi, mu-citori, studenți —

constituiți In brigăzi — cu 
participat la ample acțiuni 
pentru descongestionarea o- 
rașului de zăpadă. Peste 7 000 
de tineri au fost prezenți ieri 
pe „șantierele" de deszăpezire. 
Cea mai mare parte a Bule
vardului Muncii — simbolica 
denumire a fost încă o dată 
confirmată — a fost curățită de 
tineri aparținînd uzinelor „23 
August", F.M.U.A.B., „Repu
blica" etc. în zona marilor

întreprinderi de pe malul 
Dîmboviței, — „Semănătoa
rea", „Fabrica do confecții", 
„Uzina de mașini electrice" 
au acționat tineri din aceste 
întreprinderi în colaborare 
cu cei din unitățile militare.

Comandamentul pe Capita
lă aprecia că, datorită măsu
rilor întreprinse, activitatea 
în fabrici șl uzine va fi re
luată astăzi în condițiuni nor
male.

VALORIFICAREA DEPLINĂ

A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ÎN PRODUCȚIA AGRICOLA
(Urmare din pag. 1) este 

dome-
ob- 
de

materială asemănătoare, au 
ținut o producție medie 
2 400 kg la hectar, cu mult supe
rioară producției medii pe țară. 
Cum se explică această mare 
diferență ? Stațiunile experi
mentale aplică pe terenunile 
lor, care îndeplinesc rolul de 
„uzină pilot", cele mai noi date 
ale cercetărilor : încadrarea 
griului într-o rotație rațională, 
folosirea solurilor intensive 
cele mai potrivite. fertilizare 
rațională, mecanizare cores- 
ș» nzătoare, semănatul la epoca 
ol nă cu norma de semințe 
cea mai indicată Ia hectar, tra
tarea împotriva dăunătorilor.

Obținerea unor asemenea re
zultate pe terenurile aparținînd 
institutelor de cercetări și sta
țiunilor experimentale sînt o 
pledoarie concludentă, un în
demn direct la extinderea ra
pidă a procedeelor moderne de 
lucrare a pămîntului în cultura 
mare, pe terenurile unităților 
direct productive. Diferențele 
de recoltă amintite reliefează, 
totodată, marile posibilități de 
care dispune agricultura noastră 
socialistă dacă se generalizea
ză, firește, în mod diferențiat, 
în funcție de condițiile de climă 
și sol, agrotehnica deja stabilită 
în stațiile noastre pilot.

Contribuția muncii de cerce
tare la progresul agriculturii 
este deosebit de valoroasă și 
prin crearea de soiuri noi, mai 
productive la principalele plan
te de cultură. Am menționa, 
spre ilustrare, folosirea soiurilor 
nou create de sfeclă de zahăr, 
R Poly 1 și R Poly 7, cultivate 
în anul 1968 pe 100 000 de hec
tare. Față de vechile soiuri, 
acestea asigură, în medie, pe 
țară, un spor la producția de 
rădăcini de 2000 kg la hectar 
sau, exprimat în produs prelu
crat, 300 kg zahăr la hectar. 
Făcînd un calcul elementar, re
zultă că numai în anul 1968, 
s-a dobîndit pe această cale un 
venit de 60 milioane lei, de că
tre cooperativele agricole cul
tivatoare, și 150 milioane lei 
de la plusul de zahăr de 30 000 
tone considerat la 5 lei kg, be
neficiul statului. în anul 1970 
veniturile urmează să se du
bleze ca efect al generalizării 
în producție a acestor soiuri.

La fel. extinderea în produc
ție a soiurilor de cartofi create 
în ultimii ani. (Brașovean. Co
lina și Măgura) pe suprafața de 
20 000 hectare, prin sporul de 
producție asigurat, a adus un 
plus de venit anual de 9,6 mi
lioane lei.

Un exemplu concludent pen
tru pașii rapizi ce îi face de la 
an la an știința, dar în același 
timp și ca un argument care 
obligă pe cei ce lucrează în do
meniul cercetării la o muncă 
mai temeinică și plină de răs
pundere, nl-1 oferă studiile în
treprinse în domeniul amendă
rii solului. Literatura de spe
cialitate. cu un deceniu în urmă, 
estima suprafețele arabile, avi
zate la amendare în zona solu
rilor acidei la circa 3 milioane 
hectare. Cercetările temeinice 
și minuțioase din ultima peri
oadă au stabilit însă că aplica
rea rentabilă a amendamente
lor, se poate face numai ne 
1,07 milioane hectare, "‘inînd 
cont că valoarea cheltuielilor 
necesare pentru amendarea 
unui hectar se ridică, odată la 
cinci ani, la suma de 675 lei, 
pentru suprafața de 1 930 000 
hectare, cit reprezintă diferen
ța dintre vechea estimare și 
suprafața care valorifică intr- 
adevăr rentabil amendamen
tele cu calciu, s-a evitat o in
vestiție nerentabilă de circa 
1303 000 000 lei.

Contribuția cercetării 
deosebit de valoroasă în 
ciul irigațiilor. Conferința Na
țională a P.C.R. a stabilit că 
pină în 1975 se vor extinde 
amenajările pentru irigații la 
circa 3 milioane hectare. Stu
diile recent încheiate arată că 
irigația poate fi extinsă cu suc
ces pe jumătate din suprafața 
arabilă a țării, adică pe circa 
5 milioane hectare. Cercetările 
noi in domeniul agrotehnicii 
culturilor irigate, aduc dovezi, 
depline, convingătoare. împotri
va curentului care mai dăinuie 
încă printre multi practicieni și 
anume că amenajările pentru 
irigație să se facă în exclusivi
tate pentru cultura porumbului. 
Ele scot în evidență cu mare 
claritate, necesitatea unei ast
fel de structuri a culturilor în 
care plantele cu perioadă lun
gă de vegetație (porumb, sfecla 
de zahăr soia, floarea-soarelui) 
să alterneze cu cele 
caracterizează prin 
scurte de vegetație 
mazăre, răpită). E 
astfel, obținerea în 
a unei a doua culturi, 
absolut 
griului 
irigate, 
prinse 
chet, în sudul Olteniei, au ară
tat că pe întinderile de nisip 
(circa 200 000 hectare) astăzi 
sterpe, se pot obține în condiții 
de irigare două recolte în ace
lași an la principalele plante 
de cultură — grîu și porumb cu 
producții de 4 500 — 5 000 kg 
boabe la hectarul de grîu iar în 
cultură dublă 
la porumb 
care rațională 
îngrășămintelor, 
argument. Din 
pe baza rezultatelor 
în decursul unui deceniu de 
cercetări în domeniul agroteh
nicii irigate la Fundulea valoa
rea producției marfă obținută 
la 100 hectare este de 625 000 
lei la monocultura de porumb 
fată de 1.353 000 lei în cazul 
rotației de 4 ani cu 5 culturi 
(grîu plus fasole în cultura a 
doua în același an, porumb, 
ploarea soarelui, sfeclă de za
hăr). Socotind și numai acest 
rezultat. apare cu clarita
te contribuția cercetării care, 
exprimată in bani, reprezintă 
pentru cele 
avizate 
mentele de partid la nivelul 
anului 1975 un ciștig de aproa
pe 22 miliarde lei anual.

Am notat aici doar cîteva 
exemple. Chiar dacă am fi în
serat și altele, întregind tabloul 
realizărilor obținute de către 
cercetarea științifică al cărei o- 
biect este agricultura, aceasta 
nu înseamnă că nu sîntem con- 
știenti de marile rezerve ale a- 
griculturii pe care lucrătorii de 
pe tărîmul științei sînt chemați 
să le descopere, să stabilească 
modalitățile practice de valori
ficare și să le pună la îndemî- 
na producătorilor. Avem, în a- 
cest domeniu, realizări demne 
de notat, dar sînt încă numeroa
se sectoare ale agriculturii care 
așteaptă aportul imediat și cali
ficat al cercetării științifice. 
Tocmai de aceea partidul 
guvernul au susținut 
tin, în continuare, 
tarea unei puternice 
nizații de cercetare în 
cultură. în același timp, rezultă 
clar că și în agronomie, știința 
este obîrșia progresului, este 
generatorul tehnicii avansate, 
este pîrghia care ridică stan
dardul de viață al unei popu
lații tot mai numeroase, este 
farul luminos al evoluției noas
tre sociale, care reclamă în
cordarea la muncă a tinerelor 
cadre de cercetători alături de 
cadrele cu experiență. Recenta 
chemare a Conferinței organl-

care se 
perioade 

(grîu, orz, 
posibilă, 

același an 
Este, deci,

necesară participarea 
în structura culturilor 

Experimentele între- 
la stațiunea de la Be-

8 000 kg. boabe 
printr-o apli- 
a irigațiilor și 
Iată și un alt 

calculele făcute 
dobîndite 

deceniu

zațiel de partid Timiș și a in
stitutelor de cercetări și proiec
tări din sectorul 7 București 
la care răspund, prin anga
jamente pentru sporirea apor
tului științei la dezvoltarea 
economiei naționale, toate in
stitutele din tară, obligă, odată 
mai mult. 1a un aport concret 
pe fiecare slujitor a! științei — 
virstnic și tînăr — la intensifi
carea activității de cercetare.

