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Anchetă realizată 
Ion DUMITRIU

următoare să sosească în specialiști români în acest
tinuare această disciplină foarte importantă în studiul bogățiilor marine.în privința energeticii am susținut pînă acum mai multe discuții în vederea creării unui grup de studiere a problemelor de energetică neconvențională și sperăm ca în luna Cuba primii domeniu.Trebuie să

„Stadiul pregătirii olimpicilor — ne spune prof. M. Bîrjega — este destul de înaintat. Pe baza evoluțiilor lor în anii trecuți, ca și pe baza unor observații privind perspectiva, s-au con-

Totusi. 8. Ghițesen remarcă : „Această colaborare funcționează bine doar

„recolta0

(Continuare 
în pag. a III-a)

Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea, centru științific cunoscut și apreciat în 
țară și peste hotare pentru rezultatele obținute în cer
cetarea fundamentală și practioă, își dezvoltă simțitor 
baza materială. Aici se fac, începînd din acest an, însem
nate investiții, care vor fi utilizate pentru construirea de 
sere pe mari suprafețe, unele cu climat dirijat, case de 
vegetație, mari complexe pentru condiționarea semințe
lor, laboratoare dotate cu utilaj și aparatură de înaltă 
tehnicitate. In dotația institutului vor intra,totodată, noi 
mașini pentru mecanizarea completă a lucrărilor, atît pe 
terenurile experimentale cit și pe cele de producere a se
mințelor elită. O parte din fondurile alocate institutului 
va fi folosită pentru specializarea unor cercetători în in
stitute cu tradiție de peste hotare.

Pentru aceste lucrări și acțiuni, care vor dura 4 ani, 
statul nostru a alocat fonduri în valoare de 5 800 000 lei. 
Pe de altă parte, o contribuție a fost acordată de O.N.U. 
în cadrul programului de dezvoltare, ținînd seamă de im
portanța internațională pe care o pot avea cercetările de 
la Fundulea și condițiile deosebit de prielnice existente 
în țara noastră.

Cercetarea științifică de la acest institut va putea astfel 
contribui mai substanțial, prin rezultatele ce vor fi puse 
la dispoziția producției, Ia asigurarea unei eficiente ma
xime a investițiilor mari pe care le face statul în vederea 
dezvoltării în continuare a producției agricole. Institutul 
de Ia Fundulea va deveni în același timp un important 
centru de perfecționare a cadrelor din țară și de peste 
hotare, cu largi posibilități de cooperare cu alte institute 
similare. De pe acum institutul face schimb de rezultate 
și documentație științifică cu institute din peste 30 de 
țări. Numeroși cercetători de la Fundulea au făcut studii 
de specializare în renumite institute similare de peste 
hotare și totodată numeroși tineri cercetători din diferite 
țări s-au documentat la institutul românesc.

Avînd o dotare tehnică modernă, institutul va deveni și 
o mare unitate producătoare de semințe elită, putînd a- 
dnce o contribuție însemnată la schimbul de semințe ce 
se face între diferite țări. (Agerpres)

pârilor preolimpice sînt 
cuprinși și reprezentanți ai 
sportului românesc. După 
Helsinki, Melbourne, Roma, 
Tokio — Ciudad de Mexico 
poate și am dori să însem
ne un nou prilej de afir
mare olimpică a sportivi
lor noștri. După încheierea 
Jocurilor Olimpice de la 
Tokio s-a trecut la elabo
rarea unor planuri de mă-

Radu CIURILEANU 
controlor revizor general 

în Ministerul Finanțelor

Din cele spuse de in
terlocutor a reieșit că au 
fost create condiții ma
teriale mai bune, asigu- 
rîndu-se fonduri pentru 
realizarea integrală a ca
lendarului sportiv, pentru 
amenajarea bazelor de 
antrenament. S-a aplicat 
ți se aplică în continu
are principiul muncii co
lective, fapt cu atît mai 
recomandabil cu cit la 
astfel de mari competiții 
este în joc însuși presti
giul național, pentru apă
rarea căruia este necesar 
efortul susținut al tuturor 
specialiștilor.

Se muncește 
în colectiv...

La uzina „Autobuzul" din Ca
pitală a intrat în fabricație un 
nou autobuz de mică capacitate 
— Tv-71 — cu 28 de locuri, des
tinat transportului călătorilor pe 
drumurile de munte, cu pante 
pronunțate și pe drumurile ne
asfaltate. Avînd un motor pu
ternic și rază mică de viraj, au
tobuzul— provenit din moderni
zarea lui Tv-7 — prezintă și alte îmbunătățiri față de ve
chiul tip: puntea din față cu 
axă rigidă, suspensie prin folo
sirea amortizoarelor hidraulice 
telescopice ți a pernelor de 
cauciuc la capătul arcurilor. 
Autovehiculul este prevăzut cu 
o frînă suplimentară montată pe 
transmisie, care, împreună cu 
întregul sistem de frînare, deter
mină o mai mare siguranță în 
exploatare.

De pe banda de montaj a ieșit și prima serie de camionete 
Tv-41 și Tv-51 cu simplu și du
blu diferențial, prevăzute cu roți 
și frîne consolidate prin mări
rea suprafeței de frînare și fo
losirea unor materiale mai re
zistente. Vehiculul are o benă 
(platformă de încărcare) meta
lică cu obloane rabatabile, se
parată de cabina-șofer, cu o su
prafață de 4—6 mp pentru așe
zarea mărfurilor.

La aceeași uzină se află pre
gătite pentru probe două proto
tipuri de troleibuz articulat, cu 
un motor de putere mărită — 
135 kW față de vechiul motor 
de 72 kW. Dimensiunile părții 
din față și dimensiunile semire
morcii sînt astfel calculate îneît 
împreună cu suspensia să asigu
re o stabilitate bună. Prevăzute cu 3 și respectiv 4 uși, avînd 
o capacitate de 150 de locuri, 
noile troleibuze oferă condiții 
bune de călătorie. (Agerpres)

adaug, de asemenea, că la ultima întîlnire a reprezentanților academiilor din țările socialiste, care a avut loc recent la Praga, s-a luat hotărîrea ca toate academiile țărilor socialiste să co

și mici, și-aurile pentru economisirea metalului, unele insistînd asupra fiecărui kilogram. Au venit însă „marii risi
pitori" care au diminuat succesele. Unul dintre ei este Combinatul siderurgic din Galați, unde consumul de metal a fost depășit sistematic, lună de lună, în anul 1967. In total, 
s-au consumat cu circa 17 000 tone 
metal mai mult dccît se prevedea.Numai nerespectarea regimului termic la cuptoare și pe fluxul de laminare a cauzat producerea a 1418 tone rebuturi și declasarea a 5 282 tone tablă. Oare, poten
țialul tehnic al celor circa 1 000 ingi
neri, tehnicieni și maiștri, de care dis
pune combinatul, nu este capabil să curme indisciplina în procesul de producție ?Ne oprim și la sectorul de construcții, amintit mai înainte. In acest sens, sînt meritorii și chiar lăudabile rezultatele obținute de șantierele de construcții în realizarea ritmică, Ia termen și de un bun nivel calitativ a Investițiilor. Dar în domeniul economicității, al gospodăririi valorilor

Pe drept cuvînt, Directivele Conferinței Naționale a P.C.R., oprindu-se la problema amplificării eficienței ac
tivității economice, prevăd că aceasta trebuie să stea în fața tuturor domeniilor, să se manifeste în toate sectoarele, indiferent de natura lor pe toate treptele și la toate nivelele, să aibă un caracter continuu și nu de campanie. O asemenea sarcină străbate ca un fir roșu prevederile planului de stat pe 1968. însemnătatea ei majoră, a introducerii și permanenti
zării unui strict regim de economii în 
utilizarea tuturor fondurilor materiale și bănești, este evidentă. Numai pe calea drămuirii cu exigență a fiecărui leu, a înlăturării oricăror forme de risipă, a închiderii tuturor canalelor de irosire a banului public se poate asigura creșterea în ritm mai susținut a efioienței activității economice.

Ne aflăm la începutul lui 
1968, anul celei de-a XlX-a 
ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară. Peste tot în lume 
pregătirile sportivilor o- 
limpici se desfășoară la o 
tensiune înaltă, semn al 
importanței și interesului 
cu care fiecare așteaptă 
acest examen de tradiție 
dar și de mare cinste pen
tru elita sportului inter
național. Pînă în octom
brie, cînd pe impunătorul 
stadion „Azteca" de la 
Ciudad de Mexico se va 
aprinde flacăra olimpică, 
mai este tin timp relativ 
scurt; loturile olimpice au 
căpătat contururi, se cu
nosc (cu aproximația de 
rigoare) principalii candi
dați la titluri și medalii, 
„cursa pronosticurilor" a 
început și ea. Statisticieni 
sau simpli pasionați ai 
sportului întocmesc clasa
mente probabile, pe probe 
și pe țări, încercînd să an
ticipeze uneori și rezulta
tele tehnice propriu-zise. 
Deși relative, toate aceste 
anticipații au firește la 
bază forma ce o dețin olim
picii, constanța performan
țelor lor în anul trecut.

In acest mare și multi
lateral concert al preocu-

leri în salo Floreasca, primele meciuri ale campionatelor 
internaționala de tenis de masă ale României 
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pentru cercetătorii 
de la Fundulea

turat loturile la marea 
majoritate a sporturilor la cate ne gîndim să participăm, adică la box, atle
tism, lupte greco-romane 
și libere, tir, caiac-canoe, 
canotaj academic, scrimă, 
natație. Este încă discutabilă participarea la J.O. a ciclismului, voleiului masculin, a poloiștilor.Ultima și poate cea mai importantă etapă a pregătirii a fost stabilită și definitivată de către fiecare federație, după țioasă analiză a performanțelor din anul 1967. Pentru fiecare sport și sportiv selecționabil s-a întocmit un plan de pregătire care are precizate, printre altele, numărul și amploarea concursurilor de verificare pînă în preajma J.O., o serie de antrenamente de acomodare la altitudine. Ca și pînă acum, 
de întreaga pregătire a 
olimpicilor se ocupă direct 
federațiile, cu concursul cluburilor. Există, spre deosebire de olimpiadele precedente, o vizibilă colaborare a majorității specialiștilor : antrenori, medici. metodiști".

Ca urmare, economisirea si va
lorificarea superioară â resurse
lor economiei se impun avute în ve
dere de la faza de concepție, progra
mare sau planificare și execuție, pînă 
la finalizarea eforturilor materiale și 
bănești. în faza de concepție, evitarea exagerărilor de orice fel, folosirea cu precădere a resurselor interne, utilizarea unor materiale ieftine, produse în țară și nu aduse din import, înlesnesc atingerea scopului major — drămuirea eficientă a fondurilor. Prin 
planificare și programare, se continuă acțiunea, luîndu-se în considerare stocurile nefolosite de utilaje și cele supranormative de materii prime și materiale, precum și revizuirea permanentă a normelor de consum și a normativelor de cheltuieli, în raport cu dotarea și echiparea tot mai modernă a economiei. în faza de execuție, regimul de economii se bazează mai ales pe respectarea riguroasă a utilizării fondurilor în strictă concordanță cu destinația aprobată, în limita planificată și nu la întîmplare.Important este, deci, ca dintr-o can
titate dată de materii prime șî mate
riale, de fonduri bănești, să se obțină 
maximum de efecte în toate între
prinderile și domeniile. Mi-am permis aceste considerații nu de dragul... sfaturilor, ci pentru că — deși sînt cunoscute — totuși nu se respectă. Dar, nu numai că nu se respectă. In concepția și în practica economică, u- nii factori de conducere sau cu munci de răspundere încearcă să teoretizeze neajunsurile și, la adăpostul așa-zise- lor „cauze obiective", trec cu vederea risipa, sînt „generoși" cu banii statului, dovedesc neglijență în mî- nuirea fondurilor, tolerează abateri și pierderi. Sintetizînd asemenea acte, 
concluzia fundamentală a controlului 
financiar desfășurat în anul 1967 re
liefează că există posibilități reale, 
de mari proporții, pentru economi
sirea mijloacelor materiale și bă
nești, pentru utilizarea mai chibzuită 
a acestora, cu înaltă eficiență economică.Această concluzie îmbrățișează toate sectoarele din economie, inclusiv instituțiile bugetare, însă ponderea rezervelor interne se localizează în construcții, industria alimentară, industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, economia forestieră și, în bună parte, ți în agricultură. De pildă, în ce privește gospodărirea cît mai judicioasă a metalului. Pe ansamblul metalurgiei și al industriei construcțiilor de mașini, economiile din diverse surse s-au ridicat, în trei trimestre din a- nul trecut, la circa 41 000 tone metal. Zeci de întreprinderi, mari concentrat efortu-

„intrarea" în și „ieșirea" 
din loturi au fost total 
blocate.

