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Cel de-al VlU-lea concurs 
al formațiilor artistice de a- 
matori se apropie de sfîrșit. 
După etapele preliminare care 
s-au bucurat de participarea 
a aproape o jumătate de mi
lion de artiști, in această pe
rioadă se desfășoară ultimele 
spectacole ale fazei finale. Se
lecționate din rindul a 25 000 
de formații muzicale, coregra
fice, de estradă și brigăzi, cele 
mai bune colective artistice se 
întrec în prezent pentru de
semnarea ciștigătorilor. O re-

AIVIII-IEACONCIIIIS
trospectivă cifrică este revela 
toare: in fața citorva zeci di 
milioane de spectatori, in pes 
te 75 000 de spectacole, arta 
noastră amatoare și-a dovedit 
încă odată vitalitatea, marile 
sale resurse interpretative.

în fotografie, un aspect din 
spectacolul prezentat ieri di
mineața în Capitală de regiu
nea Oltenia, 
samblul 
cultural 
Gorj.

Pe scenă : An- 
folcloric al Căminului 
din Arcani, raionul

(Foto : R. Costin)
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• Ravagiile dile
tantismului © Din 
programul emisi
unilor radiofonice

Exemplul 

AGRICULTURII DE STAT

Combinatul Siderurgic Galati. Silueta furnalului de 1 700 m c.

Constantin MÎNDREANU
prim-secretar al Comitetului regional al P.C.R Dobrogeo

PERFECȚIONARE

In lumina indicațiilor plenarei-din 
martie a C.C. al P.C.R., în Dobrogea 
au fost organizate 6 întreprinderi 
agricole de stat experimentale. O 
dată cu aceasta, specialiștii din cele
lalte unități sau cei care lucraseră 
la trusturile gostat — Medgidia și 
Tulcea — ce s-au desființat, au fost 
repartizați pe brigăzi si secții ale gos
podăriilor de stat, brigăzi și secții care 
în linii mari conturau viitoarele fer
me. Acest lucru a avut o deosebită 
importanță, asigurînd încă în perioa
da premergătoare organizării ferme
lor conducerea directă a producției 
de către cadre de specialiști com- 
petenți. Datorită acestor măsuri pre
gătitoare a fost mult mai ușor să se 
treacă, în august. Ia organizarea ce
lorlalte 25 de întreprinderi agricole 
de stat din regiune. De la 62 G.A.S.- 
uri existente înainte s-a ajuns la 
numai 31 întreprinderi ; în loc de 
3 trusturi teritoriale, s-a înființat 
unul singur la reședința regiunii. 
Conducerea celor peste 250 de ferme 
a fost încredințată unor specialiști cu 
pregătire superioară, precum și uno
ra din cei mai calificați și experi
mentați tehnicieni.

Desigur. în ce privește perfecționa
rea activității în agricultura de stat, 
lucrurile sînt la început și nu se 
poate vorbi de o schimbare radicală 
a situației. Totuși, se remarcă de pe 
acum o serie de rezultate pozitive 
care evidențiază eficienta măsurilor 
preconizate de partid. Astfel, datorită 
în mare măsură îmbunătățirii muncii 
la recoltatul păioaselor, planul la 
grîu al întreprinderilor agricole de 
stat din regiunea noastră a fost de
pășit cu peste 500 kg la hectar, numai 
această cultură aducînd un beneficiu 
de peste 87 000 000 lei. La lucrările 
din această toamnă, fermierii au ur
mărit sub toate aspectele reducerea 
cheltuielilor planificate asigurînd. 
bineînțeles, respectarea normelor 
tehnice impuse de știința și practica 
avansată. în acest scop, la recoltatul 
florii-soarelui și porumbului s-au

folosit aproape în exclusivitate mij
loace mecanice, ceea ce va avea o 
influență deosebită asupra reducerii 
prețului de cost al produselor. In
dicatorii de plan ai întreprinderilor 
agricole de stat pe 3 trimestre s-au 
realizat în proporție de 104 la sută 
la producție. 97 Ia sută la cheltuieli 
și 116 la sută la livrare. în 9 luni, 
cheltuielile planificate au fost re
duse cu aproape 30 milioane Iei, iar 
beneficiul de 100 milioane lei, pla
nificat pină la sfîrșitul anului, se 
va depăși cu cel puțin 60 milioane 
Iei.

Asemenea rezultate evidențiază jus
tețea, oportunitatea, caracterul știin
țific al măsurilor luate de partid în 
sectorul agriculturii de stat, dove
desc că aceste măsuri corespund 
condițiilor noastre. Așa cum se pre
cizează și în proiectul Directivelor 
C.C. al P.C.R. cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării econo
miei naționale, aceste măsuri „sînt 
menite să asigure creșterea într-un 
ritm 3ustinut a producției și produc
tivității muncii, reducerea substan
țială a cheltuielilor materiale și de 
muncă, rentabilizarea tuturor unită
ților agricole de stat".

Desfășurîndu-se din mers, fără ca 
producția să fie stingherită, acțiunea 
de organizare, pe baza noilor prin
cipii, a agriculturii de stat a dus la 
creșterea competentei si răspunderii 
organelor și organizațiilor de partid, 
care pătrund cu mai multă profun
zime în esența fenomenelor econo
mice. abordînd îp activitatea lor pro
bleme de' conținut, legate strîns de 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan. Biroul comitetului regional de 
partid a urmărit ca organizațiile de 
partid din noile întreprinderi, comi
tetele raionale de partid să mun
cească în așa fel ca trecerea la noua 
formă organizatorică a agriculturii 
de stat să nu însemne numai o

(Continuare în pag. a III-a)
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Uzina 
de alumină 
a îndeplinit 
planul anual

Uzina de alumină din Oradea 
a îndeplinit duminică planul 
anual la producția globală și 
marfă.

Se apreciază că pînă la finele 
anului aici se vor da peste plan 
5 500 tone de alumină din care la 
Slatina s-ar putea produce peste 
1 200 tone de aluminiu.

Pe baza realizărilor de pînă 
acum, colectivul consideră că 
pină la sfîrșitul anului se vor 
obține beneficii în valoare de 21 
milioane de lei și economii la 
prețul de cost ce vor insuma 
alte circa 10 milioane de lei 
peste prevederile planului. Este 
de menționat, totodată, că în ca
drul lucrărilor de extindere a 
Uzinei de alumină din Oradea 
graficele indică un avans față 
de planul la zi de aproape 4 
luni.

★
In cursul zilei de ieri ne-a par

venit știrea că și echipajele na
velor din flota noastră maritimă 
comercială și-au îndeplinit, cu o 
lună înainte de termen, sarcinile 
anuale de plan.

Recent, in Comitetul pentru 
problemele economice și finan
ciare al Adunării Generale 
O.N.V., a fost adoptată in una
nimitate rezoluția privind coo
perarea industrială dintre țări, 
propusă de România impreună 
cu Cehoslovacia. Italia. Polo
nia. Siria și Sudan. Pornind de 
la valorificarea experienței e- 
xistente, rezoluția iși propune 
promovarea unor forme varia
te de colaborare interstatală în 
interesul accelerării industria
lizării pe scară mondială.

Din primul moment al intrării sale 
în familia Națiunilor Unite, România 
s-a situat printre statele care au pro
movat cu fermitate ideea că indus
trializarea reprezintă o pîrghie fun
damentală pentru lichidarea subdez
voltării și raționala punere în valoare 
a resurselor naturale și de muncă ale

Consultarea largă 
și continuă a mase
lor in toate chestiu
nile de interes supe
rior e o practică de 
mult încetățenită in 
politica partidului 
nostru. Rareori insă 
ni s-a intimplat să 
asistăm la o dezbate
re atît de vastă ca 
cea care a urmat a- 
pariției Proiectului 
de Directive din 5—6 
octombrie.

Conferința Națio
nală care se va des
chide peste citeva 
zile va fi in măsură 
să ia hotăriri in pro
bleme devenite fami
liare fiecărui cetă
țean conștient al ță
rii și pe temeiul unei 
adeziuni pe atit de 
generale, pe cit de 
profunde. In adunări 
de partid, in presă, 
in consfătuiri profe
sionale, pretutindeni 
in instituții și între
prinderi, pe stradă, a- 
casă, timp de două 
luni Directivele parti
dului au fost studia
te, discutate, asimila
te cu un interes pa
sionat care le-a trans
format efectiv in 
programul de lucru 
al unui întreg popor.

Dincolo de valoa
rea practică, imedia
tă, această imensă 
dezbatere colectivă 
in jurul unor proble
me vitale ale colecti
vității , are și o sem
nificație morală. Văd 
in ea semnul unei

Hor ia
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maturități politice și 
morale care mar
chează tot atit de 
pregnant ca și însăși 
măsurile preconizate, 
trecerea societății 
noastre la o etapă 
nouă.

„Ceea ce a co
respuns într-o etapă 
— scria tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
articolul „Rolul con
ducător al partidului 
in etapa desăvirșirii 
construcției socialis
te" — poate fi neco
respunzător în alta, 
devenind chiar o pie
dică in calea dezvol
tării". Proiectul de 
Directive pleacă de 
la constatarea nece
sității de a se găsi 
forme noi de organi
zare și metode de 
conducere care să 
corespundă cerințelor 
dezvoltării sociale ac
tuale, care să facă 
față evoluției rapide 
a societății noastre și 
să elimine radical a- 
nacronismele.

A imagina o sin
gură clipă că acest 
proces de perfecțio
nare a formelor eco
nomice, administra
tive etc., menite să 
îmbunătățească via
ța materială, se poa

te desfășura unilate
ral, fără a fi însoțit 
de perfecționarea 
continuă și in adîn- 
cirne a vieții spiri
tuale, e o erezie. Căci 
însăși Proiectul de 
Directive e înainte 
de orice expresia u- 
nui act de gindire 
creatoare, tulburător 
prin anvergura, lu
ciditatea și îndrăz
neala lui novatoare.

Pasiunea cu care 
au fost dezbătute la 
scara întregii țări a- 
ceste măsuri e un 
semn bun. Dar a- 
ceeași pasiune inteli
gentă, dinamică, dia
lectică, trebuie să 
susțină și realizarea 
lor. A urmări numai 
litera și nu spiritul 
unor măsuri — mai 
ales cind acestea au 
o importanță națio
nală — e o treabă de 
executanți pasivi și 
nici un plumb nu a- 
pasă mai greu pe a- 
ripile inițiativei și 
gindirii creatoare de- 
cit birocratizarea ei, 
expresie ultimă a le
nei imbecile.

Cred că în toate 
sectoarele de activi
tate, aplicarea efecti
vă și eficientă a Di
rectivelor nu se va 
dobîndi aecit prin- 
tr-o luptă tenace, în
verșunată, fără milă, 
împotriva tuturor

(Continuare 
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fiecărei țări, pentru construirea unor 
economii naționale viabile, premisă 
materială esențială a consolidării in
dependenței politice și suveranității 
naționale a statelor.

Țara noastră a contribuit astfel Ia 
formularea unei cerințe obiective a 
progresului contemporan și a valori
ficat pe plan internațional una din 
laturile importante ale propriei sale 
experiențe.

Spre a sprijini transpunerea în fapt 
a acestei concepții, care echivalează 
cu desfășurarea procesului de indus
trializare pe scară mondială și crea
rea unei noi diviziuni internaționale 
a muncii în concordanță cu năzuin
țele de progres și bunăstare ale fie
cărui popor, numeroase state — în
tre care și România — au militat 
totodată și pentru crearea unui cadru 
organizatoric necesar în sistemul Na
țiunilor Unite, așa cum există în nu
meroase alte domenii (agricultură, 
transporturi, meteorologie, comerț, să
nătate, cultură etc.).