în acest domeniu, alături de 
oamenii de știință mai vîrstnici 
cu o vastă experiență, lucrează 
foarte multe cadre tinere cu o 
mare capacitate de investiga
ție, dormice de afirmare pe tă
rîmul minunat dar plin de răs
pundere 
repetate 
partid 
știintă 
pidă a i 
atît de 
greșul societății si mai ales ne
cesitatea orientării sale mai du- 
ternice spre cerințele imediate 
ale producției. trebuie să gă
sească un larg ecou în rîndul 
tinerilor, cai;e prin formația lor 
intelectuală, ‘ Drin atributele ce 
le sînt specifice — îndrăznea
lă. spirit de sacrificiu etc. — 
trebuie să îndreptățească aș
teptările. încrederea investită 
în ei. în spiritul acestor răspun
deri trebuie educată și genera
ția aflată acum pe băncile șco
lii. Indiferent dacă va lucra în 
cercetare sau direct în produc
ție. absolventul școlii superioa
re agricole trebuie să aducă cu 
el în practica agricolă recoman
dările generale ale științei și 
să militeze pentru aplicarea lor 
în comuna . sau satul undo a 
fost repartizat. întrecerea fiind 
dintotdeauna un atribut îndeo
sebi al vîrstei generației tine
re, va declanșa cu și mai mare 
energie entuziasmul, pasiunea, 
dorința de afirmare a celor ce 
deprind tainele cercetării.

al științei. Apelurile 
■ ale conducerii de 

adresate oamenilor de 
pentru dezvoltarea ra- 

acestei activități sociale 
importante pentru pro-

pe sportivul amator. Capacita
tea patinoarelor din București 
este încă mică pentru cei peste 
50 000 de solicitanți. Ce credeți 
că trebuia făcut pentru ca iar
na să fie o „gazdă" bună și 
pentru aceștia 7

— Inutil să m,ai discutăm 
despre tentațiile iernii. Datoria

_  noastră este să creăm tinerilor 
cit mai multe posibilități de 
sport în acest sezon. înaintea 
unor construcții speciale de 

A mare capacitate, mă gîndesc, în 
primul rînd, la amenajarea u- 
nor patinoare naturale în toate 

• spatiile care ar putea fi folo
site în acest scop - lacuri, 
parcuri, zonele libere dintre 
blocuri, alături de terenurile de 

0 volei, baschet, tenis, handbal, 
oare aparțin asociațiilor și clu
burilor sportive. N-ar trebui e- 

A vitate nici curțile mari ale u- 
w nor școli. Am trecut, recent, 

Era amenajat, 
• într-un colțișor al lacului, un 

mic loc pentru patinaj. M-a 
dezamăgit explicația celor răs- 

• punzători, că nu dau drumul
apei în întregul lac deoarece, 
chipurile, n-ar avea posibllita- 
tea taxării celor dornici să pa- 

A tineze.
Sintem de acord cu rentabili

zarea tuturor sectoarelor de ac- 
• tivitate, dar nu sintem de a- 

cord ca o concepție birocratică 
să se opună practicării patina- 

• jului pe unul din cele mai bune 
lacuri din Capitală. Credem că 
problema ar trebui pusă așa : 

— să se amenajeze locul, să fie 
9 dotat cu cele necesare și, evi

dent, în funcție de aceste do- 
tații se pot percepe și anumite 
taxe. Dar, în nici un caz, să 

• se interzică patinajul pentru că 
n-au fost emise... bonuri de 
taxă.

• Al doilea interlocutor a fost 
tovarășul NICOLAE STANCU, 
șeful secției de sport, turism și 

_  pregătire militară de Ia Comi- 
tetul municipal al U.T.C. Bucu
rești.

— Desigur, știam că iarna, cu 
A zăpadă și gheață, trebuia să vi- 
” nă. Mărturisesc cu satisfacție că 

nu ne-a prins deloc nepregătiti. 
• In colaborare cu consiliile popu

lare ale municipiului București 
și ale sectoarelor, am luat o 

— serie de măsuri menite să dez- 
9 volte posibilitățile materiale 

care să permită practicarea a- 
cestor atrăgătoare sporturi 

A către toti tinerii amatori din 
București.

Cu puțină vreme în urmă.
A inițiat o vastă acțiune de de- 

pistare a spațiilor și locurilor 
propice pentru amenajările de 

• iarnă. Specialiștii din colective
le sportive ale comitetului mu
nicipal și ale comitetelor U.T.C. 
de la sectoare, împreună cu re- 
prezentanții consiliilor populare, 
au întocmit o hartă și o listă a 
acestor spații susceptibile de a 

A fi transformate în patinoare, 
pîrtii de schi și săniuș, pentru 
perioada iernii. Numai pentru 

• patinaj am identificat 218 ase
menea spații, însumînd o su
prafață de aproape 160 000 m p, 

• care vor putea cuprinde peste
30 000 de amatori. Toate ame
najările ne revin nouă, orga- 
nelor și organizațiilor U.T.C., 

A prin aceasta înțelegînd că ti
nerii. în mod voluntar, vor în
grădi cu mantinele și vor căra 

• apa necesară pentru gheată. De 
altfel, în ultimele zile, prin ac
țiuni de muncă patriotică, tine- 

A rii din sectorul 7 au amena
jat deja 5 patinoare, cei din 
sectorul 8 și sectorul 3, cite 2. 

9 Este adevărat, întâmpinăm unele 
greutăți din cauza apei și a 

a materialelor necesare : de la 
” cele două întreprinderi de pre

fabricate bucureștene am obți- 
9 nut anumite deșeuri, dar sînt 

insuficiente în raport cu cerin- 
• țele. In zilele care urmează, 

vom organiza acțiuni și mai 
susținute, pentru a valorifica 
toate spațiile obținute. Spre deo
sebire de alte dăți, vrem ca în 
acest sezon, tinerii bucureșteni 

™ să practice și schiul. Am stabi-

lit ca fiecare sector să amena
jeze cite două pîrtii de schi. 
Astfel, vom vedea schiori pe 
Dealul Mitropoliei, la baza spor
tivă „Metalul" de* Ia Panteli- 
mon, pe panta de la Cocioc, în 
Parcurile tineretului din sec
toarele 7 și 5, la blocurile turn 
de la Floreasca. Aici, avînd șl 
concursul Inspectoratelor de în- 
vățămînt, vom asigura profesori, 
cu specialitatea în această dis
ciplină, care să dea îndrumările 
de Inițiere. Pentru materialele 
necesare — schiuri, bocanci etc. 
— vom apela Ia magaziile aso
ciațiilor și cluburilor sportive. 
In preajma celor 47 de școli 
mari din București vor fl ame
najate ptrtll care vor avea o 
capacitate totală de 50 000 de 
tineri.

— Cum va fl organizată acti
vitatea pe aceste baze 7 Există 
un calendar sportiv 7

— Pe toate aceste baze natu
rale, activitatea se va desfășura 
potrivit dorințelor amatorilor, 
dar și în mod organizat. în săp- 
tămînile de iarnă, duminicile 
mai ales, organizațiile U.T.C., 
ca și asociațiile sportive, vor 
organiza diferite concursuri do
tate cu trofee șl premii, între
ceri pentru desemarea de cam
pioni pe clase, pe școli, pe sec
ții și întreprinderi, la patinaj, 
schi, săniuțe. Apoi, fazele su
perioare pe sectoare și pe mu
nicipiu. Un concurs care va cu
noaște o mare amploare — pes
te 40 000 de participant! — va 
fi cel sugestiv Întitulat „Să
niuța de argint". Startul în a- 
ceastă competiție se va da ia 
13 Ianuarie, cînd se declanșea
ză primele întreceri ta etapa de 
masă pe clase.