(De la corespondentul „Scînteii"). 
în curînd, în circuitul economic al 
lașului, va intra un nou obiectiv 
de industrie alimentară : complexul 
de morărit și panificație. Este unul 
dintre cele mai mari și mai moder
ne obiective de acest fel din țară. 
Se compune dintr-o moară cu o ca
pacitate de măciniș de 220 tone grîu 
pe zi, o fabrică de pîine pentru 60 
tone produse de panificație pe zi 
și o fabrică de paste făinoase și 
biscuiți unde se vor produce cite 
30 tone paste și 30 tone biscuiți în 
24 de ore. In momentul de față se 
desfășoară probele tehnologice. Zes
trea tehnică a acestui mare obiec
tiv al actualului cincinal este com
pusă din utilaje fabricate pentru 
prima oară în țara noastră de către 
o serie de uzine ale Ministerului In
dustriei construcțiilor de mașini : 
Uzinele de utilaj pentru morărit 
de ia Topleț, „Tehnometal“-Timi-

Intre timpul de muncă și 
timpul liber a existat mereu în trecut o relație de antiteză. Negotium (comerț și muncă) s-a manifestat în antichitate ca o negare a lui otium (răgaz, tihnă, odihnă). Intr-o concepție li- beralistă primul e considerat nn timp dependent, în opoziție cu timpul liber apreciat drept ceva privat. (Acesta ar reprezenta perioada de timp pe care omul, spre deosebire de alte durate dedioate muncii lucrative,

Combinatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș. Cuptorul de cracare cata
litică al noii fabrici de amoniac, în construcție, în etapa a ll-a de dez

voltare Foto : A. Cartojan

pe hîrtie ; cluburile (inclusiv Dinamo și Steaua, principalele furnizoare ale loturilor olimpice) au fost 
puțin antrenate la această 
îndatorire de mare răspun
dere. Spre surprinderea conducerii clubului nostru, aflăm că atleții dinamo- viști candidați pentru Mexico (între aceștia figurează șî Mihaela Peneș) își vor desfășura pregătirea finală în cadrul clubului. Nu vrem să fugim de răspundere, dar clubul Dina
mo nu are posibilități 
pentru a continua o mun
că începută și desfășurată 
direct, de trei ani de zile, 
sub conducerea nemijlocită 
a federației respective".„Intr-adevăr — intervi
ne prof. A. Vrabie — pre
gătirea olimpicilor, deși la prima vedere presupune o colaborare permanentă între cluburi și federații, este ca să zic așa „apanajul" 
federațiilor. Trebuie însă precizat din capul locului că specialiștii din oluburi n-au fost îndepărtați de la pregătire ; cei mai capabili dintre ei au fost cooptați în colectivele de antrenori și se ocupă direct de antrenamentele olimpicilor, sau sînt solicitați să-și

De la bun început interlocutorul 
ține să sublinieze faptul că relațiile dintre 
Academia Republicii Socialiste România 
și Academia de științe din Cuba se dez
voltă pozitiv, mai ales după semnarea 
acordului științific intre cele două state.— Această colaborare, precizează Antonio Nunez Jimenez, cuprinde, în principal, ramura biologiei marine și cea energetică, dar există perspective de colaborare și în alte discipline științifice. In momentul de față se află în Cuba o comisie științifică, condusă de acad. Eugen Pora, care, în afara cercetărilor în domeniul biologiei marine, lucrează la amenajarea unui laborator ce-și va desfășura cercetările în cadrul Institutului de oceanografie. Cu ajutorul oamenilor de știință români se va dezvolta în con

juri care să asigure o re
prezentare corespunzătoare 
a sportivilor români la 
Ciudad de Mexico. Spor
tivi consacrați sau elemen
te tinere talentate au tre
cut an de an prin sita, 
mereu mai deasă, a selec
tării. La ora aceasta, lo
turile noastre olimpice au 
o alcătuire cvasi-definitivă, 
ceea ce nu înseamnă că

.dar „nu știe stingă 
ce face dreapta"

pentru existență, o trăiește liber).Intr-o societate cum este 
a noastră în care exploatarea omului și, implicit, a muncii sale este definitiv abolită, cele două noțiuni în cauză, timpul de muncă și cel liber, încetează de a mai fi două realități antagoniste. Timpul social și cel 
individual interacționează, se completează reciproc, ambele subordonîndu-se a- celuiași scop : prosperitatea și bunăstarea materială și spirituală a omului, considerat ca realitate primordială într-o colectivitate armonios organizată.Iubindu-și munca și profesia, omul vremurilor noastre nu mai consideră timpul dedicat ei ca o corvoadă monotonă, munca lui — umanizată — își pierde caracterul de obligație, devine tot mai mult o partici
pare voluntară la o activitate determinată.Și totuși societatea noas-

Acum cîteva zile, redacția „Scînteii" a organizat o 
discuție privind stadiul actual de pregătire a olim
picilor noștri. Interlocutori ne-an fost: prof. MA
RIN BÎRJEGA, vicepreședinte al Consiliului națio
nal pentru educație fizică și sport, prof. ANGHEL 
VRABIE, secretar al Comitetului olimpic român, 
prof. VICTOR FIREA, secretar general al Federației 
române de atletism, SILVIU GHIȚESCU, vicepre
ședinte al clubului sportiv Dinamo București, ION 
CERNEA, antrenor federal la lupte, ing. PETRE 
CIȘMIGIU, antrenor federal la tir, dr. IONEL STA- 
NESCU, medio responsabil cu problemele de medi
cina culturii fizice din Ministerul Sănătății, prof. 
COSMA LIȚĂ, șef de secție la C.N.E.F.S., dr. ION 
DRĂGAN, directorul Centrului de medicină sporti
vă „23 August", ROMEO VILARA (redactor-șef ad
junct) și HRISTACHE NAUM, (redactor) de la zia
rul „Sportul".

complexului In vagoane do cale 
ferată, ori cu autovehicule rutiere, 
circulă în continuare prin agrega
tele de curățat, depozitat și măci
nat, iar mai departe sub formă de 
făină către malaxoarele fabricii de 
pîine și ale celei de biscuiți și 
paste făinoase, numai prin instala
ții pneumatice, fără ca mina omu
lui să mai intervină, pînă ce bobul 
de grîu devine pîine sau biscuit el 
parcurge prin agregate, o distanță 
de ordinul zecilor de kilometri.

Noul complex alimentar, împreu
nă cu uriașa filatură a fabricii 
„Țesătura", care luorează din plin 
încă din anul trecut, împreună cu 
uzina de fibre poliesterice și țesăto- 
ria de mătase, care în anul 1969 
vor începe și ele să producă, sînt 
cîteva din marile obiective ale ac
tualului cincinal. Ele vin să în
tregească noua zonă industrială * 
bătrînului oraș moldovenesc.

tră modernă, în oaie ritmul muncii și diviziunea operațiilor sporesc continuu, odată ou neîndoielnicele lor contribuții pozitive, ridică și niște dificultăți inedite. Se pun în orice caz probleme noi care cer noi orientări în concepția despre utilizarea timpului liber. Realitatea este că azi, spre deosebire de epocile preindustriale, omul trăiește, într-un fel, sub tensiunea oronometrului. Acest fapt și conștiința unor necesități tot mai mari impun o direcționare a timpului liber către ceva. Acesta nu mai poate fi considerat doar o antiteză a muncii, o simplă odihnă sau recreație pentru refacerea fizică, o stare de lenevire, ci trebuie să devină o activitate menită să asigure realizarea multilaterală a omului, împlinirea sa pe planuri spirituale, de cultură, realizarea sa în activități extraprofe- sionale. De aceea, în condițiile unei societăți modeme organizarea timpului liber este mult mai complicată, necesită o exigență sporită și, de ce să n-o spunem — o calificare adecvată. în orice caz problema organizării timpului liber nu mai poate rămîne în domeniul improvizării, ci trebuia să-și găsească o rezolvare corespunzătoare realităților și condițiilor actuale de viață și potrivit cerințelor și
Petre PINTILIE

șoara, „Tehnofrig“-Cluj, Fabrica da 
ventilatoare-București și altele.

întregul proces de fabricație este 
aici mecanizat și automatizat. Ins
talațiile de automatizare de la moa
ră au fost realizate la „Autematl- 
ca“-București.

Cum se prezintă complexul ? 
Moara este o construcție masivă 
alcătuită^ din parter și cinci nivele, 
încadrată cu uriașe silozuri de grîu 
și făină, înalte de 29 m și cu o 
capacitate de înmagazinare de pes
te 10 000 tone. Fabricile de pîine, 
de biscuiți și paste făinoase ocupă 
întinse hale de fabricație. In jurul 
complexului, constructorii continuă 
lucrările de amenajare a curții, a 
drumurilor de acces definitive. In 
final, Ie vor urma șl spațiile verzi. 
Nivelul mecanizării și automatiză
rii este atît de înalt îneît griul, 
adus la bazele de descărcare ale

— Prin peretele de cristal se desfășoară 
peisajul albastru al Golfului Mexic, con
strucțiile modeme de pe Malecon, fortul 
El Moro, ridicat de spanioli cu cîteva 
secole în urmă, noul cartier Havana de 
est. In această încăpere plină de lu
mină, adevărat „mirador" (loc de unde 
se poate admira o priveliște frumoasă), 
sînt oaspetele președintelui Academiei 
de științe din Cuba, căpitanul Antonio 
Nunez Jimenez, care a binevoit să-mi 
acorde un interviu

Cunoscut om de știință. specia
list în speologie, pasionat explorator 
al grotelor și peșterilor din țara sa, Anto
nio Nunez Jimenez se remarcă, totodată, 
prin importante lucrări de geografie și 
geologie.
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cinema
«1,15,

16,45 ;

LUMINA

LIBER18 ; 18,18 ;

(Urmare din pag. I)

mo-

15,30 ;

(completare
20,45, MO-
15,30 ; 18 ;

PEDAGOGIA
• Capcana : PATRIA — 11,30 ;
FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 19 ; 18,30 ; 21
• Căutațl Idolul : REPUBLICA - 
BUCUREȘTI — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Un bărbat șl o femele : LUCEAFĂRUL — 11,15 ; 
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• încercuirea : CAPITOL (completare In Intîmplnarea 
viitorului) — 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
SO sută unu dalmațienl : VICTORIA (completare Mi

că șl formula lui de viață) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45, UNION — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, AURORA — 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ultimele două com
pletarea Nălcă șl veverița).
• Dragostea unei blonde :
Echipa) — 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ;
ȘILOR (completare Opt minute de vis) — 
20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Clnd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
20,30.
• Vulcanul Interzis — Găteala capului — Atenție — 
Trezirea : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 

Brâncușl) — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Femeia zilei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
O Escroc fără voie : GIULEȘTI (completare In cău
tarea timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA 
(completare Invitație) — 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
MIORIȚA — 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Război și pace (seriile I și II) : FEROVIAR — 14 ; 
18,30, EXCELSIOR — 14 ; 18,30.
• Martin soldat : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
(completare File din istoria sportului romanesc) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DACIA 
(completare Viața începe la 40 de ani) — 8—21 în con
tinuare.
• Zosia : BUZEȘTI (completare Doi) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
• Regina zăpezii : CRÎNGAȘI (completare Cei doi ursu
leți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : GRIVIȚA — 12,30 ; 16 ; 20. 
• Jocuri neschimbate : BUCEGI (completare In întîm- 
plnarea viitorului) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un nabab maghiar : GLORIA (completare Exerciții 
și aplicații militare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN (completare Republica Ia 20 de ani) — 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant : UNIREA (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Servus Vera ; TOMIS (completare Sănătatea min
tală a copilului) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : FLACĂRA (completare 
Mihail Kogălnlceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zece negri mititel : VITAN (completare Intilnlre) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : POPULAR
18 ; 20,30.
• Corlgența domnului profesor: ART* (completare 
Dacă treci rîul Selenel) — 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 18,15 ; 
20,30, MELODIA (completare București, oraș al mu
zicii) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard : MUNCA (comple
tare Mai bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 14 ; 
16,15 ; 18,15 ; 20;30.
• Cea mal lungă noapte : COSMOS (completare Numai 
șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ocolul ; VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine va deschide ușa 7 : COLENTINA (completare 
Ostașii pădurii) — 16 ; 18 ; 20, PACEA (completare 
Numai șase secunde) — 16 ; 18 ; 20.
• O fată fericită : FLOREASCA (completare Pași spre 
Brâncușl) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COTROCENI 
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Dosarul XII : RAHOVA (completare Neglijența se 
plătește) — 15,30 ; 18 ; 20,30, LIRA (completare Repu
blica la 20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Tudor (ambele serii) : FERENTARI — 15,30 ; 19.

psihologia trebuie să-î trateze ca atare.Un alt aspect al bazei teoretice a problemei : timpul liber îndeplinește cîteva funcții majore. El poate reprezenta o regene
rare, o compensare, adică un refugiu pentru realizarea năzuințelor și dorințelor neîmplinite în profesiune și, în sfîrșit, poate însemna prilej de orientare în domeniul variatei problematici ridicate de viață și de fundamentare a concepției sale despre lume.Cît privește organizarea timpului liber în mod diferențiat, corespunzător cudatele concrete puse derealitate, se impune săconstatăm că in funcție 
de diferențierea profesionalii 
timpul liber diferă și canti
tativ, în sensul că unul este timpul liber al muncitorului sau funcționarului, altul al elevului sau studentului și altul al vînzătorului comercial.Cît privește metodica noii pedagogii, ea trebuie să se construiască potrivit realităților și cerințelor societății actuale. Diferențierea social-eoonomică și dezvoltarea științifico-tehnică actuală impune accentuarea procesului de intelectua- lizare a oamenilor muncii, ridicarea calificării lor și a cunoștințelor tehnice și generale. De aceea organizarea timpului liber într-o concepție modernă, științifică, trebuie să țină seama de orientarea generală a interesului înspre acele forme și manifestări care satisfac aspirațiile oamenilor spre desăvîrșirea oultural-spiri- tuală.Care sînt mijloacele ca ne stau la îndemînă în vederea lui liber ?în primul rînd sînt diferitele organizații care îndeplinesc funcția de „manager" de timp liber — organizații de masă și profesionale, instituții turistice, artistice, culturale, sportive etc. In al doilea rînd sînt mijloacele tehnice de difuzare ale culturii, teatru, cinema, radio, televiziune etc. Ele pot oontribui cu folos la utilizarea eficientă a timpului liber — prin calitatea programelor pe care le prezintă — sau dimpotrivă pot irosi timpul cetățeanului oferindu-i programe întocmite superficial, lipsite de exigență. (De cîte ori nu auzi spunîndu-se „Am pierdut timpul degeaba la filmul X, la piesa Y“). Plecînd de la aceste exemple putem trage concluzia că organizarea timpului liber, cheltuirea lui cu folos pentru individ este o treabă care privește nu numai persoana respectivă, ci se realizează în societate — iar societatea are datoria — prin ceea ce îi oferi în acest scop — să-i asigure o judicioasă și instructivă folosire a fondului de timp liber.O metodică științifică de organizare a timpului liber va urmări totdeauna să incite și să stimuleze individul, să creeze o ambianță favorabilă desfășurării în bune condiții a timpului de muncă, să-l influențeze pe individ și să-l ajute să-și desăvîrșească personalitatea. La aceasta trebuie să contribuie atît individul cît și societatea prin instituțiile create în acest scop.

scopurilor societății derne.Organizarea științifică a timpului liber este în fond o problemă de pedagogie socială. Această pedagogie va trebui să-și precizeze scopul acțiunii și criteriile de valoare în alegerea preocupărilor și în repartizarea timpului liber. Ea necesită o tratare diferențiată In funcție de profesiune, vîrstă, sex, tipuri de caracter și ramuri de aotivitate. In sfîrșit, o astfel de pedagogie cere constituirea unei metodici adecvate, în stare să pregătească capacitatea insului de asimilare a mijloacelor de recreație și educație extraprofesională.Există o relație între profesiune și timp liber, iar munca profesională este aceea care determină, în bună parte, activitatea din afara timpului de muncă. Dar uneori și invers : o muncitoare, bunăoară, stă- pînită de gînduri casnice sau cufundată în amintirea unor îndeletniciri preferate, poate fi absentă în mînuirea unei mașini; un muncitor poate veni la lucru cu totul absorbit de rezultatul unui meci de fotbal etc. Omul este o unitate nefragmenta- bilă, așa încît pedagogia și

organizării timpu-

e Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(la sala mică a Palatului) : Reci
tal de clarinet — 20.
• Opera română : Don Carlo» — 
19,30.
© Teatrul de stat de operetă i 
Singe vlenez — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnava
lului — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul „Gluleștl" (In sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
Martorii se suprimă — 19,30.
® Teatrul „Țăndărică" : Vrăjito
rul din Oz — 17.