LA COMBINATUL CHIMIC FAGARAȘ

A FOST DATA ÎN EXPLOATARE

La Combinatul chimic din Făgăraș, in cadrul fabricii de acid azo
tic, a fost dată duminică in exploatare sala de comandă automată 
centrală pentru dirijarea de la distantă a procesului de oxidare a 
amoniacului

Noul complex de instalații. intrat in producție cu GO de zile mai de
vreme, asigură comanda automată a întregului proces de producție a 
acestei unități, ca și securitatea deplină a agregatelor in funcțiune. 
Un sistem automat semnalizează și oprește întreaga Instalație în caz de 
defecțiuni la instalații sau pericol de accident. Reglarea raporturilor 
dintre amoniac și aer se face, de asemenea, automat, fără intervenția 
omului. De la un panou și o schemă luminoasă, doar doi muncitori, cu o 
inaltă calificare, urmăresc și dirijează procesul tehnologic. (Agerpres)

SPORT
HANDBAL - Echipa fe
minină Rapid București în 
turul II ai „C. C. E.“ 
RUGBI — Juniorii și-au 
desemnat campionii Acrobație handbalistică. Autoare : Elena Hedeșiu 

(Rapid)

ATLETISM - D. Clayton 
(Australia) cel mai rapid 
maratonist
FOTBAL — Echipa de ju
niori a ratat calificarea 
în turneul U. E. F. A. — 
Formația noastră pentru 
meciul cu R. D. Germană

Acțiunea a întîmpinat, bineînțeles, 
opoziția acelor cercuri interesate în 
menținerea vechii diviziuni interna
ționale a muncii, în menținerea unui 
„sat mondial" ca furnizor de materii 
prime pentru un număr restrîns de 
state industriale. Această opoziție a 
întîrziat ani de-a rindul crearea unui- 
organism specializat al O.N.U. în do
meniul industrializării, dar nu a pu
tut-o împiedica. Schimbările interve
nite în conștiința opiniei publice mon
diale și în raportul de forțe pe plan 
internațional s-au cristalizat, în cele 
din urmă, în această dezbatere, prin 
înființarea „Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială" 
(O.N.U.D.I.). La sesiunea Adunării 
generale din 1966 a fost aprobat ac
tul constitutiv al celei mai noi orga-

(Continuare în pag. a IV-a)

Principii de igienă psihică
Dacă oboseala nervoasă 

este succedaneul cheltuielii 
exagerate și uneori inutile 
de efort psihic o putem 
limita instituind o mai 
bună administrare a a- 
cestui tip de energie, și 
mai ales suprimînd orice 
fel de risipă. Sublata 
causa, tolitur efectus — 
spune un cunoscut adagiu 
latin — îndepărtînd cauza 
faci să dispară efectele. 
Raționamentul este la în- 
demîna tuturor. Din păca
te însă, pierderile de ener
gie mentală nu sînt tot
deauna sesizabile, ci se 
consumă mai ales prin fi
suri ale releelor de comu
nicație socială. Se impune 
așadar să detectăm aceste 
fisuri și să oprim consu
murile inutile.

Datorăm remarcabilului 
orator și pedagog roman 
Quintilian observația de
osebit de modernă că in
competenta și risipa de 
efort merg mînă în mînă. 
în tratatul său „De insti- 
tutione oratoria" închinat 
educării perfectului orator, 
Quintilian notează : „Cu cît 
un om are mai puțin talent 
cu atît face mai multe efor
turi pentru a se înălța si a 
se umfla așa cum se văd 
inși cu o statură mică ce 
se ridică pe vîrfurile de
getelor și pe cei mai slă
bănogi amenintînd cel mai 
mult". Dar, spune autorul, 
umflarea corpului nu este 
semn de vigoare ci de

Prima parte a articolu
lui a fost publicată în 
„Scinteia" nr. 7 539.

boală șl de obicei, în acest 
caz, datorită oboselii, ne 
îndepărtăm de la drumul 
drept.

Incompetenta este una 
din cele mai costisitoare 
surse de oboseală ner
voasă. Ea acționează pe 
mai multe căi dar rezul
tatul este același : spori
rea consumului inutil de 
energie psihîcă, scăderea 
puterii de rezistentă a or
ganismului.

Pentru a putea stăpîni 
multitudinea fenomenelor 
și descifra complexitatea 
raporturilor dintre ele 
trebuie să putem elabora 
cît mai prompt schemele 
organizatorice . adecvate. 
Succesiunea rapidă a si
tuațiilor de rezolvat în 
societatea modernă, ca
racterul lor dialectic de 
relee informaționale în 
cadrul cărora un moment 
decurge din celălalt nu 
permit căutări de soluții 
in lungi plimbări peripa
tetice. Principiul econo
miei este un principiu fun
damental al tipului de ci
vilizație contemporan. Tn a- 
semenea împrejurări, com
petenta întemeiată pe efi
cienta intelectuală, pe cu
noștințe și practică, este a- 
liatul cei mai prețios, 
constituind pentru omul 
care o posedă modul op
tim de programare pentru 
efectuarea unei anumite 
sarcini. Atunci cînd ea nu 
este suficientă începe că
utarea formulelor de com
pensare. mai mult sau mai 
puțin reușite dar actionînd 
totdeauna ca factor de de
zechilibru psihic. Cinci
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drumuri făcute acolo unde 
unul ar fi fost deajuns, zece 
cărți răsfoite fără folos în 
locul celei care oferă in
formația necesară, nume
roși „consilieri" sustrași 
producției pentru a ajuta 
mersul căruței cu roți 
prea mici și prea puține — 
șl oboseala nu se lasă aș
teptată.

Cheltuială de timp pro
priu și al altora, de miș
care. de vorbe, propune
rea unor soluții de amîna- 
re al căror rost este nu
mai „să facă treaba să 
meargă" deocamdată ofe
rind astfel o amînare pînă la 
găsirea rezolvării autenti
ce, cheltuială de energie 
cerebrală (atenție supra- 
încordată. gîndire supra
solicitată. afectivitate de
reglată pe măsura creșterii 
presiunii criticii sociale), 
iată devizul nefast și cos
tisitor al incompetentei.

Oboseala nervoasă iși 
poate găsi o sursă în in
competență în toate eta
pele procesului de comuni
care. Receptionarea infor
mațiilor necesită o înaltă 
capacitate de concentrare 
a atenției, dialectic îmbi
nată cu o mobilitate și 
distributlvitate eficientă
ale ei. o percepție rapidă, 
exactă și cuprinzătoare, iar 
incompetenta manifestată 
din motive justificate de 
la această verigă implică 
supra solicitarea intensă si

de lungă durată a proce
selor psihice amintite. De
codarea și interpretarea 
informației, trecerea din- 
tr-un sistem informațional 
în altul cer memoriei o 
rapidă identificare șl com
parare a semnalelor cu mo
delele existente în expe
riența operatorului, o de
osebită flexibilitate a gin
dirii. în sfîrșit luarea unei 
decizii, alegerea strategiei 
optime pentru realizarea 
ei în fapt, aplicarea deci
ziei implică independența 
gindirii, capacitatea de a 
găsi rezolvări personale, 
spirit critic, putere de 
creație. Acest lanț de com
portamente nu este specific 
numai marii industrii, el 
se realizează zilnic în mii 
de variante la toate nive
lurile activității umane. 
In toate aceste cazuri dru
murile lungi le înlocuiesc 
pe cele scurte, jumătățile 
de măsură pe cele întregi, 
rapoartele despre ceea ce 
trebuie să se facă — lucru
rile făcute aevea, decorurile 
— viata adevărată. Mistifi
carea plutește undeva în aer 
și in respectivul domeniu 
de activitate apar acel fel de 
sisteme de informație pe 
care ciberneticienii Ie nu
mesc plastic „Zero efici
ente". surse active de obo
seală nervoasă.

Firește. incompetenta, 
asemănătoare în conținut 
și in consecințe, este variată

în reprezentare, simptoma
tologia oboselii generată de 
ea fiind la rindul ei in
fluențată. Incompetența so
lemnă, inconștientă de sine, 
cea care „știe tot ce-i de 
făcut, atît nu știe doar, să 
facă", dă naștere formei 
celei mai maligne, vizîndu-1 
mai puțin pe cel în cauză, 
protejat de blindajul sufi
cientei sale, prezentînd însă 
un indice de periclitate 
socială direct proporțional 
cu obtuzitatea respectivu
lui personaj. Este varianta 
cea mai chinuitoare pen
tru corpul social, crono- 
fagă, papirofagă, potem- 
kinardă, crudă și lip
sită de omenie, într-un 
cuvînt profund imorală. 
Incompetenta bine Inten
ționată nu mai puțin no
civă este în primul rînd 
obositoare pentru cel pe 
care-1 caracterizează, la 
consumul de energie inutil 
adăugîndu-se și uimirea 
îndurerată a celui ce mișcă 
munți de bunăvoință, ca 
să dea naștere unei reali
zări mai plăpînde chiar 
decît ridiculul șoricel — 
ridiculus mus — din versul 
poetului latin, fără a izbuti 
să înțeleagă de ce. Incom
petenta agresivă dă naș
tere unei simptomatologii 
acute, foarte nocivă pen
tru cei din lur. oboseala 
nervoasă fiind însoțită de 
traumele efective generate 
de agresiune. O formă in
teresantă pentru sociopato- 
log este Incompetenta de 
substituție care încearcă să 
astupe golurile cu o anu
mită pricepere de a se 
descurca, de a substitui

cunoștințelor reale „experi
ența de viață" (a unui anu
mit fel de viată) și „cunoaș
terea oamenilor" (a unui 
foarte îndoielnic soi de 
oameni). Este incompetenta 
„băieților deștepti", incom
petenta secretoare de pole
ială, de fard, de carton 
presat, deosebit de pericu
loasă deoarece este greu 
diagnosticabilă și deci difi
cil de izolat și de tratat. 
Oboseala nervoasă aferentă 
acestui tip de incompetente 
este adeseori mascată de 
satisfacția factice a unor 
pseudosuccese, se acumu
lează treptat și are un de
but brusc și violent, căci 
orlcît de bine ar mima rea
litatea si ar izbuti să-i facă 
pe ceilalți să uite că este 
o imitație, cartonul presat 
nu-și poate schimba natura 
intimă, iar demistificările nu 
favorizează echilibrul psi
hic al celor vizați. In sfîr- 
sit. la cele de mai sus. se 
cere adăugată și o formă 
de incompetentă care jus
tifică o anumită compa
siune : incompetenta con
știentă de sine. Conflictul 
între conștiința lipsei de 
corespondentă a sarcinii cu 
posibilitățile proprii si do
rința de a păstra sarcina 
din motive iustificate de 
orgoliu, obișnuință sau co
moditate. încercarea de a 
compensa calitatea prin 
cantitate, spaima în fata

(Continuare
in pag. a 11-a)
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POPULAR

Comedie : Opinia

Din programul emisiunilorluni
viziunea Română (21,32). Carnet

sîmbătă
radiofonice (4 — 10 decembrie 1967)

miercuri

certului orchestrei simfonice 
Emanuel Elenescu. Solist Aldo

tineretului (17,10). 
seamă : Efigii de 

Partidul, făurar de

13.45 ; 
(com-
16.15 ;

♦

1. Nottara" (sala 
luna e albastră —

Amfiteatru literar (18,10). concert de estradă (18,30). Noapte 
hunâ, copii : povestea „Comoara cea mai de preț" (19,50) 
Melodii de Gherase Dendrino (20,45). Capodopere ale litera
turii : „Povestiri" de Mihail Sadoveanu (21,30).

. ___ .... L.
Omul care a văzut 

19,30.
Institutului de artă 

cinematografica „I. L. 
Ulciorul sfărîtnat ;

FEROVIAR - 11.3# . 14 ;
19 . 21.30, EXCELSIOR -
12,45 ; 15.15 , 17,45 , 20.14

completarea Orizont

IVaseu. Colaborează : Nicolae Manolescu și Traian Flllp 
n'l • „?^arS ,’Jt’ °PSră ; „Trandafirii Doftanei" de Norbert 
Petri (20.00) studioul de poezie Antologie lirică românească 
Aspecte de la recitalul cu public organizat de Radiotele- 
”” Czrxct plastic (22.15).

tacolele Operei Române (16,50). Antena 
Caleidoscop muzical (18,10). Oameni de 
cărturari români (20,40). Moment poetic. _______ ,_________
frumuseți (22,30). Invitație la dans (23,20). PROGRAMUL II. 
Din cele mal cunoscute melodii populare (3,35). Program 
interpretat de laureațl ai Concursului internațional „George 
Enescu" — 1967 (10.03) Bibliotecă de literatură română : 
Antologie contemporană (emisiune de versuri tn montaj 
literar-muzical) (10,30). Ochiul magic (emisiune de știință 
și tehnică pentru școlari) (11,15). Piese instrumentale (13.50). 
Concert de prtnz (14,30). Miorița : „Bucurie, mîndră floare". 
(15,25). Sonata pentru vioară și plan de Sabin Drăgoi (16,20). 
„Impresluni de iarnă" de Ion Nona Ottescu (17,10). A 7-a 
artă. Ediție pentru cinecluburl (18.10). Transmisiunea con-. .... a Ra^|Ote|evjZjunjj Dirijor

Clccolini (Italia) (20,00).

diletantismului
Tn ultimul timp, publicațiile de lar

gă cultură și, din păcate, mai puțin 
cele de specialitate, analizează, disecă 
și în esență critică mai mult sau mai 
puțin concret o anumită lipsă de 
vervă a arhitecturii noastre contem
porane. Vizîndu-se cauzalitatea feno
menului. organizarea funcționărească 
a procesului de proiectare a fost pe 
drept cuvint înfățișată ca instrument 
de știrbire a creației și consumare 
fără randament a energiilor disponi
bile. In ciuda teoriei, arhitecti înre
gimentați în institute de proiectare 
de mari dimensiuni ' continuă să con
sume procente însemnate din capaci
tatea lor pentru studii de multe ori 
inutile, care mor în arhivele „bene
ficiarilor". Viața nu se poate opri 
însă la hîrtii și realizări de planșetă ; 
rezolvarea strict materială a unor 
nevoi de adăpostiră a diverselor acti
vități omenești cohstituie o preocu
pare a cărei origină se confundă cu a 
omului. Aș îndrăzni chiar să consider 
că simpla satisfacere a necesităților 
de adăpostire nu marchează încă se
pararea omului de celelalte viețui
toare. la aceasta contribuind în pri
mul rînd nâvoia de 
adăpostului, căci nu 
tamira său Tassili, 
desene descoperite 
ne-au determinat să-i numim oameni 
pe cei ce le-au ocupat.