FOTBAL ’69
• FOTBALIȘTII DIN LOTUL NATIONAL S-AU ÎNAPOIAT IN 
CAPITALA • BARBU — ACCIDENTAT — ‘ ------ ---------------
CU LUPESCU • PLOIEȘTEANUL GROZEA

A FOST ÎNLOCUIT 
RECHEMAT TN LOT

la
3 000 000 hectare 

irigare prin docu-

șl 
și sus- 
dezvol- 

orga- 
agri-

nor școli, 
prin Cișmigiu.

de

a-a

* ★ ★

ANGAJAMENTE
SATU MARE

(Urmare din pag. 1)
de partid pentru realizarea și depășirea pre
vederilor planului pe 1969.

— Organizațiile U.T.C. din întreprinderile 
economice vor iniția o gamă largă de activități 
pentru întărirea disciplinei în muncă, folosirea 
rațională a capacității utilajelor, organizarea 
științifică a producției, îmbunătățirea calității 
produselor și folosirea tuturor rezervelor de 
care dispun întreprinderile. Se vor organiza 
consfătuiri ale tinerilor ingineri, tehnicieni și 
maiștri în scopul generalizării experienței po
zitive a procedeelor tehnologice și tehnice noi, 
folosite în producție.

— In scopul ridicării continue a nivelului de 
cunoștințe profesionale, teoretice și practice ale 
tinerilor, vor fi organizate activități ca : olim
piadele pe meserii, concursul „prieten al cărții 
tehnice", cercuri de informare și docu
mentare tehnică și va lua ființă „casa tehnică", 
pentru tineri ingineri și tehnicieni. Un număr 
de 500 de tineri vor urma cursurile calificării la 
locul de muncă.

— Organizațiile U.T.C. de la sate vor folosi 
forme și metode diferențiate de educare a tine
rilor în spiritul dragostei față de muncă, fată 
de unitatea în care lucrează, pentru integrarea 
lor în viata economică și socială a satului. în 
perioada de iarnă și in deosebi între campanii 
vor fi organizate schimburi de experiență cu 
tinerii din sectoarele zootehnice, din legumicul
tura și pomicultură, cu tinerii mecanizatori, în- 
tîlniri cu specialiști și cooperatori fruntași etc.

— Tinerii muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile de mecanizare a agriculturii,

Cititorii an 
bil, că multe 
care și le-a 
municipal București al U.T.C. 
pentru amenajarea bazelor spor
tive necesare practicării spor
turilor de iarnă se află in sta
diu de proiecte, de intenții. Pe 
bună dreptate, am întrebat de 
ce nu s-au luat din timp 
măsuri pentru ca în momentul 
de față acestea să poată sta la 
dispoziția tinerilor 7 Răspunsul : 
„condițiile naturale n-au per
mis, nu a existat zăpadă și tem
peratura nu a scăzut pentru a 
amenaja patinoare".

Publicăm primele declarații, 
ca șl răspunsul la Întrebarea 
ultimă, pe care o considerăm e

observat, proba- 
din acțiunile pe 
propus Comitetul

sențlală, cu toate rezervele pe 
care le impune imposibilitatea 
inserării In ziar a unor rezul
tate concrete, ci doar a unor., in
tenții, și promitem cititorilor că 
vom reveni, în decurs de o săp- 
tămînă, pentru a constata dacă, 
în condițiile create de abun
dența de zăpadă și scăderea 
temperaturii, se va acționa cu 
maximum de operativitate pen
tru amenajarea patinoarelor, a 
pîrtiilor pentru schi și zăninș 
în toate locurile depistate, în 
așa fel, încît sporturile de iar
nă — atît de mult îndrăgite de 
tinerii bncnreșteni — să se 
poată practica pe oft mai multe

După cele două 
partide susținute In 
Israel (5—4 in prima 
și 0—1 în cea de-a 
doua), fotbaliștii din 
lotul reprezentativ 
s-au înapoiat, stm- 
bătă noaptea în Ca
pitală, 
cu o 
mal bine 
ore, din cauza tim
pului 
din țara noastră, aș- 
tepttnd la Istanbul 
o cursă aeriană care 
să-l aducă acasă. 
Puțin obosiți după o- 
rele de așteptare de 
pe aeroportul din 
Turcia, ei au avut Ia 
dispoziție ziua de 
duminică pentru re
facere, urmînd ca în 
cursul zilei de astăzi 
să-și continue dru
mul pentru efectua
rea turneului pro
gramat în Belgia și 
Olanda.

După cum se știe, 
fotbaliștii romănl 
vor juca In ziua de 
7 ianuarie cu Stan-

El au sosit 
întârziere de 

de 48 de
nefavorabil

dard-Llăge (Belgia) 
șl la 9 Ianuarie cu 
puternica 
olandeză 
Groningen, 
datei de 13 
jucătorii romAni vor 
pleca din Olanda di
rect la Londra pen
tru meciul cu An
glia, programat la 15 
ianuarie pe stadio
nul „Wembley". Din 
păcate, după cum am 
aflat ieri, in lotul 
nostru s-au produs 
si unele dereglări. 
Intr-unui din joou- 
rile din Israel, fun
dașul Barbu a sufe
rit o întindere mus
culară și, se pare, că 
nu va mai pleca în 
continuare cu echipa. 
In locul lui a fost 
chemat ieri, urgent, 
rapidlstul Lupescu, 
pentru completarea 
liniei de fundași. De 
asemenea, antreno
rii au făcut apel și 
la Grozea (Petrolul) 
care a fost Introdus 
In lotul ce va pleca 
astăzi.

formație 
G.V.A.V. 
In jurul 
ianuarie,

Fotbaliștii noștri e- 
fectuează, In curiul 
acestei dimineți, un 
ușor antrenament pe 
terenul „Progresul" 
din strada Dr. Stal- 
coviol. In jurul orei 
14,00 este programa
tă decolarea 
Bruxelles.

spre

euraul 
jucl-

• Astăzi, In 
dimineții, toți 
toril de la Politeh
nica Iași au fost 
convocați la club 
pentru a Începe pre
gătirile în vederea 
returului campions* 
tulul.

• Echipa constăn* 
țeană Portul, din di
vizia B, a făcut, sîm- 
bătă, primul ei an
trenament din acest 
an. Ieri dimineața a 
făcut un al doilea an
trenament. In cursul 
săptămînii, 
va pleca la 
unde va 
pregătirile.

echipa 
Predeal, 
continua

ILIE NASTASE
ciștigătorul turneului 

de la Madras HANDBALIȘTII
DE LA DINAMO 

ÎNVINGĂTORI ÎN R.F.G.
Campionul României, Ilie 

Năstase a cîștigat de o ma
nieră spectaculoasă turneul 
internațional de tenis desfă
șurat la Madras. După ce în 
semifinale l-a eliminat cu
6— 4, 6—I pe suedezul Mar
tin Carlstein, jucătorul ro
mân l-a întîlnit în finală pe 
indianul Lall, care-1 învinsese 
cu 8—6, 6—0 pe Amritraj 
(India). Jucînd excelent, Ilie 
Năstase l-a învins pe Lall cu 
scorul de 4—6, 6—2, 6—3.
7— 5, intrînd în posesia tro
feului.

în finala probei de dublu 
masculin, cuplul Ilie Năstase, 
Petre Mărmureanu a întrecut 
cu 6—4, 6—4, 6—2 pe S. Mira 
și T. Mira (India).

Echipa masculină de handbal 
Dinamo București și-a continuat 
turneul în R. F. a Germaniei, ju
cînd la Kiel cu echipa „TWH“ 
Kiel. Handbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 16—12 
(10—6). Samungi și Nica au mar
cat cite 4 puncte, fiind cei mai 
buni jucători ai echipei româ
ne.

de a intra în posesia titlului 
în cazul că italianul acceptă 
să-1 întîlnească. Rodriguez este 
posesorul unui excepțional 
„punch".

15 AȘI AI ATLETISMULUI 
ATACĂ UN TROFEU

începe la 7 ianuarie cu meciul 
dintre echipele Boca Juniors și 
Rapid Viena. La 9 ianuarie se 
va disputa jocul dintre Pal- 
meiras și M.T.K. Budapesta, 
iar la 12 ianuarie întîlnirea 
Estudiantes-Slovan Bratislava. 
Turneul se va încheia la 30 ia
nuarie.