I.
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Noul restaurant „Pescarul din Galați (Foto : 8. Cristian)
ion ONICEL
Pitești

de nu de cu țin

rcial
Halele Centrale Obor, împreună cu suprafața asfaltată din preajmă, constituie cea mai mare piață alimentară din București si, respectiv, din țară. Dar cine, cînd pronunță euvîntul „obor" în acest context, mai sesizează rezonanta lui veche, cu sensul de „loc împrejmuit, unde se tine un tîrg de vite, de fîn, de lemne" ? Mai mult, contextul acesta devine, în cazul „oborului" bucureștean, și mai larg, dacă avem în vedere că aici se află și un centru comercial. Chiar nu de mult, această dimensiune a căpătat o si mai mare extindere prin deschiderea, chiar în interiorul halelor, a unui bazar, al cărui dever se ridică, în zilele de vîrf, pînă la un sfert de milion de lei. Mai adăugați și activitățile de agrement care își stabilesc sediul periodic în imediata apropiere, ca o continuare a tradiționalului Tîrg al Moșilor. în fine, același cuvînt indică si un cartier 

al orașului cu un specific aparte, din care derivă și denumirea de „oborean", reprezentînd un anume tip al bu'cureșțeanului, surprins sugestiv si în literatură.Realitățile oborene — e- conomlce, sociale, psihologice — sînt deci complexe și terizarea lor „luxuriant", pic" se cer condei. Ele au fost create printr-o însumare progresivă, de-a lungul istoriei, datorită mai ales a împrejurării că aici. în locul numit Tîrgul de Afară, se e- fectua schimbul de produse dintre munte și ses_, din
tre localitățile „târgoveții" din București. Tîrgul de Afară, după cum îl arată si numele, era în exteriorul orașului, de care îl lega una din cele mai importante „artere" de comunicație — Podul Moșilor. Ulterior, orașul dez- voltîndu-se, l-a cuprins organic în perimetrul său. Pe la 1900, după cum citim într-un reportaj devenit „istoric", aici veneau țărani să vîndă vite si cai. 
O dată în an, în luna mai, 
se ținea un „tîrg național" numit „Moși". Dar descrierea locului si a lumii ce-1 frecventa e realizată în chip magistral de Caragia- le în celebra schiță „Moșii", care redă vacarmul, pitorescul, ritmul uluitor, printr-o enumerare de simple cuvinte : „oale-stea- guri-flașnete-înghetată de vanilie-fleici-stambă-căni- pelin - călușei-scrînciob... pintenl-biciclete - cal - vite etc. etc.Am insistat asupra unor amănunte de culoare si atmosferă pentru a demonstra, prin referiri sugestive, că Oborul suprapus unui tîrg mai vechi, circumscris de nenumărate căi de comunicație cu restul orașului, care, cu timpul au devenit si căi de atracție psihice, obișnuințe, constituie un excelent vad comercial, care, de-a lungul anilor, a știut să se adapteze, cu un deosebit simt al conjuncturii economice, cerințelor mereu noi. Astfel, Oborul devine piață de alimente. Evenimentul, se știe, a fost marcat si printr-un cîntec rămas pînă azi popular. Din 1936 si pînă în 1952 se construiesc halele de depozitare de mare capacitate si „potențialul de frig". Ca rezultat al transformărilor socialiste, apar în incinta pieței tonetele poilor cooperative agricole de producție. După cîțiva ani de eclipsă. Moșii — cu călușei și scrînciob, dar și cu jocuri mecanice moderne — își reiau veselul vacarm. Ei se leagă însă, de astă dată, de un eveniment nou, intrat în obișnuința ultimilor ani : sărbătorirea Zilei recoltei. Cu această ocazie se organizează si o expoziție, care reflectă bogăția si varietatea roadelor de ne meleagurile românești.Oborul șl-a păstrat deci caracterul său reprezentativ, de focar economic, ca-

foarte pentru carac- cuvinte ca „caleidosco- slngure sub

rurale si

re polarizează In jurul său mari mulțimi, de vîrste, o- cupații, preocupări, locuri de proveniență extrem de diferite. Aici se întîlnesc zilnic, în mid si zeci de împrejurări concrete, nu numai „satul" si „orașul", dar și sătenii între ei, ca și o- rășenil între ei. Tn fiecare zi se perindă zeci de de oameni, provenlți, exagerăm, din țara treagă. Cooperativele gricole de producție imediata apropiere Bucureștiului, ca iești, Găneasa sau ceanca, precum și mai îndepărtate, provenind din părțile Tîrgoviștei sau ale Argeșului. își trimit încoace reprezentanții comerciali, camioanele cu produse. Vin producători tocmai de la Suceava și Rădăuți, cu castraveți murați si fasole uscată. Din părțile Băii Mari vin alții cu nuci și mere, dinspre Tîrgu Mures cu ceramică, iar mocanii din Poiana, Rășinari sau Horezu — cu lînă. Bineînțeles că cei din zonele mai apropiate, în- cepînd cu Focșanii Rîmnicu Sărat și pînă la Oltenița sau Răcari, aduc în special legume de sezon. însă gama produselor ce se pot procura aici e neînchipuit de largă, con- ținînd de pildă : răsaduri de flori, puieți, vită de vie, păsări cîntătoare, trestii de undiță, acvarii și multe altele, la care, vorba cuiva, nici te-ai gîndi. Adăugați la acestea toată gama de produse industriale ce se pot procura la Bazar, ca și la alte magazine de produse meșteșugărești cooperației etc.Dar mai bine, dacă nu aveți ce face într-o bună zi și nici de cumpărături nu vă arde, plecați pur și simplu să „flanați" pînă în acest loc de vacarmuri și peisaje policrome. Fiindcă alături de semnificațiile ei de ordin practic, nemijlocit, piața si în primul rînd Oborul bucureștean are un farmec al lui, care rezultă din adunarea laolaltă de chipuri, de porturi, de firi, de produse ale muncii și iscusinței omenești, cum în altă parte nicăieri nu le-ai putea vedea adunate într-o singură incintă.în fond, ce altceva este „supermagazinul" modern, care adună laolaltă, sub un singur acoperiș, toate produsele de care avem nevoie pentru hrană, îmbrăcăminte, pentru amenajarea casei, a gospodăriei noastre ? Supermagazinul, într-o altă expresie, mai o numit și „supermarket", (termen care derivă din cu- vîntul piață). în acest fel, plastic, directorul direcției organizării comerțului din Ministerul Comerțului Interior încearcă să ne explice legătura între halele actuale ale Oborului și proiectul viitorului supermaga- zin ce urmează să fie materializat aici. Cu alte cuvinte : Oborul e un „superma- gazin" fără s-o bănuiască, sau în orice caz evoluează spontan către aceasta. Bazarul înființat astă toamnă a prins în mod excelent, constituind un fel de „test" plin de promisiuni. Numai în două luni de zile — noiembrie și decembrie — s-au vîndut mărfuri de circa milioane de lei.O asemenea utilizare piețelor care au hale, amenajări combinate, avînd, pe lîngă produse agricole, magazine cu produse industriale, a dat bune rezultate economice acolo unde ea a fost introdusă, de pildă la Tîrgoviște și la Alexandria. O acțiune similară se întreprinde la Ploiești. Aici există hale mari, spațioase, declarate monument istoric. Cu timpul, nu e exclus, să ia ființă în aceste localități niște supermagazine. Că o asemenea „punere în ecuație" a problemei este rațională și economicoasă o dovedesc și realizările obținute în acest sens în u- nele țări străine, în special Suedia. Suedezii nu au dărîmat vechile hale, ca să construiască moderne supermagazine, cum s-a procedat în altă parte. Ei le-au

mii nu în- a- din a Dobro- Bălă- altele

si

alo

io

a în

adaptat nevoilor actuale, reamenajîndu-le. Au păstrat deci „vadul", culoarea locală a construcției, făcînd totodată economii de investiții.Deci, „tendințe" ale propriei experiențe, cît și ale altora, care au obținut bune reușite, demonstrează ca fiind justificată amenajarea unui astfel de supermaga- zin. Mai pledează pentru aceașta și alte considerente, cum ar fi construcția în apropiere a ansamblului Colentina, deschiderea „Magistralei albastre" către Litoral, ceea ce va spori afluxul de clientelă. Un alt considerent este de ordin sociologic: dorința bucu- reșteanului modem, posesor în procent din ce în ce mai mare al unui mijloc personal de transport, de a e- conomisi timpul afectat cumpărăturilor. La super- magazin le va găsi pe toate laolaltă, putînd să-și procure, atunci cînd dorește, produsele de care are nevoie pe o perioadă mai îndelungată. împlinirea acestei nevoi îi va fi facilitată și prin amenajarea modernă a circulației și deservirii în magazin. Proiectanții doresc să realizeze în acest scop : organizarea unor circuite separate pentru clienți, personal și mărfuri; o mare „mobilitate" a standurilor de expunere, prin utilizarea unor elemente interșan- jabile; la vedere va fi numai marfa și nu mobila; prezentare atrăgătoare, prin colorit viu și variat; posibilitatea plății centralizate a cumpărăturilor efectuate etc. Toate acestea vor permite ca zilnic să fie deserviți aici circa 60 000 de cumpărători. Aceasta echivalează cu o vînzare de un milion de lei.Desigur că nu vor fi date uitării nici activitățile de agrement ca și piața de producători, care — așa cum am văzut — creează „complexitatea" peisajului de aici. Ele vor fi menținute șl dezvoltate. Mai mult, prezența lor constituie o condiție a dezvoltării vadului comercial, un

mijloc de sporire a afluxului de clientelă. Lucrul a- cesta e dovedit și de experiența ce a fost studiată în alte țări de grupul de arhitecți care au alcătuit tema de proiectare.Produse alimentare se vor vinde în interiorul su- permagazinului, dar legume și fructe ambalate se vor putea obține și pe liniile de autoservire. Piața de producători va fi amenajată (pe 5 000 m.p., pentru 1000locuri de vînzare) pe platoul alăturat, existent și astăzi, asigurîndu-se pentru intemperii și vreme de iarnă spații protejate. Rezerva de frig a instalațiilor, neutilizată acum complet în lunile de iarnă, va fi afectată unui patinoar artificial. Existența patinoarului va permite ca activitatea a- menajărllor de agrement să funcționeze tot anul, în mod rentabil, prin faptul că va menține afluxul de public și în lunile cu dever mai slab. Aici va funcționa permanent unul din centrele de agrement, sub egidă întreprinderii de specialitate, recent creată. Cartingurl, electro-scutere, aviocare își vor da întîlnire cu călușeii și scrînciobul, solicitate la maximum în perioada Moșilor. Va fi vad pentru a- semenea preocupări ? Au căzut oare Moșii în desuetudine ? Funcționarea locului de distracții de la Obor, dacă se are în vedere afluxul de public și rentabilitatea în lunile toamnei trecute, dă temei pentru previziuni optimiste: circa300 000 de vizitatori, beneficiu 15,50 la sută.Iată deci cum bătrînul Obor, bătrînii Moși, cu trecut secular, capătă valențe noi, tinere, moderne, păstrîndu-și, în mijlocul u- nui București aflat într-o continuă dezvoltare, farmecul lor cu totul aparte, u- nic. Sperăm că transpunerea în viată a generoaselor proiecte va fi la înălțimea celor promise, precum și a exigentelor noastre.
Vasile NICOROVICI

Pe iranul c^ematografului
„Patria"