Or. trebuie să constatam că. după 
multe controverse asupra arhitecturii 
contemporane, majoritatea spatiilor 
în care se desfășoară viata publică 
în urbele noastre (cinematografe, tea
tre, magazine, restaurante, diverse 
holuri publice etc.). arborează dăstul 
de des o asemenea carență de arhi
tectură și decorație interioară, incit 
nu pot fi considerate decit spatii 
strict funcționale. Cu puține excepții, 
construcțiile realizate pentru comerț 
constituie un exemplu de lipsă de 
personalitate și expresivitate arhi
tecturală. în ciuda caracterului ex
trem de diferit al obiectelor comer
cializabile și al sistemelor de comer
cializare. Tn cazul magazinelor de 
larg consum, am Încercat să-mi ima
ginez spațiul golit de mărfuri a două 
unităti concrete, una alimentară și 
alta de produse textile : nu diferă cu 
nimic unul de celălalt.

Zti comerț și turism, valoarea arhi
tecturală n construcțiilor devine ne
cesitate materială, condiționînd direct 
valoarea încasărilor, evident în ipo
teza că oferta este suficient de marâ 
îneît clientul să aibă posibilitatea să 
aleagă. Este motivul pentru care criza 
arhitecturii de interior devine acută 
în cazul restaurantelor. Nevoia de 
frumos se dovedește în acest caz de
terminantă și dacă arhitectii nu sint 
în măsură să răspundă acestei nevoi, 
apar improvizatorii care, animați de 
cele mai bune intenții. încearcă să 
înlocuiască pe cei absenți. Din păcate 
însă, ca orice meserie, cea de arhi
tect necesită o pregătire pe care 
bunăvoința nu o poate suplini, astfel 
îneît rezultatul eforturilor celor ce 
încearcă să improvizeze nu este alt-

■ ceva decit o evidentă improvizație, 
indiferent de faptul că cei în cauza 
«înt foarte buni comerciant!.

Astfel. în holul Hotelului Eu
ropa a fost instalat, la inițiativa 
administrației, un covor înflorat. în 
total dezacord cu arhitectura am
biantă. achiziționat ulterior dării in 
exploatare a hotelului, cînd nu mai 
putea 
tului.
gea“ 
maia, 
eze. într-o construcție existentă, o 
ambiantă rustică. în armonie cu bu
cătăria dobrogeană ce trebuia să-1

fi solicitată opinia proiectan- 
Pentru restaurantul „Dobro- 

deschis in vara trecută la Ma- 
arhltectul s-a străduit să cre

caracterizeze. Obligațiile proiectantu
lui s-au încheiat odată cu avizarea 
proiectului, iar „beneficiarul". în im
posibilitate de a realiza Ia timp tot 
ceea ce era prevăzut în proiect, a 
intervenit cu unele schimbări. Rezul
tatul acestei intervenții : consumato
rii au putut face cunoștință cu deli
ciosul ..kebab" într-un cadru rustic, 
așezați ne scaune cu fire din oolivinil 
și iluminați de aplice domestice .de 
linie modernă"

Deosebit de semnificative pentru 
subiectul ales sînt însă lucrările de 
întreținere si amenajare pe care con
ducerea unor magazine și in special 
restaurante le întreprind din fondu
rile alocate în aces* scop. Așa cum 
am amintit, autorii proiectelor con
strucțiilor respective se separă de 
obicei de procesul de realizare a a- 
cestora după avizarea proiectului de 
execuție. Si nu există incă nici o lege 
care să le confirme dreptul și obli
gativitatea de a fi consultați cu oca
zia unor modificări ulterioare. Pen
tru administratorii noilor construcții, 
aceste modificări sint opera exclusi
vă a serviciului tehnic al întreprin
derii sau Trustului de care aparțin, 
singurul cu care discută ideile lor 
novatoare. Si în acest fel arhitectura 
atîtor construcții, de multe ori să
racă la origine, devine în cîtiva ani 
și mai săracă sau se metamorfozea
ză de-a drSptul. căpătînd elemente 
de decor străine de caracterul ei 
inițial.

La Restaurantul „Eforie" din Eforie 
Sud. după ee beneficiarul a tăiat unul 
din cei doi arbori ce fuseseră păs
trați cu grijă in fata construcției, â 
„ameliorat" și aspectul acesteia, vop
sind tîmplăria metalică și panourile 
din zidărie in culorile curcubeului. 
La restaurantul ..Dorna" de la Ma
maia. la care s-au cheltuit sume des
tul de importante pentru realizarea 
unor compartimentări verzi, din 
plante căzătoărâ Șuspendate pe pa
nouri decorative și jardiniere, me
tamorfoza întimplată are o explica
ție ridicolă : după un an de func
ționare. la redeschiderea restaurantu
lui. s-au adus de la seră alte ghivece, 
care nu se mai potriveau în suportu
rile ce le fuseseră destinate ; și ast
fel panourile decorative și jardinie
rele au devenit ridicole capricii, 
avînd în prezent un caracter de im
provizație. Aceleași transformări suc
cesive, pline de bunăvoință, explică 
probabil existenta unui veritabil mu
zeu de obiecte de decor arhitectural 
în grădina de vară â Restaurantului 
„Parcul Privighetorilor“-P.ăneasa ; 
vase și console clasice, dalai și îm
prejmuire moderne. bar rustic cu 
sticlă colorată, mobilier fără stil etc.

în ultimul timp, intervențiile ..ar
hitectilor voluntari" se manifestă în 
încercări de a crea interioare rustice 
sau cel puțin „originale" acolo unde 
„arhitectii de profesie" le-au lăsat 
numai geometrie impersonală. Așa a 
apărut cofetăria „Luceafărul" 
gă cinematograful cu același nume 
din București, unde pină și 
lele T.L.C.R. au fost utilizate drept 
ornament pe un plafon strident co
lorat Din ce in ce mai multi res
ponsabili de unităti comerciale con
sideră că. încărcind pereții localului 
lor cu farfurii și ulcioare de la arti
zanat sau ștergare pseudo-țărăneati. 
răspund afinității publice pentru spe
cific.

Alteori, după ce construcția este 
terminată și se dovedește că arhi
tectul a realizat de această dată o 
expresie originală, intervine totuși 
inițiativa responsabilului. devenită 
obsesie, născută din teama de lipsă 
de decor. Așa s-a întimplat cu „Bura 
Dacilor" din Poiana Brașov

exemplu strălucit de sei viciu buh și 
menu-uri de calitate — concepută 
și realizată intr-o arhitectură rustică 
agreabilă, care ar fi putut, pe am
plasamentul ales să rămînă originală 
și de bun gust. Construcția a deve
nit însă, treptat, o expoziție tea
trală de funii de usturoi, șunci și jam
boane învelite în celofan, blăni de 
animale in cantități ce le răpește va
loarea, candelabre din crenguțe „pi
curate" cu ceară roz și altele. Ca 
fundal, un manechin din ipsos îm
brăcat în costum de dac de operetă 
(căruia un răuvoitor i-a rupt un de
get), încununează această încercare 
de decorare debordantă și cu efecte 
olfactive Duternice.

La fel de interesante dar infinit 
mai numeroase decit exemplele a- 
mintite sînt transformările și amena
jările de construcții mai vechi, asu
pra cărora improviz.atiile intervin 
chiar de la exterior Sc continuă, 
printre altele, să se realizeze par
tere „în stil modern", sub etaje neo
clasice sau baroce; se obișnuiește, 
mai ales, să se mute ziduri si să se 
adauge încăperi la construcții care, 
prin transformări succesive uneori 
mai costisitoare decit construcțiile 
noi, le fac să crească și să-și schim
be volumul, precum drojdia de oere. 
Unele din aceste case au suferit atî- 
:tea adăugiri și modificări. îneît în-s 
cep să sugereze imaginea unei hâine 
peticite din abundență, căreia nu i 
se mai poate recunoaște „ștofa' de 
origină.

■ îndrăznesc să-mi divulg convinge
rea că vina tuturor acestor realizări 
pseudo-arhitecturale, ca rod parado
xal al celei mai neîndoielnice bune-

credințe, o poartă arhitectii și foru
rile în care lucrează aceștia. Comite
tul de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură Și Sistematizare efriite nor
mative, indici, avize; arhitect» șefi 
ai regiunilor, raioanelor și orașelor 
semnează acorduri și corespondență; 
Uniunea Arhitectilor organizează dis
cuții de creație și concursuri pe teme 
de largă concepție arhitecturală. în 
același timp, improvizațiile amintite 
capătă amploare numerică, riscă să 
compromită ideea realizării unei ar
hitecturi specifice, dau impresia lip
sei de creatori competent! si de bun 
gust, afectează însăși categoria de 
confort a unităților respective și, în 
final, duc la proasta utilizare a unor 
fonduri bănești.

Este evident că. indiferent de trep
tele pe care sîntem angajați în pro
cesul de realizare al noii noastre ar
hitecturi, nu am știut încă să cîști- 
găm toată autoritatea profesională ne
cesară pentru ca arhitectii să fie con
siderați unicii specialiști în măsură 
să se ocupe de arhitectură Insuficien
ța numerică nu poate fi decit o ar
gumentare subiectivă. Tara noastră 
are. într-adevăr. putini arhiteoti în 
raport cu nevoile sale. însă destul de 
mulți din căi ptrtini ocupă funcHi ad
ministrative care îi îndepărtează de 
la procesul de realizare a construc
țiilor. Cei, care rămîn sînt nevoi"! să 
se înscrie într-un sistem de elabo
rare Cdntplicat, făcînd mai multe pro
iecte decit construcții Organizarea 
științifică a muncii 
traducă în meseria 
cîștigarea practicii 
toată competenta și

cinema

PERFEC
ȚIONARE

(Urmare din pag. I)

formelor de inerție Hotăririle 
Conferinței.Naționale vor pune pe 
umerii tuturor sarcini concrete 
materiale convertibile in ore mun 
că șt tn realizări care se vor pu 
tea măsura și cîntâri Dar de di 
mensiunea morală nouă care ur
mează să fie integrată tn această 
muncă >( in aceste realizări, de 
aspectul lor subtil, calitativ, sin- 
tern fiecare in -part» răspunzători 
Fenomenele de scleroză care apar 
in riața socială și care împiedică 
circulația normală a stngelui și 
oxiyenarea întregului organism, 
trebuie depistate cu un ochi cri
tic mereu viu și înlăturate cu o 
perseverență care n-are voie să 
obosească sau să descuraieze.

Din acest punct de vedere nimic 
nu este neglijabil neimportant sau 
pasibil de aminare

Țelul fixat de partid, și anume 
ridicarea poporului nostru pe vir- 
furtle înalte ale civilizației mon 
dtale a imprimat vieții noastre o 
mișcare rapidă uneori vertiginoa 
să care face ca orice anacronism. 
Orice fetiș dogmatic, orice mani 
festare de opacitate — fie cd e de
terminată de prostie, de incom
petență sau de calcul meschin 
arivist — să se transforme in tot 
atltea frine

Funcționarea armonioasă și dez
voltarea in ritm egal, aș spune 
euritmică. a tuturor compartimen
telor vieții sociale, de la industrie 
la poezie reprezintă o necesitate 
obiectivă care condamnă im placa 
bil orice inerție Deși privind doar 
economia și administrația statului. 
Proiectul de directive mi se pare 
a ft astfel pentru societatea noas
tră un program complex de viață 
șt de evoluție istorică

Salut Conferința Națională a 
PC R cu bucuria solemnă de a 
participa la un eveniment cu sem 
nificațit istorice și naționale, la 
deschiderea unei noi etape lumi
noase constructive, curajoase in 
ascensiunea poporului nostru spre 
locul care i se cuvine in istorie și 
in lume.

„UN BĂRBAT

do ua 
două 
după

Un film distins cu marele premiu 
distincții — la Festivalul de la Cannes 
premii Oscar in S li A țpi-ntru. cel mai bun scenariu 
o operă literară și pentru cel mai bun film străini, in ace
lași an va fi lansat >n programul viitor la cinematograful 
„Central" diii Capitală Această producție de calitate se dato
rează lui Claude l.elowh unul dintre cei mai interesanti 
cineaști tineri El semnează scenariul. regia și este colabora
tor la dialoguri și imagine Filmul iși propune să redea înfi
riparea unei a doua iubiri in umbra unei al'e iubiri 
mari, anterioare Autorul a folosi: pentru realizarea filmn 
lui o echipă de prestigioși act oii Anouk Aime lean Louis 
Trintignănt Pierre Barrouch, Valerie Lagrage. Jeanne Barry 
Einionhe Paris.