NUMEROASE OFERTE 
PENTRU BENVENUTI

Campionul mondial de box 
la cat. mijlocie, italianul Nino 
Benvenuti, a primit numeroase 
oferte de a-și pune titlul în 
joc. Cea mai avantajoasă ofertă 
i-a fost prezentată de Angelo 
Dundee, managerul cunoscutu
lui boxer Luis Manuel Rodri- 
guez (Miami). Se pare că Ben
venuti a refuzat oferta lui 
Dundee. Specialiștii consideră 
că Rodriguez are șanse mari

Pentru trofeul „Sullivan", 
care recompensează în fiecare 
an pe cel mai bun atlet ame
rican, candidează 15 atleți în 
frunte cu Oerter (disc), Hines 
(100 m plat), Seagren (prăjină), 
Fossbury (înălțime) și alții. De 
remarcat că majoritatea ziariș
tilor sportivi au indicat printre 
primii 15 atleți din S.U.A. pe 
Evansx Beamon și Smith. Cele 
mai mari șanse de a intra în 
posesia trofeului le are Al. 
Oerter. în 1967, trofeul a fost 
decernat lui Randy Matson.

TURNEUL DE FOTBAL 
DE LA MAR DEL PLATA
Turneul internațional de 

fotbal de la Mar del Plata va

ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE
prin folosirea mai rațională a timpului de lu
cru, exploatarea judicioasă a parcului de ma
șini și executarea lucrărilor agricole la timp și 
de bună 
economii

— Vor 
Mare la 
nisipoase 
lui pe 100 hectare din această zonă se vor face 
plantații intensive de pomi fructiferi și vor fi 
executate lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 800 hectare. Prin contribuția tinerilor 
va fi amenajată pentru irigații suprafața de 500 
hectare teren. De asemenea, vom participa la 
lucrări de hidroameliorații pe o suprafață de 
2 000 hectare, redînd circuitului agricol 20 de 
hectare teren.

— Organizațiile U.T.C. de la sate vor avea o 
preocupare sporită pentru mobilizarea tinerilor 
din sectoarele zootehnice, la creșterea produc
ției animaliere. Vor fi recomandați pentru a 
lucra în acest sector un număr de 300 de tineri, 
iar un număr de 200 tinere fete, ținînd seama 
de dezvoltarea sectorului agricol, vor fi reco
mandate să lucreze în sectorul creșterii păsă-

calitate vor aduce întreprinderilor 
în valoare de 300 000 lei.
fi mobilizați tinerii din județul Satu 
acțiunea de valorificare a terenurilor 
din zona Cărei. Prin tortele tineretu-

mandate să lucreze în sectorul creșterii 
rilor.

— Tradițiile muncii voluntar-patriotice 
continuate prin mobilizarea tineretului la 
zarea următoarelor obiective : colectarea unor 
cantităti de 3 000 tone deșeuri metalice. 5 000 kg 
maculatură, 2 000 kg semințe forestiere, 8 000 
kg plante medicinale. Tinerii din județ vor fi 
mobilizați la executarea lucrărilor de întreținere 
și curățire a 2 500 ha pășuni și finețe naturale, 
plantarea unui număr de 100 000 pomi fructiferi, 
plopi și arbuști ornamentali. De asemenea vor 
fi întreprinse acțiuni de masă cu tineretul pen
tru amenajarea și întreținerea unui număr de 
50 baze sportive, înfrumusețarea orașelor și 
comuneldf. Valoarea totală a lucrărilor de mun-

vor fi 
reali-

BOB BEAMON : 8,20 m. 
PE TEREN ACOPERIT

Celebrul atlet american de cu
loare Bob Beamon, medaliat cu 
aur la J.O. de la Ciudad de Me
xico, a cîștigat proba de săritură 
în lungime din cadrul primului 
concurs internațional al sezonu
lui din S.U.A., desfășurat pe te
ren acoperit la San Francisco. 
Bob Beamon a realizat 8,20 m, 
din prima încercare, după care 
a renunțat Să mai concureze. El 
a terminat învingător și în 
proba de triplu salt cu 15,39 m.

ALE U. T. C
că voluntar-patriotică efectuată de tineri în 
anul 1969 se va ridica la 18 milioane lei. 500 
de tineri din școli vor participa în perioada 
vacantei la lucrările de pe șantierele 
ale tineretului.

COMITETUL JUDEȚEAN SATU
AL U.T.C.

naționale

MARE

VILCEA
(Urmare din pag. I) 

organizare științifică a producției și 
vom organiza lectorate științifice, mese rotunde 
pe teme de specialitate, consfătuiri, sesiuni știin
țifice, excursii de documentare etc.

— Organizațiile U.T.C. din județul nostru vor 
colecta prin muncă patriotică 2 500 tone metale 
vechi, vor împăduri o suprafață de 300 ha, vor 
planta 3 500 plopi în aliniament, vor îngriji 
1 000 ha cu arboret și vor recolta cantitatea de 
30 de tone semințe forestiere și 10 000 kg 
plante medicinale.

— Tineretul de la sate va fi antrenat la e- 
fectuarea lucrărilor necesare pentru extinderea 
suprafeței arabile a județului cu încă 15 ha, 
curățirea și îngrijirea a 20 000 ha pășuni. El 
își va aduce contribuția la efectuarea lucră
rilor necesare măririi suprafețelor irigate cu 
încă 2 000 ha, ridicarea capacității de fertilitate 
a solului pe o suprafață de 5 000 ha și la com
baterea eroziunii solului pe 7 000 ha.

— Pentru sporirea contribuției tineretului de la 
sate la realizarea sarcinilor ce revin agriculturii 
județului nostru, vom iniția acțiuni care să 
influențeze pozitiv participarea activă la muncă 
a tinerilor, creșterea răspunderii lor pentru păs
trarea șl dezvoltarea avutului obștesc, pentru

a muncii,

efectuarea în timp optim și de bună calitate a 
lucrărilor agricole.

— Vor fi luate măsuri de folosire cît mai ra
țională a bazei tehnico-materiale de care dispu
ne agricultura județului în scopul depășirii pro
ducției planificate cu 5 la sută la grîu, cu 2 la 
sută la porumb, cu 2 la sută la struguri și 
fructe, iar în zootehnie, prin mobilizarea efor
turilor tineretului, se va contribui la creșterea 
efectivului de animale cu 4 la sută peste plan. 
Tinerii mecanizatori vor fi mobilizați să execute 
lucrări agricole de calitate superioară și să fo
losească mai eficient parcul de mașini și trac
toare. Eforturile întregului tineret de la sate vor 
fi concentrate spre depășirea averii obștești cu 
3 la sută față de plan. In sensul acesta, în lunile 
ianuarie și februarie se vor organiza acțiuni 
speciale pentru dezbaterea cu toti tinerii a sar
cinilor ce le revin în îndeplinirea planului de 
producție al cooperativelor în cadrul cărora, cu 
sprijinul consiliilor de conducere, se vor stabili 
măsurile necesare asigurării contribuției tine
retului la realizarea tuturor indicatorilor pla
nificați. în luna februarie tinerii din între
prinderile agricole și de mecanizare vor parti
cipa la o consfătuire pe tema : rolul tânărului 
mecanizator în creșterea producției agricole, iar 
cu tinerii din viticultură, legumicultuiră, și zoo
tehnie se vor organiza mai multe schimburi de 
experiență și consfătuiri de producție cu ajutorul 
cercetătorilor de la Institutul de cercetări horti- 
viticole.

în scopul îndeplinirii acestor obiective, vom 
desfășura în rîndul tinerilor o susținută muncă 
politico-educativă pentru cunoașterea șl însu
șirea profundă a politicii partidului, pentru edu
carea lor ta spiritul înaltelor idealuri comu
niste. ,

COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEĂ 
AL U.T.C, ’



pest

U.R.S.S. — Imagine din Moscova

Congresul S.U.A. 
începe sub seninul 

incertitudinilor
Avanpremiera sezonului politic american are loc astăzi: 

al 91-lea Congres, ales în noiembrie, își începe lucrările. 
Preponderența partidului democrat atît în Camera Reprezen
tanților (243 democrați și 192 republicani), cit și în Senat 
(57 democrați și 43 republicani) prevestește inevitabil o în
fruntare cu viitoarea administrație republicană.