Ultimele premiere de la cinematograful „PATRIA* atestă un criteriu selectiv mai riguros, pe baza cunoașterii mai ample a producției cinematografice mondiale. Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor programează pe ecranul celui mai mare cinematograf din Capitală producții de calitate, asigurîn- du-i, totodată, un repertoriu variat, menit să satisfacă exigențele spectatorilor. Debutul a fost promițător. Ne referim la filmul lui Lelouch „UN BARBAT ȘI O FEMEIE' și la „RĂZBOI ȘI PACE' de Bondarciuk.Ce ne oferă, în continuare, repertoriul cinematografic al anului 1968 ?La „Patria', spectatorii vor vedea în acest an, pe lîngă unele din cele mai valoroase opere ale cinematografiei naționale, o selecție variată ca gen, tematică, școli, din cele mai bune filme ale cinematografiei mondiale. Menționăm doar cîteva titluri de filme, în ordinea în care vor putea fi vizionate tn următoarele săptă- mîni.în programul viitor va intra CAPCANA', o producție a stu-

Am vizitat, în aceste zile geroase de iarnă, depozitele de combustibil din orașul Pitești. Constatările nu sînt deloc măgulitoare pentru cei în sarcina cărora cade, direct sau indirect, aprovizionarea populației cu combustibil. Zilnic, toate cele trei depozite de combustibil din oraș — Războieni, Bascov și Ște- fănești — sînt, pur și simplu, a- saltate de cetățeni. Dar depozitele sînt aproape goale. Doar ici-colo, prin colțuri, cîte o grămadă de lemne subțiri și putrede, îngropate în zăpadă, alta de cărbuni zdrobiți și înghețați. Indolența s-a instalat, în toate a- ceste unități, comod, ca la ea acasă. într-o zi, două, se vinde și bruma de lemne și cărbuni care mai există și va începe să fluiere vîntul prin depozite.— Ne-a luat iama prin surprindere, tovarășe director ? I — l-am întrebat pe Constantin 
D-uinu, directorul întreprinderii regionale „Combustibilul" — Argeș.— Deloc.— Atunci cum explicați lipsa lemnelor de foc în depozite ?— Stăm ca pe ghimpi — ne-a răspuns dînsul, parcă iritat, într-adevăr, ne aflăm în plină iarnă, e ger și depozitele noastre-s aproape goale. Cetățenii merg acolo de la miezul nopții și se așează la rînd ca să

ia cîteva sute de kilograme lemne. Aceeași situație, dacă mai rea, există și în raioanele șes ale regiunii. I.F.-urile care avem contracte nu se de cuvînt, încâlcind, inadmisibil, termenele de livrare. De pildă, I.F. Pitești, principalul himizor de lemne al orașului, are niște restanțe colosale la livrări. La fel, I.F. Curtea de Argeș și I.F. Băbeni. Nu e de mirare, deci, că depozitele din Pitești, Găești, Stolnici, Potcoava, Drăgănești-Olt, Costești, Slatina au rămas în pană de lemne. Dacă s-ar fi respectat contractele, am fi putut să ne creăm din vreme un stoc suficient, astfel încît să nu ne trezim în toiul iernii cu depozitele a- proape goale. Au perfectă dreptate cetățenii oare semnalează lipsa lemnelor de foc. Dar problema ne depășește.De bună seamă, are dreptate și directorul. Așa stînd lucrurile, s-ar cuveni ca Ministerul Economiei Forestiere să cheme la ordine unitățile forestiere care nesocotesc termenele de livrare Contractul e contract și, o dată ce ți-ai așternut semnătura pe el, ți-ai luat, implicit, răspunderea respectării lui necondiționate. Directorii I.F.-Pitești (Ste- lian Matei), I.F. Curtea de Argeș (ing. N. Bădîrcea) și I.F. Băbeni (ing. Ion Diaconescu) se fac

din Capitală
diourilor engleze, film color, cinemascop. Protagonista — Rita Tushingham — este cunoscută din „Gustul mierii', film distins cu Premiul special la Karlovy Vary (1962) și cu un premiu ă- cordat în S.U.A. pentru cel mai bun film în limba engleză și cea mai bună actriță. In filmograiia tinerei actrițe se mai înscrie și un rol în „Șpilul* (The Knack), • premiat cu Palme D'Or la Cannes și o diplomă de merit la festivalul de la Edinburg. Rita Tushingham nu se dezminte nici în „Capcana' în care, în rolul Eve — o fată mută — susține un extraordinar recital actoricesc.După „Capcana' urmează filmul „BELA", producție a studiourilor „Maxim Gorki', ecranizare a cinci episoade din romanul „Un erou al timpului nostru’ de Lermontov. Vladimir Ivașov, cunoscut de marele public din filmul „Balada soldatului', interpretează complexul rol al lui Peciorin. „Bela' este un film pe ecran panoramic, în culori, în care natura nu este doar un cadru, ci deține un „rol'Varietatea genurilor în alcătuirea repertoriului o putem ilustra

și cu „O LUME NEBUNA, NEBUNA, NEBUNA...', producție a studiourilor americane, distins cu premiul Oscar 1964 pentru cele mai bune efecte sonore. Este o comedie burlescă realizată de Stanley Kramer, care reînvie aici cele mai bune tradiții ale „epocii de aur’ ale lui Mack Sennett. în distribuție apar nume cu rezonanță pentru acei care l-au admirat pe Spencer Tracy în „Procesul maimuțelor", „Bătrînul și marea*, „Procesul de la Niirnberg', cît și pentru generația care își amintește încă de copilul teribil al Hollywood-ului — Mickey Rooney sau de Buster Keaton — marele comic care nu a rîs niciodată.Filmul lunii martie va fi o e- cranizare după piesa lui J. A- nouilh : „BECKET'. Rolul lui Henri II îl deține Peter O'Toole, iar pe cel al arhiepiscopului de Canterbury, saxonul Thomas Becket, îl interpretează Richard Burton. A- mintim că regizorul filmului este Peter Glenville, care a dăruit cinematografiei „Vară și fum".Sînt doar cîteva filme care conferă cinematografului „Patria" din Capitală un prestigiu pe cale de consolidare.

răspunzători de situația gravă care există astăzi în regiune în ce privește aprovizionarea cu lemne de foc a populației.Au și salariații „Combustibilului" lipsurile lor, fără doar și poate. De pildă, continuă să se tolereze abuzurile camionagiilor care refuză să transporte lemnele fără bacșiș gras. („Dacă-ți convine, meștere; dacă nu, suflă-n mîini și te încălzește"). Asigurarea transportului lemnelor la domiciliu cu mijloace proprietatea statului — contra cost, bineînțeles — ar lua, definitiv, apa de la moara acestor speculanți.Lasă de dorit și comportarea unor salairiați de la depozite. Am asistat, deunăzi, la casieria depozitului Războieni din Pitești, la o 6cenă oare m-a indignat, realmente. Casierița Alisa Ionescu striga la cetățeni cît o ținea gura, îi insulta și-i bruftuluia. Oare nu se găsesc mijloace pentru ca acești funcționari să fie făcuți să înțeleagă că nu cetățenii se află în slujba lor, ci invers : ei au datoria servească politicos, civilizat, cetățeni ?Așteptăm măsurile care se luate grabnic în aceste privințe. Concursul Ministerului Economiei Forestiere aT fi salutar.

DE CONFECȚII 
DIN CĂLĂRAȘI

k. Ir*»

Multe din produsele Fabricii de confecții din Călărași au făcut față cu succes examenului exigent al cumpărătorilor. Datorită atenției și bunului gust cu care sînt executate, articolele ce poartă marca fabricii Călărași sînt solicitate. Din gama largă a produselor sale amintim costu- mașele pentru copii, rochițele pentru fete, pantalonii pentru fete și băieți și pantalonii de uniformă școlară.Pentru adulți, fabrica produce combinezoane pentru bărbați, precum și costume-sa- lopetă De asemenea, întreprinderea mai livrează diferite modele de plăpumi. .
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I SPORT î DIN LUMEA LARGA

Debutul echipelor 
noastre de volei în 
„Cupa campionilor 
europeni"
® STEAUA - GALATASA- 

8AY ISTANBUL 3-0ISTANBUL (prin telefon, de la dr. 
E. Pădurețu) — Echipa Steaua a debutat aseară în noua ediție C.C.E., întîlnind la „Spor Sarayi" — cea mai mare sală de sport din Istanbul — pe campioana Turciei, Galatasaray. Voleibaliștii noștri, în formă destul de bună și oricum mai experimentați decât adversarii, au învins cu scorul de 3—0 (ia 4, 2, 7). Jocul a fost apreciat de cei aproximativ 2 000 de spectatori aflați în tribune.'
• DINAMO - PARTIZAN 

BELGRAD 3-1BELGRAD (prin telefon, de la 
I. Bocioacă) — în sala „Expoziției" din capitala Iugoslaviei a avut loc ieri după-amiază meciul-tur pentru C.C.E. al echipelor Partizan Belgrad și Dinamo București. Prezența dina- moviștilor, deținătorii trofeului, a suscitat firesc un mare interes, voleibaliștii belgrădeni dorind neapărat un rezultat de prestigiu. Meciul a prilejuit afirmarea dinamoviștilor, învingători în patru seturi : 15—4, 14—16, 15—13, 15—12. în tot timpul jocului, de o parte și de alta a fi’leu- lui au fost faze palpitante, aplaudate îndelung.

TENIS DE MASĂ, LA FLOREASCA

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
ALE ROMÂNIEIîn sala Floreasca din Capitală au început — prin disputarea meciurilor din cadrul turneelor pe echipe (băieți și fete) — campionatele internaționale ale României ce reunesc, după părerea specialiștilor, o bună parte din „paletele" de elită ale tenisului de masă mondial. Partida centrală a opus echipele masculine ale R. P. D. Coreene (finalistă a ultimelor C.M.) și U.R.S.S. Tinerii jucători sovietici au fost la un pas de a produce o mare surpriză ; conduceau cu 4—2 și excelentul Gomoșkov (care învinsese cei mai valoroși adversari) părea să termine învingător și întâlnirea cu Jung-Riang-Ung. Dar... Răsturnarea rezultatului în favoarea sportivului coreean a schimbat cursul întregii partide. Scorul final al acestei dramatice și spectaculoase dis

pute, ce a durat peste 3 ore, a fost de 5—4 pentru vicecampionii lumii.în turneul feminin, jocurile din serii au desemnat semifinalistele : Anglia — R.D.G. și România — R.F.G. Reprezentantele noastre s-au calificat învingînd cu 3—0 formația Cehoslovaciei. Astăzi vor fi cunoscuți învingătorii turneelor pe echipe. Concursul începe la ora 9.Alte rezultate : Masculin : U.R.S.S.— Ungaria 5—2 ; Suedia — R.D.G. ■ 5—2 ; Cehoslovacia — România B 5—3. Feminin: R.D.G. — U.R.S.S. 3—2 ; U.R.S.S. — România B 3—1 ; R.F.G. — Ungaria 3—0; Anglia — R.P.D. Coreeană 3—0 (!) ; Iugoslavia— Anglia 2—3 ; Iugoslavia — R.P.D. Coreeană 3—0 (!) ; Ungaria — România tineret 3—2.

• BASCHETBALIȘTII ROMÂNI au luat parte la un turneu internațional în localitatea vest-germană Lorach. După ce cîștigaseră primele două meciuri (cu echipa Elveției și selecționata secundă a R.F.G.) ieri după-amiază, ân ultimul joc al turneului, reprezentativa noastră a întrecut, după prelungiri, cu 79—76 (65—65; 28—34) prima reprezentativă a țării gazdă. în acest fel baschetba- liștii români au ocupat primul loc în clasamentul final al turneului.
C DUMINICĂ, ÎN ULTIMA ZI A 

CAMPIONATELOR EUROPENE DE 
PATINAJ VITEZĂ de la Oslo, norvegianul Fred Anton Maier a stabilit un nou record mondial în proba de 5 000 m cu timpul de 7‘41”7/10. Proba de 1 500 m a revenit sovieticului Eduard Matusievici cu rezultatul de 2’04”5/10. Fred Anton Maier (Norvegia) a corectat recordul mondial în proba de 10 000 m (15‘20”3/10). Titlul de campion european absolut â revenit la această ediție norvegianului Fred Anton Maier.

o SELECȚIONATA DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ A ROMÂNIEI, aflată în turneu în R.F. a Germaniei, a întâlnit echipa E.V. Fiissen, campioana țării. Meciul s-a terminat la egalitate 5—5 (2—1, 1—0, 2—4).

• PROBA DE SLALOM SPECIAL (feminin) din cadrul Universiadei de la Innsbruck a fost câștigată de Cathy Negel (S.U.A.). Proba feminină de slalom uriaș a revenit sovieticei Irina Turunskaia cu 116” 72/100. Judit Td- mori (România) s-a clasat pe locul 25. Casapu și Neagoe au abandonat.

Atlefi juniori la concursul din sala Steaua

o ATLETUL AMERICAN GEORGE 
WOODS a realizat ân proba de a- runcare a greutății 20,20 m (cea mai bună performanță mondială a sezonului). Mel Pender a câștigat în mod surprinzător proba de 60 yarzl rea- lizînd timpul de 6”. El l-a învins pe marele favorit Jim Hines.

e LA PARIS s-a desfășurat returul meciului dintre echipele Universității din Paris și Legia Varșovia, contând pentru „Cupa campionilor europeni" la volei masculin. Oaspeții au obținut din nou victoria cu scorul de 3—0.
O COMPETIȚIA DE SCHI „CUPA 
RHODOPE. Proba de slalom special a fost câștigată de Anghelov (Bulgaria). El a fost urmat de Helmut Hein (R. D. Germană) și' Brenci (România). Kurt Gohn (România) s-a clasat pe locul 7.

• LA NUMAI 24 DE ORE după ce 
a stabilit un nou record mondial in proba de 220 de yarzi spate, tânăra înotătoare Karen Muir (Republica Sud-Afiricană) a corectat și recordul lumii în cursa de 110 yarzi spate. Ea a realizat timpul de l‘06”7/10. Vechiul record (l‘07”5/10) aparținea a- celeiași sportive.

e COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALĂ FEMININĂ DE SCHI de la Saint Gervais a continuat cu desfășurarea probei de coborâre. Victoria a revenit sportivei Isabelle Mir (Franța). Ea a fost urmată de Annie Famose (Franța) și Christi Haas (Austria).