Piese de mobilier 
produse de
IPRDFIL-focsani»

Pentru camerele de zi, ca
merele de lucru șl biblioteci, 
IPROFIL-Focșani produce o
serie de piese de mobilier 
care pot întregi, din punct de 
vedere funcțional ansamblul 
acestor încăperi Dintre aces
tea, amintim : noul tip de bi 
roii denumit „Concept" și eta
jerele pentru cărți foarte prac
tice datorită faptului că sînt 
demontabile Prin linia și co
loritul lor aceste piese de mo
bilier se încadrează în orice 
locuință modernă

Teatrul ȚĂNDĂRICĂ a prezentat 
ieri in premiers „Vrâjiforul din 
Oz” în versiunea scenică a lui 
Iordan Chimet după cunoscuta 
poveste a lui L Frank-Saum 
Spectacolul a fost regizat de 
Șfefan Lenkisch. Ella Conovici 
este creatoarea păpușilor, iar 
Mioara Buescu — o decorurilor 
Muzica spectacolului este scrisă 

de Pascal Bentoiu

zilei de mîine care poate 
aduce dovada implacabilei 
rămineri in urmă, deter
mină o eroziune lentă a 
echilibrului psihic ce duce, 
prin oboseală nervoasă, 
spre nevroză.

Dar. oricare ar fi forma 
pe care o îmbracă și chiar 
privită din exterior, in
competența a fost 
tită 
toți 
pus 
lui 
fi una din cele mai cum
plite imagini din 
creat poetul antic 
meta'foră în planul 
tătii. de-a dreptul 
Viziunea incompetenței în- 
ghesuind in strimbele ti
pare ale suficientei sale 
orizonturile largi și efer
vescența gîndirji. împiedi- 
cînd germinarea și dezvol
tarea seminței cu putere 
de viată, dispunind de 
echilibrul interior al oame
nilor și împiedieîndu-i să 
participe la sărbătoarea 
creației este demnă de pe
nelul unui Goya sau Hiero- 
nimus Bosch.

Incompetenta obosește 
prin imoralitatea raporturi
lor pe care Ie impune oa
menilor, 
stearpă pe 
inimi, prin 
tisitoare a 
dire.

Medicina _____  _____
nează o oboseală industrială, 
o oboseală a sportivilor, a 
aviatorilor și, dai cițiva ani, 
o „oboseală a directorilor", 
dar nu și încă una : obo
seala incompetentei. Socio- 
patologia este îndreptățită 
să adauge si această vari
antă

Cercetătorul preocupai 
de identificarea surselor 
oboselii nervoase descoperă 
insă și un aspect care, la 
prima vedere, pare cel pu
țin paradoxal, tot așa cum 
paradoxală i se pare începă
torului în ale geometriei 
valabilitatea teoremei și a 
reciprocei sale. La o mai 
atentă considerare a fapte
lor reiese că nu numai 
lipsa de competentă este 
generatoare de oboseală ci 
și competenta insuficient 
utilizată. Anumite rațiuni 
de strategie personală pot

din exterior.
resim- 

totdeauna și de către 
ca o experiență nes- 
de obositoare. Patul 

Procust mi se pare a

determina Ia unii coborî- 
rea ștachetei profesionale 
în scopul obținerii unor 
avantaje de alt ordin.

In acest caz inginerul se 
mulțumește cu un post de 
subaltern deși aprecierea 
șefilor ii desemnează pen
tru o îndeletnicire cu mari 
posibilități de creație, pro
fesoara înegrește registre 
deși in altă parte o așteaptă 
o catedră care i-ar oferi o 
realizare integrală, iar me
dicul cu aptitudini de cer
cetător întoarce spatele la
boratorului. Acest soi de 
troc nu se dovedește nicio
dată fericit, confortul ex
terior sau ceea ce socotesc 
respectivii că atare, nu poa
te de obicei compensa con
știința neîmplinirii care 
nu-i va mai părăsi pe 
acești strategi nedibaci

Sentimentul de nereali- 
zare este una din cele mai 
nocive surse de eroziune a 
echilibrului nervos. Patolo
gia vieții psihice evidenți
ază frecvent la originea 
unor deficite ale personali
tății împrejurări nefavora
bile realizării nivelului de 
aspirație. Societatea pe care 
am depășit-o a pus adeseori 
iii calea unor oameni în
zestrați dar lipsiți de mij* 
loace materială zidul de 
gresie al Sărăciei pe care 
putini izbuteau să-1 esca
ladeze. impingîndu-i pe căi 
ce n-aveau nimic comun cu 
imaginea pe care și-o fă
cuseră despre propriul lor 
viitor. Asemenea neîmpli- 
niri lasă de obicei urme 
chiar dacă acestea nu îm
bracă totdeauna un aspect 
patologic. Frustrat de cel 
mai firesc drept a) ființei 
umane, acela de a se rea
liza integral, omul oprit in 
loc păstrează toată viata 
nostalgia a ceea ce ar fi 
putut face întreg și rotund, 
nu trăiește niciodată pleni
tudinea senzației de a fi 
el însuși. Acești luptători 
anonimi se știau însă vic
timele unor strîmbe alcă
tuiri sociale si sentimen
tul că au dat toate bătăliile 
că au consumat toate stră
daniile pentru a dărui oa
menilor plenitudinea visu
lui lor le îndulcește intr-o 
anume măsură părerea de 
rău a neîmplinirii. căci si 
cel învins are dreptul la 
respectul de sine însuși

dacă lupta lui a fost 
tită și 
dăruit

Dar 
viățui 
imagine trunchiată 
care, avînd la 
mijloacele unei 
integrale, evită căile care 
l-ar putea duce acolo 1 
Fiecare purtăm lăuntric un 
vast univers populat cu 
lucruri de făcut dai intre 
acestea sînt cîteva. foarte 
puține, care participă ne
mijlocit la tensiunea cea 
mai intimă a personalității 
noastre, conferindu-i cji- 
mensiunea viitorului și’ a 
contrazice natura noastră 
de ..homo faher" de om ce 
făurește uneltele propriei 
desăvârșiri. înseamnă a ne
socoti însăși esența umană. 
Pîinile care nu s-au copt, 
cărțile care nu s-au scris, 
roadele care n-au fost 
smulse pămintului. cons
trucțiile de idei, de sunete 
și culori, de beton care 
n-au fost construite nu ră
mîn în neființă împăcate cu 
ele insele, ci iși cer necon
tenit nașterile, iar cei care 
le sînt datori piătesc aceste 
datorii neîmplinite cu pro
pria lor maturizare rămasă 
undeva la jumătatea dru
mului. Ceea ce e la îheeput 
zbucium poate deveni mai 
tîrziu blazare, scepticism, 
ratare, dar generează. în 
toate ipostazele, oboseala 
de viată, de cei din Jur. de 
sine însuși, căci conviețui
rea cu un cadavru și mai 
ales cu cel 
aspirații nu este cea 
potrivită 
conservarea 
psihic. In 
apare iustificată concluzia 
cunoscutului specialist fran
cez în medicina muncii, 
profesorul Dr. C. Simonin 
„fatigabilitatea este legată 
în mai mică măsură de cri
terii obiective (forța mus
culară. rezistența nervoasă) 
și în mai mare măsură de 
factori subiectivi, psihologi 
si caracteriali" (Traitâ de 
medecine du travail. 1956 
pag. 1025).

Obținerea simtămintu- 
lui de plenitudine al o- 
mului ce se știe folositor 
celorlalți la scara reală a 
posibilităților este, de fapt, 
in societatea noastră la în- 
demîna fiecăruia. Pregăti-

dacă el însuși 
în intregirnâ. 
cum ar putea 
liniștit cu propria sa 

acela 
indemînă 
realizări

al propriilor 
mai 

formulă pentru 
echilibrului 

acest sens ne

rea șl competența în raport 
cu nivelul de aspirație al 
celui ce se cunoaște pe sine 
dau muncii și vieții de fie
care zi și un conținut ste
nic. Cercetările unor psi
hologi români confirmă va
loarea deosebită a factori
lor intelectuali si afectivi 
îh limitarea oboselii ner
voase. Astfel, E. Fischbein, 
E. Pampu, W Koflen și Al. 
Bădoi, studiind indicatorii 
obiectivi ai oboselii inte
lectuale (1962), au obținut, 
pe cale experimentală, con
vingerea că „subiectul con
știent de îndatoririle sale 
compensează tendjnta 4# 
scădere a capacității de 
muncă printr-un efort în 
plus care maschează obo
seala și menține activitatea 
multă vreme la un nivel 
suficient de înalt"

Lucrind independent 
cei citati mai sus. un 
grup de cercetători 
Ceaușu. V. Tcodorescu. C. 
Sion. M. EnSchescu-Ceau- 
șu). supunînd experimentu
lui microcurbele de lucru, 
a ajuns la o concluzie in
teresantă: ..cu cit dezvolta
rea intelectuală a subiec
ților cercetați era mai mare 
cu atît coristimul energetic 
în acțiune era mai scăzut" 
Aceiași cercetători au evi
dențiat rolul important al 
proceselor de cunoaștere în 
reglarea consumului ener
getic. ele contribuind la co
recta apreciere a sarcinii 
date ca și la determinarea 
rapidă a nivelului minim 
de energie necesară pentru 
realizarea acesteia.

Aceste cercetări riguroa
se confirmă de altfel expe
riența personală a fiecă
ruia dintre noi Ultimele 
două decenii pot furniza 
numeroase exemplificări 
ale adevărului că oboseala 
se dă înapoi în fața pasiu
nii pentru muncă, a vieții 
trăite intens la 
unui ideal

Omul potrivit 
potrivit nu este ____  _
principiu de logică socială, 
ci și unul de igienă psihică, 
sugerînd un mijloc eficient 
de evaziune din oboseală 
și dezechilibru nervos.

• Reîntoarcerea Surcouf
PATRIA - 12,15 , 14.30 ; 16.45
19 . 21,15, FESTIVAL - 11,15
13.30 . 16.15 , 18.45 ; 21.
• Loana : Republica - 12 , 14.30
16.45. --- -r.
10.30 ,
10.45 ;
(la ambele
științific nr. 9), MELODIA (com
pletare Armonie) — 11.15 ; 13.45 ; 
16,15 . 18,45 ,21.
• Contele Bobby, spaima vestului 
Sălbatic : LUCEAFĂRUL - 10.30 ;
12.30 , 14.30 , 16,30 , 18,45 , 20.45,
BUCUREȘTI (completare Douăzeci 
de ani de comerț) - 11,15 ;
16.15 ; 18,45 , 21. MODERN 
pletare Jety) — 11.45 : 14 :
18.30 . 20,45.
0 Opera de trei parale :
TRAL (completare Permaneme) 
>- 11.15 . 13.30 , 15,45 , 18,15 ; 20.45.
• Anna Zaccheo : CINEMATECA
- 10 . 12 , 14.
• Un taxi pentru Tobruk : CA
PITOL - 11,30 . 13.45 . 18,15 . 18,30 ;
20.45, GRIViTA (completare Mihail 
Kogălniceanu) - 11.15 . 13.30 ; 16 ;
18.15 . 20.30.
0 Cine va deschide oșa 7 : LU
MINA (completare Stîrcul. pasăre 
reptilă) — 8.45—16.30 in continu- 
aie . 18.30, 20,30. ÎNFRĂȚIRI A
ÎNTRE POPOARE (completare A- 
ventură pe gheață) - 14 .16 . 18 ; 
20. MOȘILOR (completare Orașul 
fărâ slrăzi) - 15.30 . 18 . 20.30.
« Profesorul distrat : VICTORIA 
(completare Mihall Kogălnicear.u)
- 11,15 ; 13,30 ; 16 , 18,30 , 20 45,
BUCEG1 (completare Aventurile 
lui Bobo-City) - 1J ; 13 ; 16 ; 13 15 ;
20.30.
0 Program pentru copii : DOINA
- 9 ; 10.
0 Prizoniera din c.iucaz : DOINA 
(completare Tămăduire) - 11,30 ;
13.45 ; 15 . 18.30 , 20,45
0 Duminică la New York : U- 
NION - 15.30 , 18 . 25.30.
0 Năică și veverița -- Mihall Ko- 
gâlnlceanu tn căutarea timpului 
pierdut — Românii și merele oc
tombrie — Orizont științific nr. 
10 — A sosit vacanța mare : TIM
PURI NOI - 9—21 în continuele. 
0 oameni în rulotă : GIULEȘTI 
(completare Băiatul șl cărbunele)
- 15,30 . 18 . 20.30.
e Zorba grecul : DACIA - 7.45—
20.30 In continuare.
0 Prostănacul : BUZEȘTI
16.30 , 18.45 . 21.
0 Faraonul (ambele serii) : CRIN- 
GAȘI - 15.30 . 19.
0 Zece negri mititei ; GLORIA 
(completare Retrospectivă Jubi
liară) - 11,15 ; 13,30 . 16 ; 18..’5 ;
20.30. VOLGA - 12 . 14 . 16 . 18.15 ;
20.30
0 Salvele Aurorei : UNIREA
(completare Viața plina de sur
prize) - 16 , 18.15 , 20,30
0 O fată fericită : TOMIS (com
pletare Mlaștina tăcută) — 11,15 ;
13.45 . 16 . 18.1a . 20.3(1. AURORA
(completare Romanțe) - 10.45 . 13 ;
15.30 . 18 . 20.30, FLAMURA (com
pletare O fabulă modernă) —
11.15 . 13.30 . 16 , 18,15 . 20,30.
0 Spartacus (ambele serii) FLA
CĂRA - 15 . 18,45.
0 Femeia necunoscută : VITAN —
14.45 . 17.30 . 20.
0 Ocolul : MIORIȚA (completare 
Nicolae Kirciilescu) — 11.30 : 13.S0 ; 
16 , >8,15 , 20,30.
0 French-canean : . ..._____
(completare Vecinii) - 15.30. 18.15: 
20.311
0 Operațiunea crossbow : ARTA
- 11.15, 13,30, 16 , 18.15. 20 30.
DRUMUL SĂRII - 15 . 17,30 , 20.
0 Dacii : MUNCA (completare Gă
teala capului) - 15.30 . 18 . 20,30. 
0 Testamentul Incașului : COS 
MOs (completare Laboratorul 
vieții) - 14,30 : 16.3U , 18,30 ; 2O.::o. 
0 Amprenta : VIITORUL (com
pletare Despre turnat) - 15.30 ;
18 . 20,30.
0 Răzbunătorii : COLENT1NA
(completare Micii înotători) — 
16.18. 20.
0 Sfidare : FLOREASCA (comple
tare Legenda) — 11,15 : 13.30 : 16 ;
18.15 , 20,30.
0 Vulturii zboară devreme : RA
HOVA (completare Expresul de 
noapte) - 15,30 , 18 : 20.30
0 Compartimentul ucigașilor : 
PROGRESUL (completare Scuzați, 
atracții) - 15.30 . 18 , 20.30
0 U11 Idiot la Paris : LIRA (com
pletare Orașul) - 16 , 18 . 20.
A Subteranul : FERENTARI (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) —
15.30 . 18 . 30,30.
0 Povestea țarului Saltan : CO- 
TROCENI (completare Micii îno
tători» - 15.30 , 18 : 20,30
0 Pantera neagră : PACEA (com
pletare 1001 de desene) 
18 ; 20.

dogoarea

ta locul 
numai un

Dar pe această temă 
continua într-un ar- 
viitor.