în U.R.S.S.:

him iun imn
• Forțele guvernamentale controlează 

situația • Venezuela și Brazilia nu vor 
pe rebelisprijini

Știrile transmise de corespon
denții din Georgetown ai agen
țiilor occidentale de presă cu 
privire la rebeliunea armată care 
a izbucnit la regiunea de fron
tieră dintre Guyana și Brazilia 
continuă să fie contradictorii. 
După cum relatează agenția 
France Press, forțele guverna
mentale controlează în întregime 
situația, după ce rebelii au dis
trus trei posturi de poliție și au 
ocupat, timp de 36 de orc, ora
șul Lethem. În cursul luptelor 
s-au înregistrat victime. Trupele 
guvernamentale guyaneze, care 
se află sub conducerea colone
lului britanic Ronald Pope, con
tinuă urmărirea unui grup de a- 
proximativ 300 de rebeli.

Pe de altă parte, agenția 
Reuter, relatează că sîmbătă au 
avut loc ciocniri minore între for
țele guvernamentale și rebeli. 
Citînd surse informate, agenția 
menționează că guvernul guya- 
nez va decreta, probabil, starea 
de urgență în regiunea Rupu- 
nuni, unde s-a produs răscoala 
armată. Primul ministru adjunct 
guyanez, Ptolemy Reid, care de
ține și portofoliul afacerilor in
terne, a plecat cu avionul în zo
na luptelor.

Știri sosite sîmbătă seara la 
Georgetown, arată că rebelii con
tinuă să dețină controlul asupra 
posturilor de poliție Annai și 
Good Hope, în zona care con
stituie „Vestul sălbatic" al Gu- 
vanei. Oficialități guvernamentale 
au anunțat că 14 membri ai ți
nui grup de rebeli au fost cap
turați.

Primul ministru al Guyanei, 
Forbes Bumham, a declarat că 
deține informații, potrivit căro
ra, rebeliunea a fost pusă la 
cale de familiile marilor latifun
diari din această zonă, care in
tenționau să provoace secesiu
nea unui teritoriu cu o suprafață 
de 50 000 km pătrați. El a men
ționat drept conducători ai re
beliunii, familiile ' Hart și Mel- 
vill.

Ministrul afacerilor externe 
al Venezuelei, Ignacio Iribarren 
Borges, a declarat că țara sa va 
respinge orice cerere de ajutor

„Hilton" 

construiește un 

hotel la Budapesta
BUDAPESTA 5. — Corespon

dentul Agerpres, Al, Pintea, 
transmite : După hotelul „Inter
continental" aflat în plină con
strucție — pe baza cooperării cu 
o firmă occidentală specializată 
— o nouă firmă străină constru
iește la Budapesta un mare ho
tel. De data aceasta este vorba 
de renumita firmă americană 
„Hilton", care își construiește 
propriul hotel — primul de a- 
cest fel în țările socialiste — 
unde firma va găzdui turiștii — 
care vizitează capitala Ungariei. 
De curînd, au fost aprobate pla
nurile noii construcții. Amplasat 
pe teritoriul vechii cetăți a Bu- 
dei, lingă celebra biserică Ma- 
tyas, construcția, deși ultra mo
dernă, se va integra armonios în 
perimetrul construcțiilor încon
jurătoare.

Construit din beton și sticlă, 
hotelul va avea două aripi în 
formă de „L“, cu vedere spre 
Dunăre. Sălile de recepții, re
staurantul, expresourile și cele
lalte oficii de deservire vor fi 
amplasate alăturat, între clădirea 
propriu-zisă a hotelului și ac
tualul „Bastion al pescarilor".

Lucrările de construcție vor 
începe încă în acest an, urmînd 
ca noul hotel să fie dat în fo
losință la începutul anului 1971,

venită din partea conducători
lor rebeliunii armate din Gu
yana. El a subliniat că proble
ma răscoalei trebuie să fie so
luționată de „guvernul legal 
ales al Guyanei".

Pe de altă parte, din Rio de 
Janeiro s-a anunțat că Brazilia 
nu va da nici un ajutor rebeli
lor din Guyana. Ministrul bra
zilian de externe. Jose Magal- 
haes Pinto, a declarat că țara 
sa nu se simte de loc amenin
țată de evenimentele din sudul 
Guyanei și și-a exprimat spe
ranța că guvernul de la Geor
getown va putea controla' si
tuația.

Pînă la „premiera" de la 20 ia
nuarie, cînd Richard Nixon va fi 
instalat președinte, urmează să 
se contureze dimensiunile acestei 
înfruntări, deoarece fiecare din
tre problemele înscrise pe agen
dă devine în mod fortuit o în
cercare de forțe. Dincolo de pro
misiunile solemne de colaborare, 
înregistrate după alegeri din par
tea reprezentanților administra
ției și a liderilor Congresului, 
acum începe un proces de sedi
mentare a intereselor fiecărui 
partid și a diverselor tendințe. 
In privința sporirii salariului pre
ședintelui Statelor Unite (de la 
100 000 dolari la 200 000 dolari 
anual) și al miniștrilor — iniția
tiva aparține administrației de
mocrate, care vrea să-și încheie 
activitatea „fără resentimente 
personale" — se conturează un 
consens în Camera Reprezentan
ților. în schimb, dezbaterea tra
tatului de neproliferare a ar
mamentului nuclear în Senat se 
anunță pasionantă, iar extinderea 
legislației drepturilor civile și 
problemele urbanistice vor con
stitui adevărate încercări pentru 
administrația republicană în Con
gres. .

Deocamdată, alinierile dinlăun- 
trul fiecărui grup parlamentar au 
dat cîștig de cauză aripilor libe
rale în dauna celor conservatoare, 
așa cum a reieșit cu prilejul de
semnării lui Edward Kennedy — 
alături de Mike Mansfield — ca 
lider adjunct al majorității demo
crate din Senat, în dauna sena
torului sudist Russell Long (Lotri-

Submarine și... 
subdezvoltare

O întrebare care se referă Ia zonele nevralgice ale Ame- 
ricii latine : domnii amirali consultă statisticile economice ? Cel 
puțin, în aparență le ignoră — opiniază unii. Cifrele care 
redau zguduitor fenomene de subdezvoltare nu prea emoțio
nează vîrfurile militare.

Venitul pe cap de locuitor în Haiti înseamnă numai 70 do
lari pe an, „record" tragic a'e care se apropie doar... Bolivia 
cu 150 dolari și Ecuadorul cu 180 dolari. Strălucitoarea Brazilie, 
de dimensiunile unui continent, cu cei 82 222 000 locuitori ai 
săi, cu orașe-gigant și o junglă în care secolul XX n-a pătruns 
încă, abia realizează 220 dolari de fiecare cetățean al său. 
Lupta contra sărăciei înregistrează progrese cu viteza mel
cului : produsul național pe locuitor a crescut în America 
latină cu numai 1,5 la sută, deși proiectele prevedeau aproape 
dublul său (2,5 la sută). Washingtonul s-a declarat generos : 
făgăduielile „Alianței pentru progres" au adus în visteriile 
sărace ale continentului 400 000 000 dolari. Totuși, „progresul* 
s-a resimțit în bilanțurile marilor societăți din nordul bogat : 
țările latino-americane au pierdut 1 600 000 000 dolari ca ur
mare a reducerii prețului materiilor prime exportate (70 la sută 
din ele iau drumul S.U.A.).

Dar ce legătură au domnii amirali — ale căror treburi îi 
poartă mai ales pe oceane — cu subdezvoltarea ? S-ar părea 
că nici una. Totuși o știre venită la sfîrșit de an ne-a atras 
atenția. „In America latină se conturează o cursă a înarmă
rilor în domeniul forjelor navale" — afirma un informat co
mentator al agenției ASSOCIATED PRESS, Ary Moleon. Deci, 
continentul cu zeci de milioane de subnutrifi, de analfabeți, de 
sorneri, continent care alocă anual înarmării 1 500 000 000 do
lari (cu mult mai mult decît școlii, asistenței sociale, războiu
lui contra foametei) este pe punctul de a se angaja într-o 
nouă aventură militară extrem de costisitoare. Confratele de 
la ASSOCIATED PRESS, cunoscător al realităților de pe con
tinent, afirmă că primul pas va fi urmat de altele și că rivali
tățile vor fi profund resimțite de bugetele țărilor latino-ame
ricane.