• „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" 
LA RUGBI. La Paris echipa Franței a învins cu 16—6 (8—6) selecționata Mandei.

O LA CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE PATINAJ VITEZĂ, desfășurat la Inzell, vest-germanul Erhard Keller a egalat recordul mondial în proba de 500 m cu timpul de 39”5/10. Recordul mondial oficial a- parține sovieticului Grișin.

• LA PRAGA s-au întâlnit într-un meci amical echipele feminine de handbal ale Cehoslovaciei și Ungariei. Handbalistele cehoslovace au obținut victoria cu scorul de 10—7 (6—1).
• LA ANVERS, în „Cupa campionilor europeni" la volei feminin, Wisla Cracovia a învins cu 3—0 pe V.O.G. Anvers.

PLECAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RADULESCU LA NEW DELHIDuminică după-amiază a părăsit Capitala, îndreptând u-se spre New Delhi, tovarășul Gheorghe Rădules- cu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va conduce delegația Republicii Socialiste România la cea de.-a doua Conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, ale cărei lucrări se vor desfășura între 1 februarie și 25 martie a.c.Au mai plecat spre New Delhi- Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, locțiitor al șefului delegației, Costin Murgescu, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice, director al Institutului

de Cercetări Economice al Academiei Republicii Socialiste România, și alți membri ai delegației.Delegația este însoțită de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Janos Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Alexandru Boabă, ministrul petrolului. Petre Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale economice.A fost de față Amrik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București. (Agerpres)
De la Ministerul Învătămîntului

9Ministerul învățământului aduce la cunoștință celor interesați că între 15—30 martie 1968 va avea loc admiterea la doctorat pentru anul universitar 1967/1968.înscrierile se fac între 20 februarie și 5 martie 1968 la instituțiile de învățământ superior și la institutele sau centrele de cercetare ale Academiei Republicii Socialiste România prevăzute în anexa I a Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2910/1967, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 101, din 1 decembrie 1967.Pentru orice informații privind condițiile de admitere, specialitățile la care se organizează, disciplina de admitere la fiecare specialitate, tematica disciplinei, data

ținerii examenului sau colocviului de admitere, persoanele interesate se pot adresa la secretariatul instituțiilor respective.
Cronica ZÎÎei

Duminică seara, a părăsit Capitala plecînd spre Belgrad o delegație, condusă de general-colonel în rezervă Constantin Popescu, care va participa la festivitățile organizate în R.S.F. Iugoslavia, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a răscoalei de la Kotor a marinarilor din flota austro-ungară. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

(Foto : R. Costin) Economisirea 
resurselor materiale

spună părerea în cadrul legiilor de antrenori federațiilor ori de cite este nevoie.Personal consider că una din cele mai acute chestiuni este aceea a aplicării întocmai și cu perseverentă a măsurilor stabilite cu ocazia discuțiilor specialiștilor, măsuri consemnate de altfel și în planurile de pregătire. Din păcate, și a- cest lucru l-am mai sesizat în presă și cu o altă ocazie, există încă antrenori de loturi care fie că admit un regim de muncă lent și chiatr. sărac în conținut, fie că manifestă reținere în aplicarea acelor noutăți metodice care se întrevăd în antrenamentele marilor campioni. Ca să exemplific, mă voi referi la cîteva cazuri din atletism. Unii antrenori de semifond și fond (Tintoreseu, Stănel) consideră încă neavenite, antrenamentele cu intensitate de concurs și de lungă durată, ca și antrenamentele pe teren variat, în mijlocul naturii. Motivul invocat sună cel puțin straniu : alergătorii noștri au o constituție fizică și temperamentală ce nu suportă eforturi mari (!). Dînd curs unor astfel de idei, nici nu-i de mirare că specialiștii respectivi și-au văzut elevii capotând într-o serie de concursuri tari sau înregistrând rezultate care n-ar putea figura onorabil în ierarhia internațională. Ce pretenții să avem de Ia astfel de atleți care, deși seniori, nu fac antrenamente nici măcar Ia potențialul juniorilor 7“

coaie ori .
Franței" pentru a- la Jocurile Olim- la Tokio — să steaselecția unii specialiști, rinele foruri federale ajustează din manțele de condei perfor- anticipație".

lipsa de 
și... „rîsul 
barbă

:•

oarecum inconstant, a plătit tribut unor traumatisme contractate la antrenamente și la concursuri. Chiar și .. într-o astfel de situație, el a realizat rezultate bune în compania unor adver- sări de certă valoare. Mi- haela Peneș este însă într-o formă scăzută ; exceptând aruncarea de 60,68 m, cu care, se știe, a ocupat locul I în ierarhia mondială a anului 1967, campioana noastră olimpică are puține motive să se declare mulțumită de nivelul la care se află. Cu regret trebuie spus că Peneș manifestă încă rețineri xîn privință'.intensității an-, . • trenamentelor, se pregăteș-:te puțin".„Părerea mea — intervine R. Vilara — este că anul trecut, deși an pre- olimpic, în atletism ș-a urmărit prea mult cîști-

Despre 
control 

în

„Turul matori, pice de ani de zile departe de ciclism ? Și culmea : deși îndeplinește funcția de președinte al colegiului de antrenori !“

Optimismul atleți- 
lor nu este exage

rat ?— Vd sînt cunoscute, 
desigur, obiectivele și 
realizările pe 1967 ale at- 
leților (în tabelul de mai jos le prezentăm și cititorilor — n.n.). Cum a- 
preciați această situație ? 
Nu cumva cifrele pe 1968 
decurg din calcule ireale?întrebării noastre îi răspunde prof. V. Firea:„într-adevăr, ne aflăm într-un moment destul de dificil. Raportat la obiec-

„Mi se par demne de reținut cîteva lucruri — continuă ideea dr. I. Drăgan. Descentralizarea pregătirii olimpicilor, recomandabilă în esența ei, a determinat din păcate o oarecare ne- concordanță între intenții și realizări. Nimic de zis, rhidij' dintre specialiștii federațiilor, ai cluburilor au o bogată și fructuoasă experiență ; dar ei lucrează oarecum izolat, planurile lor denotând deseori simplism, individualism în a- bordarea celor mai impor-

Tîmpul costă me
dalii olimpice,.Bilanțul tirului românesc la ultimele patru olimpiade — ne-a spus ing. P. Cișmigiu — este binecunoscut : trei medalii de aur, una de argint, două de bronz, precum iși o. serie de locuri IV—Vi. Pe națiuni, ne-am clasat între locurile III—V. Pentru Mexico însă medaliile vor fi mult mai scumpe ; candidate sînt la ora actuală foarte numeroși și foarte bine

garea unor competiții pe echipe (parcă atletismul n-ar fi sport individual prin excelență), și nu s-a , căutat îmbunătățirea calității individuale a performanțelor. Federațiile greșesc menținînd în loturile olimpice sportivi care nu îndeplinesc sau nici măcar nu se apropie de stan- dardurile stabilite, numai și numai pe considerentul că la olimpiadă pot prinde un culoar sau o serie avantajoasă și succesul le este a- sigurat. Astafei sare, de o- bicei, 4,80 m Ia prăjină ; o singură dată, anul trecut, a sărit 5,03 m. Ce criterii au existat ca să i se stabilească drept obiectiv pe anul 1968 rezultatul de 5,15 m? Pentatlonista Vinti- lă — se anticipează —poate ocupa la J.O. locul 10—12 cu 4 730 puncte. Dar cum să totalizeze acest punctaj, cînd anul trecut n-a atins măcar cifra de 4 600, corespunzînd de-abia locu-
Numele sportivului șl proba

Obiectiv 1967 val. 
plan 
mond.

Obiectiv
1968planlf. realizat

V. Vlscopoleanu (lungime) 6,65 m 6,56 4
•

6,70
M. Peneș (suliță) 59—60 m 60,68 1 62,50
Ciochină (triplu) 16,60 m 16,59 8 16,70
V. Bonei (înălțime) 1,66 m 1,73 13 1,75
M. Ciurea (suliță) 55,00 m 54,92 12 57,00
El. Vintilă (pentatlon) 4 600 p 4 571 21 4 730
Naghi (disc) 58,00 m 50,49 23 60,00
Astafei (prăjină) 5,00 m 5,03 21 5,15
Socol (decatlon) 7 600 p 7 428 18 7 800
I. Silai (800 m) 2.06,0 2.05,6 16 2.04,0
Șerban (înălțime) 2,08 m 2,11 30 2,12
Vamoș (3000 obs.) 8.38,0 8.43,0 30 8.32,0
Costaehe (ciocan) 67,50 m 63,CC 30 69.00
Sărucan (lungime) 7,85 m 7,46 50 7,90

tivele planificate (în trea
căt fie spus, acestea sînt 
destul de modeste în com- 
parqție cu performanțele 
internaționale — n.n.) at- leții șl atletele din Ioturile olimpice n-au reușit să ne edifice asupra șanselor lor la marea competiție din toamna Iui ’68. Doar doi- trei ar putea avea perspective în lupta pentru primele trei locuri. Sînt necesare însă unele precizări. Campioana noastră la săritura în lungime a arătat o constanță îmbucurătoare de-a lungul anului, obținînd rezultate apropiate obiectivului propus. Ciochină,

Iui 20 pe plan mondial ? Pentru 1968, decatlonistul C. Socol ar trebui să atingă punctajul de 7 800. Dar anul trecut n-a totalizat decît maximum 7 428 de puncte. Ce să mai lungim vorba : știați că după J. O. de la Tokio, atleții noștri au dispărut unul cîte unul din clasamentele mondiale a- nuale ale primilor zece și în 1967, doar trei români mai figurau pe această scară a valorilor certe?Aș putea continua exemplificarea. Consider însă că esențialul s-a reținut : în preajma unor mari confruntări, pentru a motiva

tante probleme, lată un exemplu. Cunoscută fiind altitudinea podișului mexican, influența ce ar putea-o avea în obținerea rezultatelor, s-a stabilit ca în 1967 să se facă o serie de teste speciale fiecărui selecționabil pentru Mexico. Această testare trebuia încheiată în toamnă. O serie de loturi (atletism, volei, canotaj) au găsit fel și fel de pretexte pentru a absenta.Pornind de la această problemă, rămasă încă nerezolvată, este absolut necesar ca de urgență să se instituie o comisie de coordonare a pregătirilor olimpice, al cărei rol să fie tocmai acela de a urmări și pune de acord diferitele măsuri înscrise de fiecare federație în planul său de activitate. Utilitatea comisiei devine evidentă, întrucât pentru unii antrenori și sportivi descentralizarea de care aminteam mai sus înseamnă sustragerea de sub controlul forului sportiv central".Solicită cuvîntul H. Naum : „Personal, consider că pînă la instituirea comisiei de care Drăgan, ar fi precizeze de ciul metodicC.N.E.F.S. și alți specialiști ai acestuia stau încă departe de loturile olimpice. Se consideră absolviți de răspunderea ce le revine pentru pregătirea corespunzătoare a olimpicilor ? Nu știu cine a înțeles (și mai ales ce l-a făcut să înțeleagă) că pentru Mexico s-a renunțat la aportul me- todiștilor, totul dar absolut totul revenind federațiilor. Din cîte se știe la J. O. de la Melbourne, Roma și Tokio, o serie de specialiști din centrala forului nostru sportiv au acumulat multă experiență din deplasările speciale făcute la fața locului. Acum astfel de me- todiști, supărați probabil că au fost criticați pentru unele insuccese ale sportivilor de care, au răspuns la timpul respectiv, s-au retras deoparte și. ca să zic așa. „își cam rîd în barbă" cînd constată că în pregătirea olimpicilor pentru Mexico se ivesc unele carențe. Cum a putut, de pildă, tov. ■Istrate — trimis cu echipele reprezentative de ciclism la campionatele mondiale, la

vorbea dr. bine să se ce servi- din cadrul

pregătiți. Fac această afirmație pe baza cunoașterii situației existente la fiecare din cele patru olimpiade la care am participat pînă acum (Helsinki, Melbourne, Roma, Tokio), ca și pe baza celor văzute în Mexic la „Săptămâna preolimpică" din 1967.Din analiza serioasă a pregătirii pentru Tokio am dedus că una din cauzele rezultatelor slabe de atunci a fost oboseala acumulată peste . măsură prin prelungirea selecției pînă în ajunul plecării la J. O. Obosiți, mai ales din punct de vedere nervos, unii din trăgătorii noștri n-au mai dat randamentul scontat. Lotul nostru de tir este conturat în cea mai mare parte. Cu toții ne cunoaștem foarte bine adversarii și știm ce trebuie făcut. Atu-ul nostru poate decurge din calitatea muncii depuse în aceste ultime luni dinaintea startului, căci schimbarea metodicii de antrenament, cît ar fi ea de nouă și modernă, nu ajută la nimic, timpul fiind prea scurt pentru a mai experimenta ceva.Constat că la unele sporturi, normele de selecționare nu sânt tocmai stimulatorii și nici edificatoare ; la tir, normele au fost mult superioare celor dinainte de Tokio. Vreau să precizez totuși că Ia selecționare am ținut cont de constanța rezultatelor la un anumit nivel, numai astfel putînd e- xista garanția că sportivul respectiv are și valoare.îmi permit ca, pe scurt, să spun câteva lucruri 'privind condițiile organizatorice pentru olimpiadă. înainte, ca și acum ne-am întrunit la fiecare început și sfîrșit de an pentru a discuta și a stabili planuri de măsuri. Din păcate, cu aceeași frecventă au urmat de fiecare dată perioade de relaxare, un fel de lînce- zeală. cind și sportivii și antrenorii au slăbit ritmul de lucru, au pierdut timpul degeaba. Unele măsuri, inclusiv de ordin organizatoric. își așteaptă cu lunile rezo'varea. deși la data stabilirii lor pe hîrtie se apreciază că sânt urgente și absolut necesare. Planurile ră- mîn literă moartă, și la o nouă analiză constatăm că rezultatele slabe își au aceleași cauze. Cîteva exem-