• Opera română Boema - 19,30. 
șț Teatrul de stat de operetă : 
singe vienez — 19,30
• Teatrul de 
publică — 20
• Teatrul „C.
Studio) Cind
20.
• Teatrul „Gitilești- (tu sala stu
dio a Teatrului Național „I. 
Caragiale") ' ‘ ‘
moartea —
• Studioul 
teatrală și
Caragiale" _______
Cîntăreața cheală 20,
• Teatrul satiile-muzical ,.C. Tâ- 
nase" (sală Savoy) Scandal la 
Boema - 19.30 (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall - 19.30

PROGRAMUL I : Muzică șl 
actualități. Emisiune ma
tinală cotidiană (6,00—8,25). 
La microfon, melodia pre
ferată (8,30) Cronica eco
nomică (11,03). Recital de 

operă Arta Florescu (11,30). Sfatul medicului : Modificări de 
metabolism tn anotimpul rece (11,45). Intllnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (12,55). Inșir-te mărgărite 
(emistune pentru copil) povestea „Ulciorul cu omenie"
(14.15) . Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptămînii
(15.15) Documentele Plenarei, amplu program al viitorului 
(16.30). Antena tineretului (17,10) O melodie pe adresa dum
neavoastră (19,30). Radio-magazin sportiv (20.03). Teatru ra
diofonic : Dimineața albă" - Scenariu radiofonic de Teofil 
Busecan (20,40). Moment poetic prezent legendar (22,30) 
PROGRAMUL 11. „îmi place să cint" — muzică ușoară (8,00) 
Tezaur muzical (emistune pentru școlari) . „Poemul sim 
fonic" (9,30). Program interpretat de laureațl ai Concursului 
internațional ..George Enescu" . Radu Lupu (11,00). Cadran 
cultural (15,30). Variațiuni cinematografice de Dumitru Ca 
poianu (orchestra simfonică a Radioteleviziunli. Dirijor 
Iosif Conta) (16.40) Itinerar turistic : „România pitorească" 
album apărut în Editura „Meridiane" - 1967 (18,10). Opera 
românească contemporană ..Ion Vodă cel Cumplit" de 
Gheorghe Dumitrescu (18.30). Album folcloric (19.00). Inter
pret) lomâni ai muzicii de cameră și simfonice. Cuvin! 
introductiv de prof. untv. George Manollu (23.27).

marți
PROGRAMUL I : Radlora- 
cheta pionierilor : „Vul
can 3 intră in acțiune". 
Scenariu științlfico-fantastic 
de Radu Nor (9,30). Cro
nica economică (11,03). Sfa- 

câllre a organismului (11,45)tul medicului : Apa. mijloc de - - _ . . .
Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (13,30) 
Ctntece de H Măllneanu (15 40). Cintecul săptămînil : „Par
tidul. conștiință trează" de Radu Paladi ; versuri de Ion 
Brad (16.15). Documentele Plenarei, amplu program al vii
torului (16.30). Odă limbii române. Din cuprins Comori ale 
limbii noastre . academicianul Alexandru Rosetti și criticul 
literal Livlu Călin despre limba romanului „Șoseaua Nordu
lui" de Eugen Barbu . Poezie șt actualitate montaj de 
versuri (17.10). Poemul vocal simfonic pentru bariton, cor și 
orchestră „Zburătorul de larg" de Gheorghe Dumitrescu 
(17.40) Tribuna radio (18.30) Cîntec de bucurie. Versuri tn 
chinate patriei socialiste (20.40) Moment poetic : „A patriei 
cinstire" (22.30). Melodiile nopții (0.06), PROGRAMUL II 
Formații vocale șl instrumentale de muzică ușoară (9.30) 
România văzută de poeți străini (10.30) Melodii distractive 
(12,45) Radlomagazinu) ascultătoarelor (13.30). Prelucrări 
din folclor (14.08). Emisiune de actualități literare (lf.30) 
Suita în stil românesc de Constantin C. Nottara (17,10).

PROGRAMUL I : Matineu 
literar, „ce-ți dorim noi 
tie, dulce Românie". (Mon
taj literar-muzical) (9,30). 
„Republică, măreață va
tră" — program de cîntece

(10,50). Cronica economică (11,03). Sfatul medicului : îmbră
cămintea copiilor, iarna (11,45). Memoria pămîntulul româ
nesc (13.30). „Cîntare României Socialiste" — program de 
cîntece (16,15). Antena tineretului : „In sat la noi" (17,10). 
Radiosimpozion (18.30) Plevna 1877. Basorelief literar (20,40). 
Moment poetic. Partidului, inima și versul (22,30). „Interfe
rențe lirice" - muzică ușoară (23,00). PROGRAMUL II. Pagini 
din opere românești (8.35). Cantata „Comunistul" " 
stantin ~ " 
nlcă și 
Baclu) 
(12,45).
muzică ________  . . ________
„Pe culmile Carpatilor" de Stan Golestan (18.08). Actualitatea 
muzicală (20,15). Teatru radiofonic : „Ștafeta nevăzută" de 
Paul Everac (21.05). Muzică de 
și Zeno Vancea (23.07).

__ ... de Con-
Palade. Versuri de Nicolae Labiș (orchestra slmfo- 
eorul Filarmonicii de stat „Moldova" ; dirijor Ion 

(10,03). „Trăiesc o Zt frumoasă" — muzică ușoară 
Lexicon folcloric muzical (16,20) Prime audiții de 
românească : Concertul pentru plan șl orchestră

cameră de Nicolae Buicliu

JOI
PROGRAMUL I : Matineu 
literar. „Luceafărul" de Mi
hai Emlnescu. în montaj li
terar (9,30). Tripticul simfo
nic, „Impresii din Reșița" 
de Walter Mihai Klepper

(10,30). Cronica economică (11 03). Sfatul medicului ; Plante 
și ceaiuri medicinale (11.45). Parada soliștilor si a orches 
trelor de muzică ușoară (13,30). Luminile rampei. Din spec-

PROGRAMUL I ! Fii# de 
legendă : „Condeiele lui 
Mircea", scenariu radiofo
nic de Văslle Mănuceanu 

■ i» »iii»i»iiu ii HI--1-T <9-30)- „Pămînt al patriei 
iubite" — program de cin- 

tece (10,46). Cronica economică (11.03). Sfatul medicului : 
Vltamlnizarea organismului Iarna (11.45). Dumbrava minu
nată (emisiune pentru școlarii din clasele I—IV (14,15) Coor
donate culturale. Valorificarea tezaurului cultural-artistic 
pe scena celui de al VlII-lea concurs al formațiilor de ama
tori — centru) București (15,15). Jurnal agrar (18.30). Melodii 
românești (20,15). Moment poetic. Poeții și patria (22,30). 
„Reverie" -* muzică ușoară (23.00). PROGRAMUL It. Melo
diile anotimpurilor - muzică ușoară (9.30). Teatru radio
fonic : „Bătccscu" de Camll Petrescu (10.30). Varietăți mu
zicale (12,03) Radio-anchetă (13,30) Cronica literară de Vale- 
riu Râpeanu Radu Boureanu — „Cheile somnului" (15,30). 
Scriitori ai secolului XX i George Câllnescu. Prezintă George

vineri

PROGRAMUL I : Unda ve
selă (9,30). Revista reviste
lor economice (11,03). Me
dalion Rodica Bujor (14,15). 
Din cele mai frumoase 

. . . cîntece... cele mal frumoase
U4,36). „Dunăre, poteca lină" - emisiune de folclor (15 05). 
Muzee Șl expoziții (15.15). Noua geografie a patriei (emisiune 
pentru școlari) (16.30). Atențiune, părinți I (17,19). Concert 
simfOnic-popular (17,30). Dialog cu ascultătorii. Emisiune de 
Corneuu Leu (18,30). Știință tehnică, fantezie (18.30). Pro
gram pentru iubitorii de rolelor (20.15). Moment poetic. Tara 
Mioriței (22.30). PROGRAMUL II. Pagini orchestrale din mu
zica de estradă (9,30). Simfonia „Eliberării" de Diamandt 
Gbeeiu (orchestra simfonică a Radioteleviziunli , dlrlior 
Emanuel Elenescu) (10,03) Varietăți muzicale (12.03). Revtsti 
revistelor științifice (13.30). Cintăreți ai satelor noastre 
(16,00). Matineu dansant (18,00). Scriitori la microfon. „Româ
nia 1967". însemnări de Ana Blandiana. Traian Filip, Nicolae 
Jlanu, Petru Vintilă (19,30). Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu". 
Dirijor Nicolae Boboc. Soliști Valeri Kllmov (U.R.S.S.) si 
Corneliu Gheorghiu (20.00). Album folcloric (22.30).

duminică
PROGRAMUL I : Radloma- 
gazinul ascultătoarelor 
(9.00). Transmitem pentru 
sate (9,50). Varietăți muzi
cale (10,40). De toate pen
tru toți (12,00). Estrada 

orchestrei de muzică popu- 
Paglnl celebre din opere

duminicală (13.10). Programul r
Iară a Radioteleviziunli (14,30). _ ______ ___
(15,45). Album folcloric (16,00). Orchestra de estradă a Radio
televiziunli (18,30). Intllnire cu melodia populară șl inter
pretul preferat (19.00). Teatru radiofonic. Trei piese tntr-un 
act de George Câllnescu (20.20). Moment poetic. De dra
goste : „In cinstea ta, cea mal frumoasă" - versuri de Ion 
Mlnulescu (22,30). Muzică de dans (0,05). PROGRAMUL II. 
Teatru radiofonic pentru copii : „plicul n-a ajuns la des
tinație", scenariu de Va) Tebelca (8,00). Radlo-atlaa (9.33). 
Concertul capodoperelor (11,00). concert de prînz (13.15). 
Parada soliștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (14,10). 
„La horă-n sat" - ctntece șl Jocuri populare (16,30). Revista 
literară radio (17.30). Melodii magazin (19,05). Metronom -67 
(22,00). Interferențe lirice — muzică ușoară (24.00).
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„Cupa campionilor europeni" la handbal

• RAPIDISÎELE CALIFICATE ÎN TURUL II • STEAUA
VA INTILNI PE CAMPIOANA LUXEMBURGULUI
După victoria categorică 

(24—10) din meciul de simbătă, 
nimeni nu se îndoia că rapidistele 
vor cîștiga și a doua intilnire cu 
echipa norvegiană Brandval 
Idrottslag la un scor similar Pre
supunerile s-au adeverit, insă, nu
mai in privința victoriei; in mod 
surprinzător, revanșa de ieri s-a 
desfășurat sub semnul incertitu
dinii ; timp de peste 40 de minute 
tabela de marcaj a consemnat fie 
egalitate, fie un avantaj minim de 
o parte sau de cealaltă. Fiind, pro
babil, prea sigure de victorie, 
bucureștencele s-au angrenat ieri 
în ritmul mai lent al oaspetelor. 
La rîndul lor, handbalistele nor
vegiene au jucat mai organizat și 
mai decis decît în ajun, reușind, 
intre altele, să anihileze încercă
rile de la semidistanță ale princi
palelor trăgătoare de la Rapid. 
Campioanele noastre s-au impus 
abia în ultimele zece minute, 
cînd și-au surprins deseori adver
sarele (vădit obosite) prin contra
atacuri iuți, finalizate spectaculos. 
Echipa Rapid București a învins 
cu scorul de 13—6 (5—5) și s-a

calificat în turul 11 al „Cupei 
campionilor europeni".