Începutul a fost făcut de Argentina. La Buenos Aires s-a 
hotărît achiziționarea a trei distrugătoare și a două subma
rine. Puterea navală a Argentinei va crește vertiginos și, astfel, 
echilibrul fragil va fi răsturnat. Brazilia este prima vizată de 
această schimbare. Amiralul August Redamaker, comandantul 
forțelor navale braziliene, a anunțat prompt intenția de a se 
achiziționa imediat submarine. Problemele financiare, oricît ar 
fi de dureroase, sînt împinse pe planul doi. Un submarin pare 
pentru unii mai valoros decît o universitate, mai ales aacă 
vecinii au cumpărat... două submarine. Dar Chile, care are o 
veche dispută cu Argentina, poate rămîne insensibilă ? Nu-i 
exclus ca emisarii chilieni să fi prospectat tie acum piața 
submarinelor. Tnsă — afirmă mai departe comentatorul A.P. — 
un asemenea gest nu va rămîne fără efecte în... Peru, pentru 
că între Lima și Santiago de Chile există o acerbă concu
rență pe care declarațiile de bune intenții nu o pot atenua. 
Iar dacă Peru...

In sfîrșit, punem punct. Probabil, în destule capitale latino- 
americane domnii amirali vor revendica dramatic submarine 
și distrugătoare, solicitînd să se pună capăt cheltuielilor inu
tile din sectoarele civile. Pledoariile lor vor găsi cîștig de cauză 
pentru că baionetele inspiră teamă și — consecință imediată — 
cifrele cheltuielilor militare se vor umfla iarăși, sfidînd sta
tisticile subdezvoltării.

Interesant este că Washingtonul privește cu nemulțumire 
această rundă a înarmărilor navale. Asistăm la o tîrzie înțele
gere a unor realități ce ar fi trebuit să elimine ambițiile de
șarte (însă prea costisitoare) ale forței militare ? Nu. Oficia
litățile nord-americane nu sînt preocupate de consecințele 
economice ale înarmării, ci de faptul că furnizorul este altul 
decît S.U.A. Argentina a cumpărat distrugătoarele și submari
nele din R. F. a Germaniei. Piesele submarinelor urmează a 
fi asamblate în Argentina. Brazilia si-a îndreptat privirile către 
Londra și Bonn. Dacă ne amintim de episodul avioanelor fran
ceze „Mirage", cumpărate de Peru și Brazilia, înțelegem ne
mulțumirea Washingtonului. Tranzacțiile acestea înseamnă pier
derea a milioane de dolari (care, tradițional, se îndreptau 
către nord) ca și pierderea (deocamdată, parțială) controlului 
asupra armamentelor Americii latine. Și astfel, pe neaștep
tate, tocmai Washingtonul devine dispus să-i povățuiască pe 
domnii amirali să studieze cu atenție mărită statisticile eco
nomice....

E. O.

siana), precum și a lui Hugh Scott 
ca lider adjunct ai minorității 
republicane, (lider al Senatului, 
este potrivit normelor constituțio
nale, vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew). Diferențierea în
tre „liberalii" și „conservatorii" 
din fiecare grupare parlamentară 
pare să prevaleze față de împăr
țirea strictă între cele două mari 
partide, în condițiile rămînerii 
republicanilor în minoritate în 
Congres — cel puțin doi ani, pî- 
nă la alegerile de la „jumătatea 
termenului".

Ziarul NEW YORK TIMES 
nota într-un editorial publicat du
minică „dorința" exprimată de 
îepublicani de „a concentra cît 
mai mult" creditele acordate 
statelor străine, ceea ce presupu
ne o reducere a programului ela
borat anterior de democrați. Se 
va extinde oare reducerea și la 
alte capitole ? Discreția păstrată 
pînă acum de echipa președinte
lui ales Nixon asupra viitoarei 
politici economice determină o 
avalanșă de speculații asupra ac
ceptării sau respingerii de către 
viitoarea administrație a politicii 
bugetare pregătită acum la Casa 
Albă pentru 1969—1970.

însuși faptul că vor fi prezen
tate actualului Congres două 
„stări ale Uniunii", precum și 
alte mesaje tradiționale elaborate 
succesiv de președinții Johnson 
și Nixon, plasează în actualitate 
căutările contradictorii din poli
tica americană. „Nimeni nu știe 
cu adevărat — scria corespon
dentul din Washington al agen
ției REUTER — ceea ce are de 
gînd dl. Nixon în privința răz
boiului din Vietnam, crizei din 
Orientul Mijlociu și a probleme
lor interne presante, în special a 
disputei rasiale, a sărăciei, a 
creșterii violenței și a numărului 
de crime, a economiei supusă pre
siunilor inflaționiste". Enumera
rea cuprinde, după cum se ve
de, moștenirea împovărătoare că
reia viitoarea administrație ur
mează să-i facă față.

Z. FLOREA

A fost lansată 
stația

„Venus-5“
Agenția TASS anunță că 

la 5 ianuarie, orele 9 și 28 
minute, ora Moscovei, a 
fost lansată spre Venus 
din Uniunea Sovietică sta
ția automată interplanetară 
„Venus-5“. Ea va continua 
cercetările începute de sta
ția „Venus-4“, care în oc
tombrie 1967 a efectuat o 
coborîre lentă pe Venus.

La mijlocul lunii mai, 
stația va efectua o coborî
re lină pentru cercetarea 
atmosferei planetei.

Greutatea stației, fără 
ultima treaptă a rachetei 
purtătoare, este de 1130 
de kilograme.

La ora 13, stația se afla 
la 25 000 kilometri de Pă- 
mînt. Aparatele funcțio
nează normal, legătura cu 
stația este constantă.

La bordul stației se află 
un fanion cu chipul lui 
Lenin și cu stema Uniunii 
Sovietice.

Comentatorul științific al 
agenției TASS scrie: Lan- 
sînd la 5 ianuarie stațiunea 
automată „Ver --5“ Uniunea 
Sovietică conți ă cercetarea 
acestei planete.

Greutățile calculării tra
iectoriei spre Venus sînt ex
traordinare. Este mult mai 
ușor unui pușcaș să nime
rească o albină în zbor tră- 
gînd dintr-un automobil în 
mers. In Uniunea Sovietică 
s-a acumulat însă o mare 
experiență a zborurilor in
terplanetare ale stațiunilor 
automate.

Cea mai importantă etapă 
în cercetarea planetelor sis
temului solar a fost efec
tuată de stațiunea sovietică 
„Venus-4" (în greutate de 
1106 kg), care a efectuat pri
ma coborîre lentă pe Venus 
la 18 octombrie 1967. Prin
cipala sarcină științifică a 
stațiunii a fost determinarea 
caracteristicilor fizico-chimi- 
ce fundamentale ale atmos
ferei planetei Venus. Pe lin
gă aceasta au fost desfășura
te cercetări pe traseul de 
zbor. Dacă se face o com
parație cu precedenta stațiu
ne, pe „Venus-5“ se află o 
gamă mai largă de aparataj 
științific și de măsurat.

O aparență de calm a 
învăluit viața politică lon
doneză în primele zile ale 
noultti an. Parlamentul e 
în vacanță, principalele 
ministere își reiau cu în
cetinitorul activitatea. Re
întors după un scurt con
cediu la reședința sa din 
Downing Street, premierul 
Wilson se declară „în ex
celentă formă", gata să 
înfrunte furtunile pe care 

1 buletinele meteorologiei
politice le consideră drept 
inevitabile. Seninătatea 
stării de suprafață și 
optimismul din declara
țiile oficiale nu cores
pund, însă, stării de spirit 
reale din sferele guverna
mentale britanice în mo
mentul în care Londra se 
pregătește să găzduiască 
(intre 7 și 15 ianuarie) con
ferința „la nivel înalt" a 
Commonwealthului.

Oin dosarul voluminos al 
conferinței se detașează 
cel puțin trei probleme 

spinoase, generatoare de acute di
vergențe : criza rhodesiană, con
flictul nigerian care afectează cel 
mai marcant membru african al 
Commonwealth-ului și, în sfîrșit, 
politica britanică în domeniul 
imigrărilor, care trezește nemul
țumiri flagrante în rîndul parte
nerilor africani ai Londrei. Dacă 
o inițiativă cu șanse de succes a 
Commonwealth-ului în conflic
tul nigerian e greu de întrevă
zut, dacă substanțiale concesii 
britanice în chestiunea cotelor 
de imigrări din țările africane 
sînt improbabile, criza rhodesia
nă amenință să rămînă pericolul 
potențial cel mai serios pentru 
menținerea unei „comunități" 
aflate, și așa, într-un stadiu ac
centuat de degradare.