ple de la tir. Ne propunem să câștigăm medalii o- limpice, dar : a) — instalațiile de pe standurile de tragere de la Tunari au înghețat ; b) nici acum nu avem talere suficiente pentru antrenamente ; c) am intrat în anul olimpic, am întocmit planul de activitate, însă se mai discută dacă este cazul sau n.u să facem cutare sau cutare deplasare — și timpul trece. Pornind de la aceste cîteva neajunsuri (mici, doar în aparență) vreau să subliniez și eu necesitatea înființării și funcționării unei --- comisii de ■ coordonare a' pregătirilor olimpicilor, în componența căreia să intre oamenii cei mai experimentați și mai operativi.în încheiere, o recomandare : fără să se creadă că resping colaborarea cu alți specialiști (medici, psihologi, metodiști etc.) țin să reafirm inutilitatea experimentării la această oră a fel și fel de metode de pregătire, altele decât cele definitiv cunoscute și aplicate de antrenorii noștri".„Mai mult cu experiență de sportiv și mai puțin ca antrenor (căci în această din ultimă funcție mă aflu pentru prima dată înaintea J. O.) — a intervenitI. Cernea — vreau să remarc și eu absoluta necesitate ca acum în fiecare lot olimpic să se finiseze calitățile de bază ale selec- ționabililor. în ce-i privește pe componenții loturilor de lupte greco-romane și de libere, de la care se așteaptă, normal, medalii o- limpice, ei sînt în faza finisării pregătirilor ; acordăm atenție specială condiției fizice, arma noastră de temut în marile confruntări internaționale. Căutăm însă să aducem îmbunătățirile necesare la acele procedee tehnice pe care le stăpânim mai bine".
0 problemă cheie: 

aclimatizarea„Mai mult decât la Tokio, Mexicul ridică cu foarte mare seriozitate problema aclimatizării — remarcă dr. I. Stănescu. Diferența de fus orar, umiditatea scăzută a atmosferei și mai ales înălțimea de peste 2 200 m a capitalei aztece sînt fiecare în parte și toate împreună piedici serioase, mai ales pentru sportivii care omit existenta acestora. Mi se pare însă firesc să remarc două aspecte ale problemei. Prima se referă la faptul că principalul în realizarea marii performanțe în Mexic rămâne totuși temeinica pregătire tehnică ; numai visătorii pot spera că titlul olimpic revine aceluia dintre sportivi care pur și simplu își mută locul antrenamentului pe vreun platou de înălțimea orașului-gazdă a J. O.

A doua remarcă îi privește mai ales pe sportivii și antrenorii noștri care, adoptând reversul medaliei, neglijează aproape comple.t atât pregătirea la altitudine cît și îndrumările rezultate dintr-o minuțioasă cercetare a medicilor specialiști. Testările făcute de medicii sportivi, ca și absoluta evidență a lucrurilor în zilele cînd unii sportivi au făcut antrenamente sau au participat la concursuri chiar la Mexico, sînt cît se poate de edificatoare. Tocmai de aceea nu-mi explic de ce unele loturi de sportivi, din neglijență sau chiar eu btină știință, au omis să se prezinte la testare, pe alocuri susținînd că astfel de experimente le deranjează programul de pregătire. Consider cu totul anormală situația că acum, cu destul de puțin timp înaintea Jocurilor Olimpice, nu toți sportivii selecționa- bili au fișele individuale puse la punct cu observațiile specialiștilor. Și toate acestea în ciuda faptului că au fost alocate fonduri speciale pentru a- menajarea complexului sportiv de la Piatra Arsă, pentru asigurarea unui colectiv de specialiști și a a- paraturii necesare".
— Așa cum rezultă din 

rapoartele federațiilor, a- 
cum la începutul anului 
olimpic, potențialul spor
tivilor noștri ar îndrituț 
să se considere că la 
Mexico au posibilitatea 
sa se claseze în primii 
șase, unii emitînd pre
tenții, în parte justificate, 
chiar la medalii. Ce pă
rere aveți ?„Desigur, calculele acestea nu se vor putea adeveri— subliniază prof. C. Liță— decât în măsura în care sportivii respectivi, antrenorii lor și ceilalți specialiști vor înțelege să muncească Ia nivelul cel mai înalt al exigențelor întrecerii olimpice. Precizez acest lucru întrucît unele federații manifestă un optimism exagerat în raport cu situațîa reală. Pe plan intern, atletismul, spre exemplu, are o seamă de succese ; în 1967, s-au stabilit peste 180 de recorduri republicane. Dar numai un infim număr dintre acestea au o anumită valoare internațională.Tocmai de aceea, pentru aceste ultime și, aș zice, hotărîtoare luni de pregătire este necesară în primul rînd intensificarea controlului pregătirii loturilor olimpice. Un control permanent, făcut de antrenorii federali sau de alți specialiști valoroși ai federațiilor, de membrii secțiilor tehnice și ai sectorului metodic din cadrul C.N.E.F.S., pentru că, într-adevăr, experiența multora dintre specialiștii respectivi este practic nevalorificată".

(Urmare din pag. I)

NOTA REDACȚIEI. — Alegerea interlocutorilor pentru discuția noastră n-a fost, desigur, făcută la întâmplare ; am invitat să-și spună părerea specialiști care cunosc bine problemele, in majoritate având ei înșiși răspunderi precise în cadrul programului de pregătire a olimpicilor. Un lucru curios însă : intervențiile lor lasă să se înțeleagă că vina pentru situația dificilă în care se află o serie de loturi olimpice revine unor factori de care personal vorbitorii sînt complet străini. Cine totuși răspunde de faptul că numărul sporturilor și al sportivilor vizați să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Mexico este mai mic, că nivelul performanțelor multora este mai puțin înalt decît înainte de Olimpiadele de la Tokio sau Roma 7 Cum s-au ocupat de pregătirea olimpicilor cluburile, federațiile, secțiile tehnice, comisia medicală și metodiștii din cadrul C.N.E.F.S. 7 Dar cei însărcinați cu aceste probleme din partea Comitetului olimpio român 7 Avînd în vedere timpul scurt rămas pînă la J.O., nu se consideră oare necesară coordonarea întregii activități a olimpicilor de către un „stat major" 7Iată întrebări cărora — dată fiind importanța lor — Consiliul național pentru educație fizică și sport ar trebui să le dea răspunsuri și să le găsească rezolvarea corespunzătoare chiar cu ocazia apropiatei sale plenare.

materiale pe șantiere ? Aproape nu există șantier unde să nu se risipească, într-o formă sau alta, cimentul, cărămida, fierul, betonul și alte materiale. Să analizăm un exemplu. Pe șantierul nr. 1 al I.C.S.I.M., ce execută lucrări la Fabrica de elemente pentru automatizări — din București, cărămida a fost descărcată la punctele de lucru prin... basculare, din care cauză circa 10 la sută s-a spart, nemaiputîn- du-se folosi. De asemenea, circa 2 500 kg ciment alb era depozitat într-o improvizație de panouri de cofraje, fiind expus umidității din sezonul rece. Cazul nu este singular. Exemple asemănătoare pot fi întâlnite pe șantierul dezvoltării uzinelor „23 August" — tot din Capitală, ce se execută de aceeași întreprindere.De fapt, asemenea constatări au fost făcute și de anchetele publicate în „Scânteia" pe cîteva șantiere. Tangențial sau în mod direct, organele de control financiar au urmărit efectele declanșate. Ce s-a desprins ? în majoritatea cazurilor, pierderile de mii, zeci și chiar sute de mii de lei — din degradarea inadmisibilă a materialelor pe șantiere — au fost „compensate" prin... sancționări, mustrări scrise, amenzi și unele imputări. Măsuri insuficiente, dacă ne gîndim că ele nu au lezat conducerile șantierelor sau ale depozitelor, ci pe magazioner, sau responsabilul cu a- provizionarea. Ele, conducerile șantierelor, nu au văzut risipa și neglijența ? Evident că da ! Dar, le-au tolerat. Ca urmare, „autorii morali" ai acestor acte dăunătoare pentru acțiunea de economisire a valorilor materiale nu au suportat nici o consecință. Și pierderile continuă să- curgă ! Iată de ce controlul financiar arc îndatorirea de a interveni energic — prin măsuri de răspundere personală — în toate cazurile în care conducerile șantierelor nu înțeleg cerința câ nu se mai poate permite nici o îngăduință și nici un fel de compasiune pentru cazurile de irosire, risipă și degradare a materialelor de construcții.Cu aceeași tărie se pune, la nivelul economiei naționale, și problema valorificării superioare și utilizării judicioase a masei lemnoase. Nimeni nu are dreptul să admită irosirea „aurului verde" și se pare că de această chestiune sînt din ce în ce mai mult preocupate cadrele de răspundere din sectorul economiei forestiere. Stăruie însă situații greu de înțeles și justificat. Mari cantități de masă lemnoasă, exploatată cu ani în urmă, continuă să fie nescoasă din pădure, iar pe parcelele sacrificate au rămas numeroși copaci netăiați și tăierile se fac „la înălțime", rămânând cioate care însumează mulți metri cubi de lemn. Masă lemnoasă care putrezește ! Vreo 6 întreprinderi forestiere s-au convins sjngure și la fața locului că în parchetele „lichidate" se găseau arbori pe picior sau doborîți și nefasonați care totalizau 58 000 metri cubi. Confruntate cu cruda realitate — tot la fața locului — ele au fost de acord să întocmească noi acte de punere în valoare șl să elaboreze grafice pentru exploatarea lemnului, evitîn- d-u-se astfel degradarea în continuare și chiar pierderea efectivă a acestor materiale.Din păcate, ar mai fi și alte asemenea „capitole" în care controlul financiar a depistat aberații, precum și manifestări ale abuzului în angajarea fondurilor materiale și bănești ale statului. Este vorba, de pildă, de volumul încă ridicat al cheltuielilor neproductive, domeniu în care au excelat anul trecut Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare. Aceste 4 ministere au contribuit cu sute de milioane lei la menținerea cheltuielilor neproductive, aportul lor cifrîndu-se la circa 70 la sută din totalul pe economie. Privind aceste pierderi, „micile găinării" mai trebuie sau nu luate în discuție ? Firește, ele se impun cercetate în amănunt. Intervine, atunci, întrebarea : cum se manifestă ele ? Le Cităm și le încadrăm pe același calapod, întrucât „în mare, sau în mic"

exprimă o totală lipsă de răspundere față de banii statului.Să concretizăm. Este cunoscută grija partidului și statului pentru ca oamenii muncii să beneficieze de condiții cît mai bune de a-și petrece timpul lor liber. Nu apare însă cu nimic justificat că asemenea plăceri să se realizeze pe seama fondurilor statului. La un recent control, efectuat la 61 de unități, a rezultat că acestea au organizat prin O.N.T. excursii „de agrement", suportind din banii statului costul acestora, atît pentru salariați cît și pentru membrii lor de familie și chiar... persoane străine. Mai mult chiar, au existat ' căzuri în' care s-au plătit unor salariați și „drepturile de salarii" pe timpul excursiilor, cît și diurne de deplasare. Care a fost reacția conducerilor unităților respective 7 Unele au recunoscut „culpa" și au suportat consecințele. Altele, nu ! Directorul și contabilul șef de la „Editura științifică" București, de pildă, în loc să se opună la săvârșirea unor asemenea ilegalități, au aprobat trecerea acestor cheltuieli în „contul" economiei pentru 12 sala- riați. Deopotrivă, se poate pune întrebarea : de ce a fost necesar ca pentru birourile organelor de conducere a întreprinderii „Năvodul" Galați să se achiziționeze 4 covoare persane, lucrate manual care au costat de 4 ori mai mult decît același tip de covoare confecționate mecanic ? Răspunderea revine „Năvodului", dar și direcției generale tutelare din Ministerul Industriei Alimentare, care a manifestat „înțelegere" și i-a pus la dispoziție fonduri de investiții, dîndu-i posibilitatea să-și ^legalizeze... ilegalitatea.Aflîndu-ne la început de an, consider că problemele depistate trebuia să se afle continuu în centrul preocupărilor. Mai întîi, creșterea pa toate căile a eforturilor conducerilor de întreprinderi pentru ca regimul s?v®r_de economii să fie o caracteristică de bază a activității economice se impune cu stringență. A- ceasta presupune, însă, măsuri în vederea întăririi răspunderii fiecărui salariat, a răspunderii materiale, pa toate treptele și la toate nivelele. Concomitent, se cere finalizată acțiunea de revizuire a normelor de consum, materiale și bănești, pentru aducerea acestora la nivelul gradului de înzestrare tehnică a unităților în care se realizează producția materială, așezarea lor corespunzător noilor^ principii de cointeresare materială și practicii avansate pe plan mondial.Dar controlul! financiar ? Trebuie întărit la maximum și mărită exigența controlului preventiv patrimonial în cadrul fiecărei întreprinderi, încadrîndu-se cu oameni competent!, capabili să judece conținutul actelor administrației și să intervină cu eficiență, operativ, în evitarea cheltuirii nebportune și neeco- nomicoase a fondurilor statului. Totodată, controlul financiar intern e nevoie să acționeze mai operativ în sesizarea abaterilor care aduc prejudicii avutului obștesc, să-și . îndrepte • atenția asupra acelor activități gestionare unde se produc „de regulă" deficiente, să manifeste un grad mai mare de exigență și fermitate. în ce-1 privește — în strînsă concordanță cu directivele Conferinței Naționale a P.C.R. — aparatul de control al Ministerului Finanțelor va răspunde cît mai riguros sarcinilor stabilite, dezvoltând sistematic respectul față de leu !
vremea

esrsaaHnaKESSzaaEingaaEiBsinscBKVissaTimpul probabil pentru zilele de 30. 31 ianuarie și 1 februarie a.c. în țară : Vremea devine în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații locale. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade Ceață locală. în București : Vremea devine umedă, cu cerul mai mult noros. Vânt potrivit. Temperatura ușor variabilă. Diminea» ța și seara ceață slabă.