Pentru învingătoare au înscris 
Ana Stark (4), Elena Hedeșiu (3), 
Elena Gheorghe (3), Petruța 
Băicoianu (2) și Cornelia Cula, 
iar pentru învinse Grethe Gulbr- 
randsen (2), Sigrid Halvorsen (2), 
Aștri Bjoressen și Lille Buressen. 
Partida a fost arbitrată de T. To
dorov (Bulgaria).

•ir
La Hamburg, în cadrul unei 

emisiuni televizate, s-au tras la 
sorți optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin. Reprezentanta Româ
niei, STEAUA BUCUREȘTI, se 
va întîlni cu echipa Hd Duedelin- 
gen Luxemburg. Iată celelalte 
partide: V.F.L. Gummersbach 
(R. F. a Germaniei)—U.S.M. Mar
silia ; Fredensborg (Danemarca)— 
Hapoel (Izrael); Dynamo (R. D. 
Germană)—Rapid Viena ; U.K. 
Helsinki—Dimitrov Sofia ; Gra- 
nollers Barcelona—Sporting Club 
(Portugalia) ; Honved Buda
pesta—Dukla Praga ; Slask Wro
claw—Partizan Bjelovar (Iugosla
via).

CAMPIONATE—COMPETIȚII
REÎNTILNIRE CU VOLEIUL

Echipele masculine șl feminine de 
volei din Divizia A au susținut ieri 
primele partide din noua ediție a 
campionatelor naționale. Competiția 
masculină, ce se desfășoară în acest 
an după o nouă formulă (două serii 
a șase echipe), a programat în Ca
pitală meciurile : Steaua-Alumina și 
I.C.F.-Petrolul. Așteptată cu interes, 
evoluția campionilor tării nu a mul
țumit pe deplin Alumina Oradea. în
vinsă cu 3-0. a pus totuși destule 
probleme stelistilor. Evidențiind

Instantaneu din meciul Dinamo Bucu
rești — Politehnica Galati 

Foto : R. Costin

REPREZENTARE...

special slăbiciunile din jdcul aces
tora : blocaj dezorganizat, lipsa de 
coeziune tehnico-tactică. Noua pro
movată. garnitura I.C.F. și-a făcut 
un debut promițător întrecînd fără 
drept de apel (scor 3-0) echipă pe
troliștilor ploieșteni.

Alte rezultate MASCULIN : Viito
rul Bacău—Dinamo 1-3 ; Politehnica 
Galați—Celuloza Brăila 3-1 ; Tracto
rul Brașov—Farul Constanta 3-0 ; 
Minerul Baia Mare—Rapid 1-3. FE
MININ : Medicina București—C.S.M. 
Sibiu 1-3 ; Universitatea Cluj—Rapid 
0-3 ; Farul Constanța—C.P.B. 2-3 ; 
Penicilina Iași—Universitatea Cra
iova 3-0 ; Dinamo—Drapelul Roșu Si
biu amînat.

Meciurile din campionatele repu
blicane de baschet s-au încheiat ast
fel : FEMININ : Progresul București- 
Universitatea Cluj 56—49. Mureșul 
Tg. Mureș—Voința București 44-36, 
Constructorul București—I.C.F. 34-50. 
Rapid București—Voința Brașov 
75-53. Partida Crișul Oradea—Poli
tehnica București n-a avut loc. în- 

' trucît bucureștencele s-au prezentat 
mai tîrziu decît ora programată...

MASCULIN : Steaua—Politehnica 
București 86-67. I.C.F.—Farul 71-53, 
Dinamo București—Politehnica Ga
lati 88-63. Crișul Oradea—Universita
tea Timișoara 70-66. Universitatea 
Cluj—Politehnica Iași 101-58. Comer
țul Tg. Mureș—Rapid București 
65-75.

GIMNAȘTI ÎN ÎNTRECERE

CLUJ (prin telefon). — Timp de 
două tile, în sala Sporturilor din 
Cluj s-au desfășurat campionatele re
publicane de gimnastică rezervate 
maeștrilor. în întrecerea pe echipe, 
la masculin, primul loc a fost cîști
gat de Dinamo București, urmată de 
Steaua și Politehnica Timișoara ; lă 
feminin a cîștigat, de asemenea, Di
namo București, urmată de I.C.F. și 
Farul Constanta. La individual com
pus titlurile au revenit lui Gh. Tohă- 
neanu (Dinamo) și Elenei Ceampelea 
(Petrolul).

Duminică dimineața au continuat 
partidele întrerupte din meciul de 
șah Româriia—R. D. Germană, con
tînd pentru grupa semifinală a 
campionatului european. Echipa

DIN
■ LA FUKUOKA, ÎN

SUDUL JAPONIEI 
s-a disputat tradiționalul 
maraton organizat de zia
rul „Asahl". Victoria a re
venit australianului Dereck 
Clayton, care a parcurs cei 
42,195 km in 2h 09’36”4/10 
(cea mai bună performantă 
mondială a tuturor timpuri
lor). Pină acum cel mai bun 
rezultat din lume eră de 2h 
12'H”2/10 și aparținea ma- 
ratonistului etiopian Blkila 
Abebe, ciștigătorul medaliei 
de aur la J.O. de la Roma 
și Toki».

«NOUL CAMPION EU
ROPEAN DE BOX 
LA CATEGORIA SEMI
GREA este vest-germanul 

Lotbar Stengel. În meciul 
desfășurat la Frankfurt pe 
Main, el l-a învins prin 
k.o. in repriza a 5-a pe fos
tul deținător al centurii, 
italianul Del Papa. De re
marcat că in primele re
prize Stengel a fost numă
rat de două ori.

■ LA LENINGRAD, in
turneul international 

de hochei pe gheață, s-a 
disputat meciul dintre echi
pa secundă a Cehoslovaciei 
și formația Poloniei. Au 
cîștigat cu 7—0 (1—0, 4—0. 
2—0) hocheistii cehoslovaci. 
Surpriză însă la Voskre- 
sensk ; echipa secundă a 
U.R.S.S. a dispus cu 2—1 
(2—0. 0—1, 0—0) de Ceho
slovacia I.

SPORT
AGENDĂ RUGBISTICĂ
■ Echipa Clubului școlar București 

campioană la juniori
■ Ultima

Campionatul repu
blican al juniorilor s-a 
încheiat ieri dimineață 
pe terenul din Parcul 
Copilului, odată cu 
meciul finalistelor — 
Clubul sportiv școlar 
București și Rulmentul 
Bîrlad. Meciul viitorilor 
rugbiști (sperăm) frun
tași a suscitat interes 
nu numai în rîndul o- 
bișnuiților spectatori ai 
meciurilor de campio
nat, ci și al colegilor 
de vîrstă ai rugbiștilor 
ce-și disputau mult 
rîvnitul titlu. Spre re
gretul tinerilor specta
tori, organizatorii (res
pectiv conducerea aso
ciației sportive „Grivi- 
ța roșie") au îngrădit 
accesul acestora prin 
perceperea obligatorie 
a taxei de intrare. Mă
sura, departe de a fi 
generatoare de venituri 
pentru bugetul asocia
ției (căci, micii specta
tori au făcut cale în
toarsă), încalcă o dis
poziție 
torie a 
tive...

Dar 
meciul 
librat în prima repriză, 
cînd bucureștenii n-au 
reușit să înscrie decît 
cu greu și numai prin
tr-o lovitură de picior 
așezată, jocul a fost 
dominat în a doua lui 
parte de C.S.Ș. Supe
rioritatea acesteia a 
fost concretizată prin 
două drop-goluri. Sco
rul, devenit astfel 9—0, 
a rămas neschimbat, 
cu toate că în finalul 
partidei bîrlădenii au 
încercat să forțeze dacă 
nu egalarea, cel puțin 
reducerea scorului.

în acest fel echipa 
bucureșteană, antrena
tă de Cornel Muntea- 
nu, revine, după o în
trerupere de un an, în 
fruntea formațiilor de 
juniori ale țării.

Pe același stadion a 
avut loc apoi un meci 
de verificare a lotului

clară și obliga- 
forurilor spor-

să revenim la 
juniorilor. Echi-

FOTBAL

»

verificare a lotului național

Juniorii învinși
1

I 
I 
I 
I 
I

Vizitele delegației C. C 
al P. C din Columbia

Duminică dimineața, delegația 
Comitetului Ceptral al Partidului 
Comunist din Columbia, condusă 
de tovarășul Gilberto Vieira, secre
tar general al C.C. al P.C. din Co
lumbia, însoțită de tovarășii Du

și C. Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., a vizitat 
întreprinderea Agricolă de Stat „30 
Decembrie"...

în după-ârniaza aceleiași zile, 
oaspeții columbieni au asistat la un

nostru reprezentativ 
care, după cum am mai 
anunțat, va susține du
minica viitoare (la 
Nantes), tradiționala 
partidă anuală cu re
prezentativa Franței.

rește la concluzii defi
nitive asupra potenția
lului selecționabiliior. 
în meciul de la Nan
tes, spre exemplu, miza 
și ambianța vor fi cu 
totul altele decît ieri.

la scor sever

4
„Cincisprezecele" 
babil pentru acest 
men dificil a fost veri
ficat ieri în compania 
unei selecționate divi
zionare. Selecționabilii 
au intrat pe teren în 
următoarea formație : 
Dînțl, Ontițu, Baciu .— 
M. Rusu, Tuțuianu — 
Ciobănel, Demian, Răș- 
canu — Florescu, O- 
blemenco, Irimescu, 
Dragomirescu, Vusek. 
Nica, Penciu.

Astfel de verificări 
ale loturilor reprezen
tative nu pot duce fi-

SURPRIZĂ LA CICLOCROS

Tradiționala competiție de ciclo- 
cros dotată cu cupa „13 Decembrie" 
s-a înscris, la cea de-a 8-a ediție, cu 
o veritabilă surpriză. Campionul tă
rii și favoritul probei, dinamovistul 
Constantin Grigore. handicapat de o 
plecare nehotărîtă și apoi de o de
fecțiune tehnică, a fost nevoit să 
abandoneze. Putinii alergători pre- 
zenți în cursă au oferit. însă, o dis
pută spectaculoasă și echilibrată, la 
reușita căreia a contribuit și traseul 
bine ales pentru acest gen de între
cere. în cele 6 ture ale circuitului, la 
conducere au trecut pe rînd Terfe
lea D„ Toader Gh. și Suciu St. Vic
toria a revenit 
mo), irezistibil 
urma lui s-au 
inta). Ferfelea 
la Steaua).

lui Suciu Șt. (Dina- 
la sprintul final. In 
clasat : Toader, (Vo- 
$1 Cernea (ambii de

R. D. Germane este virtuală ctștl- 
gătoare a meciului conducind cu 
5,5—3,5 puncte. Pentru a doua oară 
s-a întrerupt partida Ungureanu— 
Soneberg, care va stabili rezultatul 
final al întîlnirii.

LUMEA LARGĂ
■ ÎN A 10-A ETAPA

A CAMPIONATULUI 
ITALIAN DE FOTBAL, 
Juventus Torino a învins in 
deplasare cu 2—0 pe Lâ- 
nerossi. Alte rezultate : 
Fiorentina — Internazionale 
Milano 1—1 ; A.C. Milan— 
Atalanta 0—0; Torino—Bo
logna 0—1 ; Neapole—Man- 
tova 0—0. în clasament con
duc echipele A.C. Milan si 
Neapole cu cite 13 puncte, 
urmate de Torino. A.S. 
Roma și Varese cu Cite 12 
puncte. Lanerossi, Fioren
tina. Brescia. Internazionale 
cu cite 10 puncte etc.

■ TENISMANUL AUS
TRALIAN TONY

ROCHE a ciștigat turneul 
de lă Melbourne. învingîn- 
du-1 in finală cu 7—5, 6—3. 
6—4 pe compatriotul său 
Bill Bowrey, care in semi
finale reușise marea perfor
mantă de a-1 elimina pe 
Roy Emerson.

ÎN SFERTURILE DE 
FINALA ALE „CU- 
CAMPIONILOR EU

ROPENI" LA TENIS DE 
MASA (feminin). echipa 
B.S G. Aussenhăndel Ber
lin a învins cu 5—2 pe Fe- 

rencvaros Budapesta. Echi
pa berlineză va întîlni în 
semifinale pe Progresul 
București.
M TURNEUL INTER- 

NATIONAL DE SAH 
DF LA PALMA DE MA
JORCA. După 5 runde, in

PEI

fruntea clasamentului se a- 
flă danezul Larsen cu 5 
puncte, urmat de Botvinnik 
(U.R.S.S.) cu 3.5 puncte, 
Ivkov (Iugoslavia) 3 puncte. 
Gligorici (Iugoslavia) 3 
puncte. Portisch (Ungaria) 
3 puncte, etc. în runda a 
5-a Larsen a cîștigat la 
Gligorici (Iugoslavia), Ta
tar (Italia) la Bednarski 
(Polonia), Matulovici (Iu
goslavia) la Jimenez 
(Cuba).