Precedenta conferință Ia nivel 
înalt a Commonwealth-ului (sep
tembrie 1966) acordase britanici-

Luptele din Vietnamul de sud
• CIOCNIRI ÎN APROPIEREA CAPITALEI SUD-VIETNAMEZE
• TABĂRA AMERICANA DE LA DUC-LAP BOMBARDATĂ CU 
MORTIERE • PUTERNICA EXPLOZIE ÎNTR-O TABĂRA AMERI

CANA DE LINGĂ SAIGON

In Vietnamul de sud 
s-au semnalat noi lupte 
între unități militare a- 
mericane și forțele pa
triotice.

Potrivit unui purtător de cu- 
vînt american, avioane B-52 au 
efectuat în ultimele 24 de ore 
cinci misiuni de bombardament. 
A fost bombardată o regiune si
tuată la 40 kilometri est de Sai
gon unde se presupune că ar e- 
xista depozite și poziții întărite 
ale trupelor Frontului Național 
de Eliberare.

Lupte s-au dat, de asemenea, 
în apropierea capitalei sud-viet- 
nameze pe șoseaua ce leagă Sai- 
gonul de stațiunea balneară Vung 
Tau. La rîndul lor, unități ale 
F.N.E. au lansat un atac de mor-

tiere asupra pozițiilor americane 
la nord de Saigon. Un depozit de 
benzină a fost incendiat. A fost 
bombardată, de asemenea, cu 
mortiere, tabăra americană de la 
Duc-Lap. Forțele patriotice au 
ținut sub focul mortierelor și o 
tabără militară a trupelor saigo- 
neze în delta Mekongului.

Potrivit aceluiași purtător de 
cuvînt american, o puternică ex
plozie s-a produs la o tabără 
americană situată la 30 km nord- 
vest de Saigon, unde sînt încar
tiruite unități ale celei de-a 25-a 
divizii americane de infanterie. 
15 militari americani au fost uciși, 
iar alți 26 au fost răniți. Sîmbă
tă, anunță agenția U.P.I., forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
au doborît două elicoptere ame-
ricane.

• TRIBUNALUL revoluției, 
creat luna trecută la Bagdad, a 
început judecarea primului 
grup de acuzați, format din 17 
persoane, sub învinuirea de 
acțiuni împotriva securității 
statului. Doi dintre cei acuzați 
sînt judecați în contumacie. 
Prima ședință a tribunalului a 
fost televizată. La cererea pro
curorului, tribunalul a hotărît 
desfășurarea procesului cu uși
le închise.

După cum s-a anunțat la 
Bagdad, peste 100 de persoane 
vor compare în fata tribunalu
lui revoluției în lunile care ur
mează. Printre aceștia se numă
ră fostul prim-ministru. Abdel 
Rahman Al Bazzaz, și fostul 
ministru al apărării, generalul 
Abdel Aziz Al Okeili.

• CURTEA SUPREMĂ din 
Siria s-a pronunțat în procesul 
unui grup de persoane, printre 
care și fostul prim-ministru 
Al-Bitar, acuzate de acțiuni 
antistatale.

Verdictul Curții condamnă 61 
de persoane la închisoare pe 
diferite termene.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
gentia TANIUG. ministrul afa
cerilor externe al R.A.U.. Mah
mud Riad, va sosi la 7 ianuarie 
într-o vizită de prietenie în 
Iugoslavia, în calitate de repre
zentant al președintelui Nasser. 
In cursul șederii sale în Iugo
slavia. M. Riad se va întîlni cu 
președintele R.S.F.I., Iosip Broz

F> e
Tito, și cu alte oficialități ale 
guvernului iugoslav.

• PALATUL REGAL iorda
nian a anunțat oficial că pro
punerea făcută de regele Hus
sein al Iordaniei, privind orga
nizarea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor arabe, a fost 
primită favorabil de către șase 
șefi de state. Țările care și-au 
anunțat participarea sînt : Re
publica Arabă Unită, Libanul, 
Republica Populară a Yemenu
lui de sud, Sudanul, Yemenul 
și Iordania.

• ANTHONY ENAHORO, co
misarul pentru informații al 
Nigeriei, a declarat că guvernul 
federal este gata să accepte e- 
fectuarea zborurilor umanitare 
spre regiunile biafreze. El a 
adăugat însă că aceste zboruri 
trebuie făcute numai în timpul 
zilei și sub egida Crucii Roșii 
Internaționale. In prezent, 
transporturile aeriene cu ali
mente și medicamente către 
populația biafreză se efectuează 
numai în timpul nopții. în con
diții deosebit de grele, datorită 
faptului că avioanele trebuie 
să treacă prin rețeaua artile
riei antiaeriene nigeriene.

• Nodul gordian, de la Salisbury

• Mitul care se destramă • „Res- 

pirație artificială unui muribund"

■■■■■■■■■■■
Leone, pe care observatorii îl 
situează printre liderii africani 
relativ moderați, avertiza săptă- 
mîna trecută că dacă Anglia nu 
va adopta măsuri mai energice 
față de Ian Smith „există perico
lul real al dezintegrării Com
monwealth-ului sau, în orice 
caz. riscul unei atmosfere care 
să facă imposibilă o cooperare 
normală". O poziție asemănă
toare a fost exprimată recent de 
oficialități tanzaniene și kenyene.

Avertismentele din capitalele 
africane au ecouri neli
niștitoare pe malurile Ta- 

misei. O spărtură gravă în 
Commonwealth ar șubrezi pozi
țiile Angliei pe plan mondial, 
i-ar reduce și mai mult rolul pe 
scena internațională. Conducăto
rii laburiști încearcă să manevre
ze. Se presupune că Wilson va 
susține la conferința care începe 
marți tezele principale care au 
fost deja expuse în unele capi
tale africane de ministrul fără 
portofoliu George Thomson, și 
anume că sancțiunile economice 
dau rezultate, că Ian Smith este 
fie poziții din ce în ce mai ma- 
eabile și că, de fapt, numai un 

nucleau de vreo 30 de lideri 
extremiști albi rhodesieni mai 
împiedică o soluție de compro
mis. E evident că premierul bri
tanic va urmări, în esență, să 
ocolească presiunile, oferind par
tenerilor africani iluzia unei per
spective de soluționare a crizei 
rhodesiene. Echilibristica aceasta

mărfuri manufacturate are con
secințe clar nefavorabile partene
rilor Londrei ; nu o dată țările 
africane au denunțat acest tra
tament care le stînjenește în 
tendințele lor de industrializare. 
In același timp, din pricina si
tuației economice dificile prin 
care trece, Marea Britanie a 
sacrificat o serie de angajamente 
datorită cărora unele țări erau 
interesate în menținerea relații
lor strînsc cu Londra (este cazul 
reducerii continue a ajutorului 
pe care țările slab dezvoltate îl 
primeau prin intermediul agen
țiilor economice ale Common
wealth-ului). Urmarea directă 
este că țările afectate din Com
monwealth au început să caute 
ajutor în alte zone. Și, în 
vreme ce tradiționalele legături 
dintre Britania și partenerii ei 
din Commonwealth slăbesc, in 
aria acestei „comunități" con
curentul american își face mereu 
mai simțită influența. Canada, 
Australia și Noua Zeelandă sînt 
astăzi mult mai legate de 
Washington decît de Londra. 
Dificultățile economiei britanice 
sînt prompt folosite de americani 
pentru a-și extinde influența în 
diferite țări membre ale Com
monwealth-ului.

Mitul „familiei britanice de 
națiuni" se destramă con
comitent cu treptata și 

inexorabila renunțare a Angliei 
Ia rolul de mare putere mondia
lă. „Am făcut — subliniază pur-
nraaBBMHaraBBHBBi

FURTUNI ÎN
COMMONWEALTH

lor un ultim răgaz pentru regle
mentarea conflictului cu regimul 
rasist al lui Ian Smith, mai pre
cis pentru „aducerea la ordine" 
a rasiștilor rhodesieni și repune
rea în drepturile ei legitime a 
majorității africane. Lunile au 
trecut, scadența a fost de mult 
epuizată, dar Londra nu și-a în
deplinit obligațiile asumate. 
Sancțiunile, selective sau lărgite, 
n-au dat rezultate eficiente. La 
Salisbury, Ian Smith își permite 
să sfideze Londra și Common- 
weallh-ul. Zilele trecute, deasu
pra clădirii reprezentanței Rho- 
desiei de sud la Londra se ridica 
drapelul regimului rasist pe care 
Marea Britanie îl consideră, ofi
cial. ilegal.