viața internațională
Vizita in Anglia Pregătirea campaniei
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AVENTURII
Așadar, Bangkokul a acceptat. Circa 10 000 de oameni se pregătesc intens în poligoanele de instrucție, sub directa îndrumare a „consilierilor" americani. Condițiile de antrenament sînt dintre cele mai grele, pe terenuri accidentate, sub rafalele musonului de iarnă. Oamenii trebuie să fie o- bișnuiți cu toate surprizele reliefului și ale climei, care fac parte dintre marile riscuri pe care să le înfrunte.Destinația recruților goanele de instrucție este hotărîtă. Și ei vor fi aruncați în Vietnamul de sud ca și alte mii de concetățeni care se găsesc deja acolo. Cînd vor ajunge toți pe pămîn- tul Vietnamului, numărul total al militarilor puși de Tailanda la dispoziția statului major american se va ridica la aproape 13 000.Negocierile dintre Pentagon și guvernul lui Kittikachon, începute cu cîtva timp în urmă, se pare că au fost destul de dificile. încă din toamna trecută Bangkokul a adresat Washingtonului cereri de a se pune la dispoziția armatei tailandeze rachete. în schimb, Tailanda accepta să sporească numărul trupelor sale în Vietnam cu o mie de oameni. Dar în decembrie presa americană vorbea despre desfășurarea între S.U.A. și Tailanda a unor noi negocieri, prin care ultima era solicitată să trimită 12 000 de soldați în Vietnamul de sud, urmînd ca, în schimb, „ajutorul" american să sporească de la 40 milioane dolari, cît era pînă atunci, la 100 milioane dolari anual. în cele din urmă însă s-a convenit asupra cifrei de 10 000 de soldați. Se păstrează încă totală discreție în jurul sumei primite în schimb de guvernul tailandez. Totuși, chiar o mărire a a- cestui ajutor anual nu ar avea o însemnătate prea mare pentru economia tailandeză, întrucît numai 15—20 la sută din sumă este afectată dezvoltării economice, cea mai mare parte fiind destinată înarmărilor și lucrărilor strategice.De altfel, în ultima da este caracterizată de specialiști ca un stat cu un pronunțat caracter polițist, preocupat de reprimarea forțelor patriotice din țară și angajat tot mai mult în războiul din Vietnam alături de forțele americano-saigo- neze. Pe teritoriul tailandez există 30 de baze aeriene și 20 de baze navale americane. Portul Satthip, cu a- dăposturile sale subterane, este cel mai mare depozit militar din Asia. Acest port și baza militară de la Khorat, considerate ca cele două centre nervoase ale dispozitivului american, sînt legate de alte baze americane prin cea mai bună rețea rutieră din întreaga Asie de sud-est. 43 000 de soldați americani, între care 33 000 de piloți, staționează pe teritoriul tailandez. Avioane ușoare și de bombardament cu nume sonore — „P-2 Neptun", „P-3 Orion", „B-52" — decolează sau aterizează de pe și pe aeroporturile din Tailanda. Toate au direcția Vietnam. 85 la sută din zborurile asupra Vietnamului pornesc de pe teritoriul Tailandei. Peste 26 000 de piloți americani cantonați la bazele din această țară au luat deja parte la operațiunile de bombardament — arăta cu cîteva zile în urmă ambasadorul american în capitala Tailandei.Deși Bangkokul se grăbește, în orice ocazie, să-și reafirme adeziunea sa la războiul agresiv purtat de S.U.A. împotriva poporului vietnamez, problema ce dă emoții guvernului Kittikachon este în primul rînd situația din ce în ce mai tulbure din propria țară, unde a izbucnit o răscoală împotriva regimului antipopular.Frontul patriotic tailandez, constituit în 1964 sub egida fostului prim ministru Luang Pridi Panomoyong, „îngrijorează serviciile de securitate mai mult decît vor s-o admită acestea" (New Nouvel Observateur). în mai multe regiuni ale țării ciocnirile dintre partizani și trupele guvernamentale au loc cu o frecvență tot mai mare. „în mai multe rînduri — scria recent „Le Monde" — unități ale armatei au căzut în ambuscade în munții împăduriți din provincia Nan". Numeroase sate din această regiune locuită de triburile Meo au fost evacuate de autorități pentru a împiedica alăturarea lor luptei de partizani. Mișcări similare au apărut și în sudul țării, nu departe de frontiera cu Malaezia, precum, și în provinciile din nord-est. Consilieri americani, așa-zisele „berete verzi", au venit în sprijinul forțelor guvernamentale. Unii comentatori arată că sprijinul acordat de Tailanda Statelor Unite în Vietnam este legat tocmai de intenția de a obține participarea militarilor americani la operațiunile împotriva partizanilor din provinciile tailandeze; 350 de instructori americani pregătesc unități tailandeze pentru luptele de represiune în munți și păduri. La dispoziția lor se află două baze speciale de instruire, una situată la Lopbuti, la 225 km nord de Bangkok, și alta lingă Sakon Nakhon, în nord-estul țării. In același timp S.U.A. au furnizat armatei tailandeze 49 de elicoptere pentru transportul trupelor, altele fiind în curs de livrare.Cu toate „măsurile de securitate" luate la Bangkok, acțiunile forțelor patriotice capătă un caracter din ce în ce mai organizat. însuși primul ministru, care este și ministru al apărării, inspectând acum cîteva zile regiunea muntoasă din districtul. Tung Chang pentru a constata urmările unei „serioase ciocniri între două unități tailandeze și un grup de partizani", a declarat că „situația este alarmantă". (A.F.P.). Pentru poporul tailandez alarmante sînt însă perspectivele deschise de politica aventuristă pe care o promovează liderii de la Bangkok.

Dumitru POPA

vorde din
fi trimișipe poli- Tailanda

vreme Tailan-

LONDRA 28. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : Continuîndu-și vizita în Marea Britanie, tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de alți membri ai delegației, precum și de Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, și de Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, a sosit duminică dimineața la Cambridge, cunoscut centru universitar, unde a vizitat laboratoarele Departamentului de mecanică al Universității. Oaspeții au fost întîmpinați de Sir John Baker, șeful Departamentului, profesor de mecanică, și de alți membri ai conducerii universității. Au fost vizitate, de asemenea, laboratoarele de aerodinamică, unde W. R. Howt- horne, profesor de termodinamică, și A. Mair, profesor de aeronautică,

au prezentat oaspeților instalațiile și aparatele de experimentare, precum și aspecte ale cercetărilor științifice în domeniul mecanicii și ale pregătirii universitare și post universitare în acest domeniu. După vizitarea laboratoarelor au avut loc convorbiri în cadrul cărora Sir John Baker a prezentat activitatea științifică a Departamentului și legăturile acestuia cu industria.Tovarășul Ilie Verdeț a exprimat aprecieri la adresa dezvoltării cercetărilor științifice în cadrul Departamentului de Mecanică vorbit despre preocupările România privind dezvoltarea cetărilor științifice.Oaspeții români au vizitat Colegiul Selwyn, unde vice-decanul acestuia, P. J. Durrant, a oferit un prînz în cinstea delegației.în cursul după-amiezii au mai fost vizitate și alte Colegii din Cambridge.Seara, delegația s-a înapoiat la Londra.

In dezbaterea 
activului national 
al P. C. Italian

!ntr-un comunicat dat pu
blicității în presa bulgară se arată că din cauza îmbolnăvirii tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, vizita sa în Cuba, stabilită pentru sfîrșitul lunii ianuarie a.c., a fost amînată pentru o dată ulterioară.

dut, de asemenea, viața într-o avalanșă din Klosterle, în Austria, iar doi soldați vest-germani au fost surprinși sîmbătă noaptea de a- valanșă și uciși în timp ce patrulau în localitatea Fussen.
rilor de mărfuri dintre cele două țări în anul 1968 și pentru semnarea unui protocol comercial.

și a din cer-apoi

Demonstrația la Stockholm împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam

■1 IU âH

ALGER 28. — Gorespondentul A- gerpres, Q. Benga, transmite: Edward Katjevena, reprezentantul la Alger al Organizației populare de eliberare a Africii de sud-vest (S.W.A.P.O.), condamnă procesul înscenat de „Gurtea Supremă" de la Pretoria celor 35 de patrioți vest- africani, acuzați de a fi militat pentru independența teritoriului Africii de sud-vest. Arâtînd că autoritățile rasiste de la Pretoria sînt sprijinite de puterile colonialiste, Katjevena a spus că organizația sa este hotărîtă să continue lupta pentru a pune capăt acțiunilor imperialiste. pentru a demasca conspirația acelor state ce împiedică ca rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. să fie aplicate. Intr-un comunicat publicat de revista „Ma-

yibuye", Partidul Gongresul Național African cheamă toate statele a- fricane și guvernele altor state din lume să facă totul pentru a salva viața luptătorilor africani pentru libertatea și independența țării.„El Moudjahid" consideră procesul de la Pretoria drept ilegal și a- preciază că „acesta servește Pretoriei nu numai ca mijloc de a-și continua politica de represiune, ci și de a dovedi lumii întregi că Africa de sud-vest rămîne în continuare administrată de Republica Sud-Afri- cană“.

Congresul
extraordinar

So- și-a Su- ho-
PARIS 28 (Agerpres). — Congresul extraordinar al Partidului cialist Francez (S.F.I.O.), care început sîmbătă lucrările la renes. în apropiere de Paris, atărît crearea unui partid democrat socialist. Noul partid nu va fi însă înființat înainte de anul 1970. A- ceastă hotărîre a intervenit în urma unor discuții aprinse între a- depții înființării imediate a unui asemenea partid în frunte ou Gaston Defferre, primarul Marsiiiei, și adepții amînării acestei hotărîri, în frunte cu Guy Mollet, secretarul general al S.F.I.O., vicepreședinte al Federației Stîngii Democrate și Socialiste. Potrivit observatorilor, hotărîrea congresului S.F.I.O. privind crearea noului partid democrat socialist, intervenind după hotărîrea similară a congresului partidului radical, înseamnă că procesul de fuzionare a formații ale stîngii este Al treilea grup al Stîngii Democrate și Convenția cluburilor cane, urmează să se în această problemă în care urmează. Președintele Convenției, Francois Mitterrand, care este totodată președintele Federației Stîngii Democrate și Socialiste, nu va adopta, apreciază observatorii din Paris, o poziție diferită de cea a socialiștilor și radicalilor. La ședința de închidere a Congresului extraordinar al S.F.I.O., care va avea loc astă-seară, vor participa atît Francois Mitterrand, cît și Rene Billeres. președintele Partidului radical.

diferitelor ireversibil. Federației Socialiste, repubii- pronunțe săptămîna

ROMA 28. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Activul național al Partidului Comunist Italian, întrunit — sub președinția lui Luigi Longo, secretar general al P.C.I. — a discutat măsurile care trebuie luate în vederea alegerilor generale ce vor avea loc în primăvara aceasta.Achille Occhetto, responsabilul secției centrale de presă și propagandă, a prezentat un raport în care a subliniat că P.C.I. intenționează să desfășoare o campanie electorală în care să valorifice multiplele inițiative pe care le-a promovat la nivel parlamentar și în rîndul maselor pentru a găsi o rezolvare a marilor probleme interne și internaționale. El a evidențiat probleme majore care vor sta în centrul campaniei electorale : dezvoltarea democrației, apărarea independenței și demnității naționale, îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației în cadrul unei dezvoltări economice care să nu fie subordonată intereselor marelui capital, aplicarea unei politici de reforme, valorificarea procesului de manifestare a unității care a cuprins forțele de stînga, laice și catolice. El a subliniat, totodată, că formula coaliției de centru-stînga nu este o formulă fără alternative.

Delegația guvernamen
tală a R. D. Germane, condusă de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și-a încheiat vizita oficială în Siria. In comunicatul dat publicității în legătură cu tratativele de la Damasc se arată că părțile au hotărît să dezvolte în continuare relațiile dintre Siria și R. D. Germană în diferite domenii. în urma convorbirilor au fost încheiate o serie de acorduri guvernamentale.

Dezvoltarea schimburilor 
comerciale dintre R.fl.U. și 
Polonia. ° delegație comercială a R.A.U. condusă de Hussein Khalid Hamdi, locțiitor al ministrului economiei și comerțului exterior, a sosit la Varșovia pentru convorbiri în legătură cu dezvoltarea schimbu-

Dispariția unui submarin 
francez în Mediterana a f08t anunțată de Statul major al marinei. Comunicatul precizează că submarinul francez „Minerva", care participa la un exercițiu în Marea Mediterana, la aproximativ 20 de mile în largul apelor Toulon, a dispărut în noaptea de 27 spre 28 ianuarie. La bordul submarinului se aflau 6 ofițeri și 46 marinari.