• REZULTATE DIN 
„CUPA CAMPIONI

LOR EUROPENI" LA 
HANDBAL (MASCULIN) : 

Partizan Bjelovar (Iugo
slavia)—Fram (Islanda) 
24—9 ; A. T. V. Basel (Elve
ția)—Slask Wroclaw (Polo
nia) 25—25. Echipele Parti
zan Bjelovar și Slask Wro
claw s-au calificat în turul 
următor.

■ LA ALPE D’HUEZ Șl 
VILLARD DE LANS, 

din apropiere de Grenoble, 
au început reamenajările 

finale în vederea celei de-a 
10-a ediții a Olimpiadei de 
iarnă. După cum se știe, pe 
aceste piste se vor desfășu
ra întrecerile olimpice la 
bob șl . respectiv skeleton. 
Pentru ca operațiile de rea- 
menajare să decurgă în 
cele mai bune conditiuni. 
oficialitățile franceze au a- 
pelat la cei mai cunoscut! 
specialiști din Austria.

■ MARE SURPRIZA ÎN
REUNIUNEA DE 

BOX DE LA LOUISVILLE 
(S.U.A.), în semifinalele 
campionatului mondial Ia 
cat. grea, Oscar Bonavena 
(Argentina) și Jimmy Ellis 
(S.U.A.). Cu toate că pornea 
mare favorit, Bonavena a 
pierdut categoric la puncte 
după 12 reprize.

în urma acestui succes, 
Ellis s-a calificat pentru fi
nala turneului-succesiune. 
El urmează să-1 întilnească

pe învingătorul meciului 
Jerry Quarry-Thad Spen
cer. programat la 3 februa
rie la Oakland.

• ECHIPA DE FOTBAL
SLAVIA PRAGA a 

intilnit la Bogota echipa 
Santa Fee. campioana Co
lumbiei. Fotbaliștii ceho
slovaci au repurtat victoria 
cu 2—0 (2—0).

Totuși, cuvine a 
menționa că rugbiștii 
noștri truntași — vrînd 
probabil să nu dezmin
tă aprecierile critice la 
adresa lor după ulti
mele verificări publice 
(de ce oare această... 
ambiție ?) — nu au 
confirmat deloc aștep
tările. Inițiativa a apar
ținut combinatei, de 
parcă componenții a- 
cesteia trebuiau să ne 
edifice asupra rugbiști
lor care pleacă la 
Nantes...

BUDAPESTA (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 
Cu zece zile în urmă, după în- 
tîlnirea de la Pitești, specialiștii, 
care au însoțit ți atunci echipa 
au declarat că, deși au învins 
cu 2—1, juniorii noștri au evo
luat sub așteptări. Nu știu ce a 
urmat după această constatare, 
ce au făcut antrenorii și tinerii 
noștri jucători. S-ar părea că 
lucrurile s-au mărginit doar la 
constatarea amintită, pentru 
că ieri, în meciul retur cu echi
pa de juniori a Ungariei, fotba
liștii noștri au jucat surprinză
tor de slab.

Meciul a fost așteptat cu in
teres firesc la Budapesta (pe sta
dionul Vasas au fost prezenți 
aproximativ 10 000 de specta- 
tori), întrucît de rezultatul lui 
depindea calificarea în turneul 
U.E.F.A. din anul viitor. Nu 
trebuie uitat nici faptul că in 
ultimele două luni juniorii ce
lor două țări s-au intil
nit de două ori. Victoriile 
au fost împărțite : la Budapesta, 
la începutul lui octombrie, după 
un meci frumos, au cîștigat cu 
2—1 juniorii maghiari, iar la Pi
tești — de data aceasta în ca
drul primului meci al prelimi
nariilor turneului U.E.F.A. — 
âu cîștigat juniorii noștri 
același rezultat 2—1.

A treia intilnire — din 
cate, cea hotărîtoare pentru ca
lificarea în turneul U.E.F.A. — 
nu a dat cîștig de cauză echipei 
noastre. Am pierdut cu 0—4 
(0—2). Scorul ni se pare, totuși, 
mult prea sever față de desfă
șurarea propriu-zisă a jocului. 
Doar in prima repriză juniorii 
maghiari au avut o perioadă de 
dominare, iar la primele două 
goluri portarul Bărbulescu a 
scăpat pur și simplu mingea din 
brațe.

în repriza secundă am avut 
cel puțin t.rei—patru mari oca
zii de a marca (printre care și 
o bară) ratate însă... copilărește. 
Oricum, însă, esențial mi se 
pare faptul că echipa a jucat în 
majoritatea timpului timorată, 
fără vlagă, încîlcit.

Tinerii noștri jucători au lă
sat impresia tot timpul că au 
venit numai cu dorința de a se 
apăra, în timp ce echipa ma
ghiară a intrat pe teren hotărîtă 
să recupereze handicapul, să ob
țină victoria. Si a reușit, jucînd 
in forță și șutind foarte mult 
la poartă.

CU

pă-

Al. PINTEA

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL CU R.D.G.

Pe stadionul „23 August” din Ca
pitală se dispută miercuri după a- 
miază, începind de la ora 13,30 
meciul de fotbal dintre selecționa
tele României șl R. D. Germane, 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic. Partida constituie, 
dtipă cum se știe, returul celei de 
luna trecută de la Berlin, cînd fot
baliștii germani au cîștigat cu 1—0.

Ieri selecționabilii noștri au făcut 
un antrenanțent în compania for
mației Electronica Obor. Pentru me-

Duminică seara a părăsit Capi
tala ministrul comerțului exterior 
al Italiei, Giusto Tolloy, cu soția, 
care, la invitația ministrului co
merțului exterior al României, 
Gheorghe Cioară, a făcut o vizită 
în țara noastră. La plecare, în 
Gara de Nord, oaspetele a fost sa
lutat de Gheorghe Cioară, cu soția, 
Marcel Popescu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București, și membri ai ambasadei.

înainte de a părăsi Bucurestiul, 
ministru] Giusto Tolloy a avut o 
scurtă convorbire cu redactorul 
Agenției „Agerpres". S. Lucian, că
ruia i-a declarat printre altele : în 
timpul scurtei mele vizite în Româ
nia am avut întrevederi si am pur
tat discuții deosebit de utile. In 
această direcție vreau să remarc în
tâlnirea cu prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri. Iile Verdet, 
în cadrul căreia am discutat in 
principal modul cum trebuie să dăm 
viată Acordului de cooperare tehni- 
că-industrială încheiat între țările 
noastre îmi exprim și pe această 
cale satisfacția că discuțiile purtate 
la București vor fi de bun. augur și 
vor face, sînt convins, ca Acordul să 
devină cît mai eficient, spre avan
tajul ambelor Dărti. Dialogul purtat 
cu colegul meu român, ministrul 
Cioară, nu a fost de altfel decît o 
continuare a celui început cu bune 
rezultate cu ocazia vizitei sale re
cente la Roma. întrevederi utile am 
mai avut si cu președintele Comite
tului de Stat al Planificării. Maxim 
Berghianu. si cu președintele Con-

siliului Superior al Agriculturii. Ni
colae Giosan. cu care am discutat 
probleme ce interesează ambela 
țări în domeniile respective.

Referindu-se la stadiul actual al 
relațiilor comerciale dintre Italia si 
România, ministrul italian a subli
niat că datorită procesului larg de 
industrializare. România dispune în 
prezent de resurse toț mai mari si 
variate pentru schimb. Acest lucru, 
de altfel, ea l-a și demonstrat cu pri
sosință. în ultima 
mertul mondial.

Privind relațiile 
române — a spus 
prezent, după cite 
situează pe locul cinci în comerțul 
exterior al României, iar tara dv. 
ocupă locul sapte-opt în comerțul 
exterior italian. După cum se vede 
diferența nu este prea mare si sin- 
tem convinși, mai ales după ultimei ă 
întrevederi avute la București, < 
sint create toate condițiile ca să i 
îmbunătățim reciproc poziția 
ierarhia comerțului bilateral.

în încheiere țin să mulțumesc — a 
subliniat dl. Tolloy — pentru . căl
dura cu care am fost primit, pentru 
cordialitatea deosebită care a carac
terizat toate întrevederile avute în 
aceste zile. Părăsesc România cu 
convingerea fermă că nivelul actual 
al schimburilor comerciale și al re
lațiilor dintre Italia si România are 
creată o bâză trainică pentru o dez
voltare continuă.

★
Duminică la amiază vicepreșe

dintele Camerei de Comerț, Marcel 
Popescu, a oferit un dejun în cin
stea ministrului comerțului exte
rior al Italiei.

perioadă.

bilaterale 
oaspetele 
știu, tara

în co-

italo- 
— în 
mea se

că 
ne 
în

întoarcerea delegațisi 
C. C. al P. C. R.

Autoturisme

ciul de miercuri antrenorii lotului 
preconizează să folosească echipa 
care a învins reprezentativa R. F. 
a Germaniei. O singură schimbare 
— în tocul lui Haidu, poarta va fi 
apărată de piteșteanul Coman. re
stabilit după accidentul avut la pi
cior. Ceilalți zece jucători care vor 
îmbrăca tricourile naționale sînt : 
Sătmăreanu, Dumitru Nicolae, Dan, 
Mocanu — Ghergheli, Koszka - 
Pîrcălab, Constantin, Ion Ionescu, 
Kallo.

I
I
I
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I
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I
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| care a participat la
I Congresul P.S. din Chile
I
I
I
I
I
I
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Duminică după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, 
Santiago de Chile, delegația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, formată din tova
rășii Mihail Florescu. membru al 
C.C. a) P.C.R., șef de secție la C.C. 
al PC.R, și Andrei Ștefan prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care a participat lă lucră
rile celui de-a] XXH-lâa Congres 
ăl Partidului Socialist din Chile.

La plecarea din Santiago de 
Chile delegația a fost condusă'de 
tovarășii A. Rodriguez, secretar ge
neral ăl Partidului Socialist, și Al
bino Barra, secretar general ad
junct. (Agerpres)

venind de la

și premii in 
număr nelimitat

Administrația de Stat LotO- 
Pronosport organizează marți 5 
decembrie 1967 o nouă tragere 
a autoturismelor Loto la care 
se atribuie in număr nelimi
tat : autoturisme Renault 16 
Major, Skoda l 000 M B.. Fiat 
850. Trabant 601.

Tot în număr nelimitat se 
atribuie premii de 75 000 lei 
(un autoturism la alegere din
tre cete 4 tipuri acordate lă 
categoriile I—a IV-a și dife
rența in numerar).

Se efectuează 21 extrageri 
cu 85. numere in total.

Cu bilete J de 60 lei 
poate participa la toate 
21 extrageri insumînd 85 
mere in total.

Azi este ultima zi pentru 
cumpărarea biletelor.

se 
cele 
nu-

EXEMPLUL AGRICULTURII DE STAT
(Urmare din pag. I)
schimbare 
munca să 
schimbare 
activitate

ci toată 
profundă 
întreaga

de denumire, 
se Soldeze cu o 
de conținut in 

a întreprinderilor și fer
melor agricole. Bunăoară, la începu
tul anului în Virtutea unui vechi și 
prost obicei, criticat de conducerea 
partidului nostru, un număr de 12 
unităti agricole de stat au fost pla
nificate cu pierderi care însumau 
14 596 0(10 lei. Biroul comitetului re
gional de partid, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului a inițiat 
constituirea unor colective de specia
liști care, împreună cu conducerile 
unităților și cu organizațiile de bază, 
au analizat posibilitățile de rentabili
zare a fiecărei gospodării.

în urma studiilor șf analizelor e- 
fectuate, comitetul regional de partid 
a tras concluzia că unele comitete de 
partid și organizații de bază din uni
tățile ■ agricole de stat nu au pus in 
centrul activității lor analizarea și 
soluționarea celor mai importante 
probleme legate de rentabilizarea 
unităților, ceea ce a generat multe 
neajunsuri. De toate acestea s-a 
ținut seama atunci cînd s-a trecut 
lă reorganizarea agriculturii de stai 
pe baza principiilor 
lă plenara C.C. al P.C.R. 
tie a.c. O atentie deosebită 
dat unităților din nordul 
cu condiții naturale mai 
care iși încheiau activitatea cu pier
deri. Comitetele de partid de la I.A.S. 
Chilia și Sarinasuf au analizat, la 
sfîrșitul lunii mai. cum s-au înde
plinit măsurile stabilite privind ren
tabilizarea unităților. Alte analize 
urmate de măsuri concrete s-au refe
rit la activitatea și eficienta muncii 
în sectorul zootehnic, calitatea lucră
rilor în campanii etc.