Confruntată cu interese econo
mice importante în Rhodesia de 
sud și în Africa de sud (susțină- 
toarea nr. 1 a regimului de la 
Salisbury), Anglia acționează în 
criza rhodesiană într-un ritm și 
într-un mod care exasperează lu
mea africană. Rundele de trata
tive ale Londrei cu rasiștii rho
desieni transformați în parteneri 
onorabili de negocieri se succed 
Ia mari intervale și nu aduc 
soluții. După ultimele dezvăluiri 
ale presei britanice, conform 
propunerilor recent avansate de 
premierul Wilson, majoritatea a- 
fricană din Rhodesia nu va putea 
accede la majoritatea parlamen
tară, chiar după cele mai opti
miste prevederi, decît cel mai 
devreme în anul... 2009. Este, 
deci, de prevăzut că nemulțumiri
le partenerilor africani din Com
monwealth vor răbufni puternic 
Ia conferința din capitala brita
nică. Chiar premierul din Sierra

nu promite, însă, prea multe 
șanse de reușită. Statele africane 
cer măsuri concrete, mai efica
ce, pentru a pune capăt regimu
lui de veritabil apartheid din 
Rhodesia. Va obține Wilson un 
nou răgaz ? S-ar putea. Dar 
chiar dacă explozia in butoiul 
cu pulbere al dosarului rhode- 
sian va putea fi încă ținută sub 
control, există prea multe verigi 
slabe și prea multe zone de di
vergență în Commonwealth pen
tru ca menținerea în viață a a- 
cestei comunități anacronice să 
fie o operațiune facilă.

Practic, ultimul deceniu a 
modificat masiv structura 
și echilibrul în interiorul 

Commonwealth-ului. Aproape 
toate țările și teritoriile care 
înainte de cel de-al doilea război 
mondial se aflau în umbra lui 
Union Jack, și-au cucerit inde
pendența și depun actualmente 
eforturi pentru consolidarea su
veranității lor. Și, dacă prestigiul 
Londrei ca centru istoric o si
tuează. încă, în fruntea „comu
nității", apare mereu mai evi
dent că țările devenite indepen
dente nu mai gravitează politi
cește în orbita fostei metropole 
și nu sînt dispuse să admită 
vreun control asupra politicii 
lor.

Este din ce în ce mai drastic 
și mai violent pusă în cauză î'n- 
săși esența sistemului relațiilor 
politice și economice aflat la 
baza Commonwealth-ului. Acest 
sistem, menit, în principal, să 
servească interesele Angliei care 
importă materii prime și exportă 
pe piața Commonwealth-ului

tătorul de cuvînt al Citv-ului, 
FINANCIAL TIMES — grava 
greșeală de a presupune că 
Commonwealth-ul ar putea să 
funcționeze ca un grup politic 
solid, deși puterea relativă a 
Marii Britanii pe plan mondial 
a scăzut atît de mult".

Tendințele centrifuge din si
nul Commonwealth-ului se in
tensifică sub presiunea mișcării 
anticolonialiste, a diversității in
tereselor țărilor membre, a nive
lului inegal de dezvoltare a a- 
cestora. Privind în perspectivă, 
soarta faimosului Common
wealth este pecetluită. Unele m 
terese de moment ale Lor1' i 
(mai ales în lumina eșecului a- 
derării la Piața comună) ca și 
interese de moment ale unora 
din membrii Commonwealth-ului 
pot, firește, să determine o men
ținere a respirației acestui orga
nism depășit de viață. Este, însă, 
tot atît de adevărat ceea ce a- 
preciază GUARDIAN în pers
pectiva conferinței ce se deschi
de marți : „E improbabil ca în 
faza actuală o consultare intimă 
a membrilor Commonwealth- 
ului să poată duce la ceva solid. 
Singurul lucru ar putea fi un 
efort de respirație artificială 
pentru un muribund. Nu putem 
spune dacă in următoarele luni 
Commonwealth-ul se va deza
grega. Putem afirma însă cu 
certitudine că el nu mai este și 
nu va mai fi niciodată ce a 
fost". Este, în această succintă 
analiză a cotidianului englez, o 
privire realistă în viitorul unei 
organizații fără viitor.
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• ÎN CADRUL unei ceremo

nii, care a avut loc la Rabat, 
ambasadorul Spaniei, Eduardo 
Ibanez, și ministrul marocan al 
afacerilor externe, Ahmed La- 
raki, au semnat un acord prin 
care teritoriul Ifni este re
trocedat Marocului. în felul 
acesta s-a pus capăt dominației 
de 108 ani a Spaniei asupra a- 
cestei mici enclave din Africa 
de nord-vest. Acordul va intra 
în vigoare in aproximativ două 
sau trei luni, după ce va fi ra
tificat de regele Marocului șl 
de Cortcs-ul spaniol.

Semnarea acordului a avut 
loc la recomandarea O.N.U. 
care a cerut Spaniei să transfe
re Marocului puterile exerci
tate în Ifni.

• IN ORAȘUL Reggio Emilia 
și-a deschis lucrările Conferin
ța națională a Federației Tine
retului Comunist Italian. Rapor
tul la conferință a fost prezen
tat de Claudio Petruccioli. se
cretar general al- federației.

• CRIZA GUVERNAMENTA
LA din Luxemburg, declanșată 
în urma divergentelor ivite în 
sînul fostului guvern de coali
ție în legătură cu problemele

bugetare și sociale, continuă de 
peste două luni.

In prezent, Pierre Werner, 
reprezentant al Partidului creș- 
tin-social. care a primit misiu
nea de informare în vederea 
găsirii unei soluții, are consul
tări intense cu liderii partide
lor politice din Luxemburg. La 
începutul săptămînii viitoare, 
el urmează să raporteze șefului 
statului despre rezultatele mi
siunii sale.

• GUVERNATORUL Băncii 
naționale a Elveției, Edwin 
Stopper, a dezmințit zvonurile 
potrivit cărora Republica Sud- 
Africană și băncile centrale oc
cidentale ar fi căzut de acord 
asupra stabilirii unui preț mi
nim pentru aurul provenit din 
minele sud-africane.

El a declarat că problema 
modificării prețului aurului nu 
va fi luată in discuție in nici 
un caz înainte ca noua admi
nistrație americană să intre în 
funcțiune.

• IN VÎRSTĂ de abia o săp- 
tămînă Carlo Ponti jr. a atras 
asupra sa la Geneva tot atîtia 
fotografi și ziariști ca și o im
portantă conferință internațio

nală. Aproximativ 300 de foto
reporteri, operatori de televizi
une și ziariști au asaltat amfi
teatrul spitalului cantonai din 
Geneva, unde Sophia Loren a ți
nut o conferință de presă. Me
dicul celebrei actrițe de cinema 
a declarat că atît Sophia Loren, 
cit și copilul ei se simt bine.

• COMPLICAȚIILE pulmo
nare provocate de epidemia de 
„gripă Hong Kong“ care bintuie 
in Statele Unite au provocat, de 
Ia data de 7 decembrie, decesul 
a 3 594 persoane in 122 de orașe 
americane — a anunțat „Centrul 
national de boli contagioase" cu 
sediul la Atlanta (Georgia). Sta
tisticile complete pe plan națio
nal nu sint incă cunoscute dar, 
de pe acum, apare că numărul 
americanilor care s-au îmbolnă
vit de pneumonie de la inceputul 
iernii este de două ori mai mare 
decit media normală.

• BLOCURILE de gheață a- 
dunate in cotitura Dunării că
tre teritoriul Iugoslaviei au 
paralizat complet navigația pe 
Dunăre în direcția spre fron
tierele Ungariei. Mai multe na
ve ungare au fost nevoite să-și 
întrerupă ruta spre patrie și să 
ancoreze în portul Novi Sad.

în acest port se așteaptă să 
ancoreze peste 100 de nave ale 
R.S.F. Iugoslavia, U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Unga
re și altor țări dunărene. Pe 
teritoriul Iugoslaviei, rîul Tisa 
a înghețat, astfel incit naviga
ția a fost întreruptă.
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