Au început 
lucrările
deblocare în
Canalul de SuezISMAILIA 28 (Agerpres). — Patru vedete sub pavilionul R.A.U. și al Autorității Canalului de Suez au început sîmbătă, la sud de Ismailia, controlul operațiunilor care vor permite degajarea celor 15 nave străine blocate în canal în timpul conflictului din iunie.în cursul primelor ore ale operațiunilor, care vor dura 15 zile, au fost reperate sub apă trei obstacole de natură necunoscută. Inginerii Autorității Canalului așteaptă raportul tehnicienilor.Cele 15 nave vor fi peste 6 sau 8 săptămîni, gația va deveni posibilăgime peste 2 sau 3 luni, a anunțat Ahmed Mashur, președintele Autorității Canalului, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc sîmbătă seara la Ismailia.

deblocate iar navi- în între-

Relații comerciale iugo- 
slavo-malayeziene. Delegația economică iugoslavă condusă de Anton Bole, președintele Camerei Economice Federale, a părăsit sîmbătă capitala Malaye- ziei, încheindu-și vizita de patru zile în această țară. Intr-o declarație făcută la plecare, șeful delegației iugoslave a arătat că Iugoslavia și Malayezia au căzut de acord în principiu să stabilească relații comerciale ciproce. re

de

Direcția Centrală de Statistica a R. P. Ungare * dat publicității datele cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1967. Comunicatul subliniază că în 1967 economia a înregistrat un ritm de dezvoltare superior celui prevăzut de plan. Venitul național a crescut cu aproximativ 7 la sută față de anul precedent, în loc de 3,5—4 la sută cît prevedea planul. Producția industrială a sporit cu aproximativ 9 la sută față de 1966 și cu 4—6 la sută față de prevederile planului. în cursul anului 1967 s-a obținut o recoltă de cereale de 2,9 milioane tone (cu 21 la sută mai mare decît în anul precedent). Veniturile bănești ale populației au crescut cu 7 la sută. La 1 ianuarie 1968, populația Ungariei a fost de 10 236 000 locuitori.

Startul științei
cubaneze

Puternicele avalanșe 
zăpadă care s-au Produs în ui- timele zile în Elveția, Austria și R. F. a Germaniei au provocat moartea mai multor persoane și au întrerupt circulația pe șosele și căi ferate. în satul Silenen din Elveția centrală, în urma operațiunilor de deszăpezire, au fost găsite cadavrele unei femei de 35 de ani și ale celor cinci copii ai ei, surprinși de o mare lavină de zăpadă în casa lor. Potrivit relatărilor A- genției Telegrafice Elvețiene, în cursul avalanșelor în Elveția au murit 20 de persoane, iar alte cinci sînt date dispărute. O familie alcătuită din opt persoane și-a pier-

(Urmare din pag. f)

Deplasarea unor 
nave americaneSEUL 28 (Agerpres). — Agenția U.P.I. anunță că duminică dimineața un alt port-avion american, precum și o escadră formată din- tr-un distrugător și șase submarine americane, s-au îndreptat spre Marea Japoniei, pentru a întîlni port-, avionul „Enterprise". Ziarul „Cho- son Ilbo‘‘, care apare la Seul, anunță, că aceste nave se îndreaptă spre regiunea în care a fost capturată nava spion americană „Pueblo".

Ce revendică țările africane
așbțjate la Piața comună

Cu cîteva zile în urmă, la Niamey, capitala Nigerului, s-a încheiat conferința a 14 state africane, care au dezbătut un larg cerc de probleme ce preocupă țările respective, inclusiv relațiile lor cu Piața comună. Concluzia participanților dezvăluie insatisfacția statelor africane asociate la C.E.E. față de actualele raporturi cu „cei sase“. Prin documentul final rile asociate cer Piața comună, a prevăzută pentru re, să fie „mai
dat publicității ță- ca noul acord cu cărui încheiere e primăvara viitoa- bine adaptat imperativelor dezvoltării". Cu toate că, după cum relevă unii observatori, exprimarea nemulțumirii fată de actualele raporturi dintre țările africane si C.E.E. este învăluită într-o mantie diplomatică, comunicatul e de natură să amplifice tensiunea, și așa ridicată, între asociati si partenerii lor vest-europeni. Situația nu este generată doar de apropiata scadentă a convenției de asociere, cînd ambele părți urmăresc să obțină noi avantaje, ci are rădăcini mai adînci.Țările africane asociate la C.E.E. au moștenit acest statut în urma convenției anexată la Tratatul de la Roma, prin care s-a creat Piața comună. în acea perioadă actualii a- sociați se aflau însă sub dominația colonială, ceea ce a permis metropolelor să ocolească solicitarea a- sentimentului acestora. După cum remarca recent ziarul londonez „Comment" în concepția inițiatorilor amintitei convenții „țările africane erau destinate să rămînă furnizoare de materii prime pentru Europa occidentală si importatoare de furi industriale vest-europene".într-adevăr, grupul celor 18 africane asociate, care se întind suprafață de 11 milioane de metri oătrati. adică de aproximativ 10 ori mai mare decît a țărilor vest- europene membre ale Pieței comune, dispun de mari bogății minerale si produse tropicale, iar cei 55 de milioane de locuitori importantă piață

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell”. Tel.

măr-state pe o kilo-
alcătuiesc o de desfacere pen-

tru produsele „celor șase". Odată ce țările respective au devenit însă independente, datele problemei s-au schimbat. Tinerele state au înțeles că consolidarea independenței nu este posibilă fără dezvoltarea unei industrii naționale ca bază a făuririi unei economii proprii, de sine stătătoare. Prin convenția de prelungire a asocierii la Piața comună de la Yaounde, intrată în vigoare în 1964 țările africane au obținut o serie de concesii, dar mai ales promisiuni, din partea „celor sase" interesați în menținerea influentei lor în fostele colonii. în urma promisiunilor, țările africane sperau să fie avantajate în lupta de concurentă pe piața „celor șase", îndeosebi la produsele tropicale, iar prin instituirea „Fondului european de dezvoltare", creat din cotizațiile „celor șase", doreau o contribuție la finanțarea unor programe economice si sociale. Ce s-a întîmplat însă ? Ca urmare a preferințelor unor membri ai Pieței comune față de unele produse din America Latină, exporturile respective africane în Europa Occidentală au întîmpinat o serie de bariere, ceea ce a anulat de fapt a- vantajele promise asociaților. Cît privește folosirea alocațiilor de capitaluri din ' „Fondul european de dezvoltare", situația este următoarea : din 415 milioane de dolari a- cordati pentru efectuarea unor lucrări numai 70 de milioane de dolari au fost cheltuiți efectiv pînă în vara trecută. în general, fondurile alocate sînt folosite pentru construirea unor căi de acces spre sursele de materii prime.Dînd glas nemulțumirilor asociaților africani, președintele Republicii Niger, Hamani Diori, declara : „în ceea ce ne privește, noi, statele africane, am aplicat loial convenția de la Yaounde. Or. din partea europeană constatăm din ce în ce mai mult că noi înregistrăm o scădere constantă a preturilor la produsele noastre agricole în timp ce preturile la produsele industriale cresc continuu".

Presa relatează mereu noi șl noi fapte despre consecințele nefaste ale acțiunii „foarfecii preturilor". Intr-un articol publicat zilele trecute de ziarul parizian „Combat" se arată că dacă la începutul unei perioade de patru ani, Coasta de Fildes a obtinut din exportul unei tone de cafea 4 500 kg fier beton, la sfîrșitul perioadei prin exportul aceleiași cantităti nu reușea să cumpere de- cit 3 000 kg fier beton. Același ziar relevă un alt exemplu tot atît de semnificativ : în 1960 Camerunul putea să obțină pentru o tonă de cacao 2 700 metri de țesături imprimate sau 1 200 kg ciment, iar în 1965 pentru același produs se puteau importa numai 800 de metri de țesături sau 450 kg de ciment. „Combat" relevă că în decurs de doi ani importurile țărilor C.E.E. din ' “ sociate au crescut timp ce pe plan întreaga cantitate la sută.Iată numai cîteva din problemele ce neliniștesc țările africane asociate Ia Piața comună si îndreptățesc dorința lor de a așeza pe baze noi relațiile cu C.E.E. în vederea atingerii acestui obiectiv, la Conferința de la Niamey s-a propus crearea unor comitete naționale pentru întocmirea unor dosare ce urmează a fi prezentate „celor șase". Totodată, se prevede convocarea u- nei reuniuni extraordinare a consiliului de coordonare al țărilor africane asociate, cu scopul stabilirii u- nei poziții comune la viitoarele negocieri cu Piața comună. Ca ternativă Ia situația existentă, africană subliniază necesitatea voltării relațiilor economice africane, precum si cu celelalte state ale lumii, paralel cu valorificarea bogățiilor naționale în scopul diversificării producției, ca mijloace eficiente de natură să asigure înaintarea tinerelor state pe calea progresului..

tările africane cu 60 la sută, valoric sporul a fost doar de a- în la17

o al- presa dez- inter-

Augustin BUMBAC

laboreze multilateral cu Academia de științe din Cuba în vederea dezvoltării studiilor geologice și în alcătuirea unei hărți ia scara 1/250 000. Această colaborare va avea consecințe favorabile în dezvoltarea industriei miniere din țara noastră.
Discuția se referă, printre altele, 

și la ultimul eveniment care a avut 
loc la Havana in prima jumătate a 
lunii ianuarie, Congresul cultural, 
onorat de prezența a peste 400 de 
intelectuali din patru continente.— Țin să menționez, continuă savantul cubanez, că ne simțim fericiți că Republica Socialistă România ne-a făcut cinstea de a trimite o delegație atît de importantă. Bucuria noastră e cu atît mai mare cu cît această delegație a fost condusă de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei române, cu care am avut schimburi pozitive de păreri și în alte ocazii.

Ii relatez tovarășului Antonio Nu
nez Jimenez că în timpul preceden
tei mele călătorii în Cuba am vizi
tat, în ianuarie 1967, expoziția „In
dustria în slujba agriculturii". M-ar 
interesa acum rolul pe care îl joacă 
știința în dezvoltarea economică a 
țării, știind că Academia cubaneză 
e foarte tînără, dar, în același timp, 
foarte activă— Intr-adevăr, nu s-au împlinit încă patru ani de cînd, printr-o hotărîre a guvernului revoluționar, a luat ființă Comisia națională a Academiei de științe din Cuba. A- ceastă comisie, formată din zece savanți și profesori, a pus bazele Academiei și ale altor instituții științifice care funcționează, fie în cadrul Universității, fie în cadrul unor ministere. După cum știți, principala sursă a Cubei e agricultura și, în special, trestia de zahăr. In acest sens, Fidel Castro a anunțat public, într-o cuvîntare televizată, crearea în cadrul Academiei de științe a Institutului de cercetare a trestiei de zahăr, care imediat după înființare a lucrat cu însuflețire în domeniul geneticii și al studierii diferitelor specii de trestie, aducînd un aport modest dar deja eficient la dezvoltarea economiei noastre.De asemenea, au fost create diferite institute agricole cum sînt cele destinate studierii solului, metodelor agrotehnice optime, condițiilor climei tropicale și altele, menite nu numai cercetării ci și formării unor cadre competente.Pentru a veni în sprijinul industriei a fost înființat un institut de geologie care, împreună cu institutul de resurse minerale și cu Ministerul Industriei Miniere, lucrează coordonat în vederea fundamentării științifice a industriei noastre miniere. Pînă la Revoluție toate cercetările geologice și miniere au fost realizate, aproape exclusiv, de către întreprinderi monopoliste nord-americane, care luau din țară produsul acestei industrii și, în același timp, păstrau secretul asu-

pra situației propriilor noastre resurse minerale. Aș mai adăuga că Institutul de oceanografie a fost înființat tocmai pentru a crea o bază științifică industriei pescărești din țara noastră.
— Care sînt perspectivele Aca

demiei de științe din Cuba, spre ce 
linii de dezvoltare se îndreaptă ?— La cele 26 de institute și grupe de cercetare create pînă în prezent, care, pornind de la agricultură, cuprind și domenii ale științelor exacte, ramuri tehnologice, precum și științe sociale, se vor adăuga în viitor noi ramuri de cercetare. Urmărind progresele rapide ale științei contemporane, avînd în vedere rolul important pe care cercetarea fundamentală și aplicată îl au în industrie, tendința Academiei noastre este de a se orienta spre ramuri mai complexe de activitate. Astfel, ne propunem să înființăm grupe și institute de cercetare în domeniul electronicii, ciberneticii, fizicii nucleare etc., concomitent cu efortul de a pregăti cadrele de specialiști necesare.

— îmi permit să închei cu o în
trebare referitoare la activitatea dv. 
personală: care sînt preocupările 
dv. științifice la ora actuală ?— Lucrez acum la ediția a IV-a 
a geografiei Cubei. In prima sa ediție această carte a fost distrusă, arsă de către forțele reacționare ale regimului dictatorului Batista. Noua ediție încearcă să corespundă necesităților construcției socialiste din țară. Trebuie să spun, nu cu regret ci cu bucurie, că transformarea realității socialiste se desfășoară într-un ritm pe care geografii nu reușesc să-1 urmeze întotdeauna pas cu pas. Sper totuși că această nouă ediție, adusă „la zi", va vedea lumina tiparului înainte de sfîrșitul anului. Recent am publicat o lucrare intitulată : „Grote și picturi murale în peșteri", un studiu destinat, în primul rînd, bogățiilor noastre arheologice. O încercare de a pune în relief noile descoperiri în domeniul tradițiilor și al frumuseții vechilor culturi precolumbiene de pe teritoriul Cubei.Trebuie să spun că avem puțin timp disponibil pentru a ne dedica geografiei, speologiei, explorărilor, deoarece ne revin multe sarcini pe linie de stat legate, în special, de formarea și dezvoltarea Academiei de științe. încercăm însă o enormă satisfacție văzînd cum, datorită eforturilor noastre și cu ajutorul cooperării Academiilor surori din țările socialiste, condițiile de sărăcie științifică moștenite de la vechiul regim dictatorial sînt înlocuite treptat de dezvoltarea științei cubaneze.

M-am despărțit prietenește d» 
Antonio Nunez Jimenez, președinte
le Academiei de științe din Cuba, 
știind că nu este ultima noastră în
tâlnire. Intr-adevăr, la numai cîteva 
zile de la această convorbire câțiva 
membri ai delegației române au 
fost invitați la Academia de științe 
din Cuba. Dar despre acest eveni
ment ziarul nostru v-a informat la 
timpul respectiv.
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