Simplificarea modului de organizare 
a producției, specializarea fermelor 
pe un număr restrins de ramuri, de
grevarea specialiștilor de treburile 
administrativ-funcționărești și parti
ciparea lor zilnică. în mod nemijlo
cit. la organizarea și conducerea pro
cesului de producție cer din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
un stil nou de muncă, o activitate 
concretă și permanentă axată pe pro-, 
blemele majore ale sporirii 
tiei și eficientei economice, 
acestor lucruri au insistat 
două plenare ale comitetului

stabilite 
din măr- 
s-a acor- 
regiunii, 

grele. Si

produc- 
Asupra 
si cele 

regional

de partid cu activul din agricultura 
de stat din regiune, în această direc
ție au fost orientate comitetele de 
partid și organizațiile de bază pe 
ferme imediat după constituirea lor. 
La întreprinderile agricole de stat 
Avicola-Constanta, la Mihail Koaăl- 
niceânu-Medgidia, la Murfatlar și în 
alte întreprinderi cu ocazia consti
tuirii organizațiilor de bază pe ferme, 
comuniștii, apreciind caracterul știin
țific al măsurilor stabilite de partid, 
s-au angajat să muncească intr-un 
chip nou. să acopere cu preocupările 
și atenția lor toate laturile muncii 
din ferme, contribuind ca în Scurt 
timp, toate unitățile să-și sporească 
rentabilitatea. Faptul că beneficiul 
planificat pe acest an va fi depășit 
cu cel puțin 60 000 000 lei, că produc
ției din anul viitor i s-a pus o bază 
solidă, dovedește că comuniștii din 
întreprinderile agricole de stat din 
regiunea Dobrogea se țin de cuvint.

Trebuie să spunem însă că în munca 
desfășurată pină acum pentru ridi
carea calitativă a activității Uftități- 
I6r agricole de stat mai sînt unele 
neajunsuri. Unele dintre acestea por
nesc de la faptul că mărimea ferme
lor vegetale nu este peste tot cores-' 
punzătoare : unele din ele au peste 
2 500 ha teren agricol, in timp ce al
tele sint sub 1 500 de hectare, ceea ce 
nil poate stimula în mod echitabil 
eforturile șefilor de fermă și ale ce
lorlalți lucrători și nu poate duce la 
obținerea unor rezultate pe măsura 
posibilităților. De aceea, studiem a- 
ceste aspecte și în alte întreprinderi, 
astfel că de la începutul anului viitor 
să se treacă, acolo unde este cazul, la 
unele măsuri de echilibrare a contu
rului fermelor agricole vegetale. S-au 
ridicat, de asemenea, probleme lega
te de structura producției unor între
prinderi. Experiența de pină acum ne 
demonstrează că chiar în cadrul fer
melor mixte sau zootehnice mai tre
buie aduse unele îmbunătățiri în sen
sul unor modificări de structură, 
specii, efective etc. S-a dat. de pildă, 
ideea ca pe lingă cele mai multe fer
me vegetale să se crească un număr 
de 2 000—4 000 de ol. Experiența mai 
veche a unor unităti pledează în fa
voarea fermelor vegetale cu un nu
măr de ovine, așa că ea merită să 
fie studiată.

Slab s-au ocupat trustul și depar
tamentul de rezolvarea multiplelor

probleme ce se ridică la unitățile din 
balta și Delta Dunării cu privire la 
desecarea incintelor îndiguite, crea
rea unor spații de depozitare a pro
duselor.

Se ridică, de asemenea, unele pro
bleme în legătură cu sarcinile Fi ac
tivitatea sectorului mecanic din 
I.A.S.-uri. Noi considerăm că din a- 
cest punct de vedere problemă nu 
este încă rezolvată. Tractoarele și ma
șinile agricole au fost date fermelor 
să le exploateze, iar de repararea lor 
răspunde sectorul mecanic al între
prinderilor. La I.A.S.-urile Murfatlar, 
Mihail KogălniOeanu-Tulcea, Doro- 
bantu Și altele, dintr-o înțelegere gre
șită a economiilor, fermierii n-au mai 
tinut cont de faptul că după un anu
mit număr de ore de funcționare 
tractoarele trebuie revizuite și repa
rate, menținindu-le, în continuare, în 
lucru. Există, așadar, un pericol al 
uzurii înainte de termen a utilaje
lor. Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliile de 
administrație din I.A.S.-uri studiază 
în prezent modalități de reprofilare a 
atelierelor mecanice și alte probleme, 
astfel ca pină la sfîrsitul anului să le 
găsim rezolvarea.

Din constatările făcute, apreciem că 
munca de evidentă economică și fi
nanciară in I.A.S. este încă greoaie. 
Atit trustul regional cit și depar
tamentul cer încă un volum măre de 
situații statistice care răpesc bună 
parte din timpul efectiv de muncă, 
al femeilor și cadrelor din consi
liile de administrație. Aceasta arată cfi 
organele amintite nu s-au debarasat 
încă total de birocrație,' de sistemul 
de evidentă și planificare peste capul 
celor care sînt chemați să realizeze 
producția, că inițiativa fermierilor 
nu-i încă descătușată Și stirhulată în 
totalitate.

Evident, cadrul nou organizatoric 
în care se desfășoară activitatea agri
culturii de stat necesită luarea unui 
complex de măsuri care să pună în 
evidentă toate avantajele acestui sis
tem. De aceea, organele și organiza
țiile de partid create în întreprinde
rile agricole de stat se străduiesc să-și 
perfecționeze stilul de muncă. să 
pună în dezbaterea comuniștilor și a 
celorlalți lucrători problemele orin- 
cipale legate de ridicarea pe o treap
tă superioară a activității de produc
ție și financiare. La I.A.S. Sarinasuf,

unitate care a rămas cu pierderi pla
nificate pe acest an, comitetul de par
tid și consiliul de administrație au 
analizat in mai multe rinduri acti
vitatea din sectorul zootehnic și cel 
vegetal, stabilind măsuri operativă si 
de perspectivă pentru rentabilizarea 
unității.

în atenția tuturor organizațiilor de 
partid din ferme stau, în prezent, 
probleme legate de întărirea numeri
că și calitativă a acestora prin pri
miri de noi membri, de ridicarea 
răspunderii personale a tuturOr lu
crătorilor din aceste unităti. pentru 
ca fiecare să devină un participant 
activ la acțiunea de rentabilizare. în
tărirea autorității si răspunderii fer
mierului, creșterea competenței si 
inițiativei lui in rezolvarea practică 
și operativă a problemelor legate dă 
administrarea mijloacelor material 6 
și financiare, realizarea planului c.e 
producție marfă și a planului de 
venituri si cheltuieli, sint. de aseme
nea, direcții principale ale activității 
organelor și organizațiilor de partid 
din agricultura de stat.

Comitetul regional de partid, co
mitetele raionale. comitetele de 
partid si organizațiile de bază din 
unitățile agricole de stat studiază in 
prezent multiplele aspecte ce se des
prind din activitatea I.A.S.-urilor «1 
fermelor de la crearea lor, se îngri
jesc ca pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce izvorăsc din planul pe anul 1963 
și pe viitorii am. să se ia măsurile 
cele mai corespunzătoare. Biroul co
mitetului regional va urmări aplica
rea cu perseverentă a prevederilor 
cuprinse in documentele elaborate ele 
plenara C.C. al P.C.R din 5—6 oc
tombrie a.c. în care se arată că tre
buie să se continue acțiunea de con
centrare a producției în unităti spe
cializate, să se facă eforturi pentru 
creșterea producției la hectar și pe 
cap de animal, pentru ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea pretu’ui 
de cost și pentru mărirea rentabilită
ții fiecărei unităti. Acest lucru se 
poate realiza printr-o activitate mul
tiplă. concretă și operativă a organe
lor și organizațiilor de partid, prin 
atragerea în ioate acțiunile Între
prinse a specialiștilor și lucrătorilor 
din ferme și întreprinderi, prin gene
ralizarea în practică a tot ce este nou 
și înaintat în activitatea ce se desfă
șoară în unitățile de stat.
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Dupâ acordul turco-grec

IN NEGOCIERI

— Dupâ

duce la un 
ror părților.

cum 
pre

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Secretarul general a) 
O.N.U., U Thant, a avut c 
nouă întrevedere cu re
prezentantul cipriot, Zenon 
Rossides, în legătură cu 
acordul intervenit între 
Grecia și Turcia pentru 
înlăturarea tensiunii exis
tenta în ultimele zile în 
Cipru, față de care gu 
vernul cipriot ridică obiec 
ții. Sîntem în pline nego
cieri, a declarat Rosside* 
ziariștilor, după întrevede
rea cu U Thant. Au fost 
făcute propuneri și con 
trapropuneri. EI a mențio 
nat, totodată, că nu arc 
în vedere o cerere pentru 
convocarea unei reuniuni 
de urgență a Consiliului 
de Securitate, dar nici nu 
a exclus, potrivit agenției 
France Presse, eventuali
tatea unei asemenea ce
reri în cazul în care ne
gocierile în curs nu vor

acord al

Un nou

al lui U

• Acord pentru stabilirea de misiuni 
diplomatice la Cairo și Washington 
S Apel al F. M. T. D. în sprijinul patrioților greci 
® Un nou partid politic în Pakistan

COOPERAREA

NICOSIA, 
hansmit agențiile de 
îă, incertitudinea privind 
poziția președintelui Ma
karios fața de modul de 
rezolvare a crizei cipriote 
nu a fost risipită nici după 
negocierile care au avut 
loc duminică după-amia- 
ză între președintele Ci
prului și trimisul special 
al președintelui Johnson, 
Cyrus Vance. După înche
ierea acestor întrevederi, 
nu a fost dat publicității 
nici un comunicat asupra 
problemelor discutate sau 
asupra eventualului pro
gres realizat, însă agenția 
Reuter remarcă că pre
ședintele Makarios ar ti 
declarat că nu consideră 
că există o atmosferă 
criză.

de

apel

Thant
că secretarul general alLa New York s-a anunțat

O.N.U., U Thant, a adresat duminică un nou apel preșe
dintelui Ciprului și primilor miniștri ai Greciei și Turciei 
în vederea eliminării dificultăților care r 
întîrzie încheierea unui acord acceptai
părțile interesate în acest document el a chemat părțile 
să întreprindă acțiuni rapide și pozitive în interesul men
ținerii păcii. Ca un prim pas — potrivit părerii secretaru
lui general — Grecia și Turcia ar trebui să retragă cît 
mai curînd posibil contingentele lor militare care au fost 
amplasate pe insulă în mod suplimentar față de contingen
tele grecești și turcești a căror prezență este prevăzută 
prin acordurile de la Londra și Ziirich. în același timp. 
U Thant propune întărirea mandatului forțelor O.N.U. din 
Cipru pentru asigurarea securității populației.

par să persiste și 
ibil pentru toate
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Greva muncitorilor portuari din Yokohama, organizată în semn de protest 
împotriva războiului din Vietnam, a paralizat încărcarea și descărcarea 

vaselor de război americane ancorate în port
Un aspect de la demonstrația locuitorilor din 

Hamburg împotriva legilor excepționale

Guvernele R.fi.U. și Statelor Unite au 
căzut de acord asupra stabilirii unor 
misiuni diplomatice în cele două capital? 
— Cairo și Washington — formate din șase per
soane conduse de miniștri plenipotențiari 
(A.F.P.).

93 de observatori ai O.N.U. în Orien 
iill Apropiat. într-un raport prezentat Consi
liului de Securitate, secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, a arătat că a procedat la recrutarea a 
încă 47 de observatori suplimentari pentru secto
rul Canalului de Suez, ceea ce va ridica la 93 
numărul observatorilor O.N.U. în această regiune

INTRE STATE

anglia 0 variantă 
conservatoare 
pentru programul economic?

LONDRA 3 (Agerpres). — Prin- 
tr-o declarație a lui Duncan San
dys, unul din fruntașii Partidului 
conservator, opoziția conservatoare 
oferă guvernului laburist serviciile 
sale în vederea promovării unui 
program economic comun. Ca va
riantă ideală, potrivit concepției 
lui Sandys, ar fi crearea unui gu
vern de coaliție, dar, întrucît par
tidele nu sînt pregătite încă pentru 
aceasta, el propune ca opoziția con
servatoare să examineze cu guver
nul un program comun de acțiuni 
care ar putea să „pună Anglia pe 
picioare"

Observatorii politici de la Lon
dra consideră că propunerea lui 
Sandys, care a și primit sprijinul 
neoficial a o serie de parlamentari, 
atît conservatori Cît și laburiști, va 
stîrni vii dezbateri în parlament.

Se lărgesc 
schimburile comerciale 
ungaro-austriece

Revista economică maghiară „Fi- 
gyelo" publică un comentariu în le
gătură cu semnarea acordului comer
cial ungaro-austriac pe anii 1968-1972. 
Arătînd că între anii 1955-1966 volu
mul anual al exportului maghiar des
tinat Austriei a crescut de la 19,3 mi
lioane la 37.8 milioane dolari, iar cel 
al importului maghiar din Austria de 
la 15.1 milioane la 38,9 milioane do
lari. revista relevă existența unor 
mari posibilități încă nefructificate în 
comerțul dintre cele două țări. Se 
arată, totodată, că între anii 1961-1966 
volumul comerțului exterior maghiar 
cu țările Europei occidentale a cres
cut în total cu 92 la sută.

Teheran. Se incarcâ ingrășâmintele 
chimice destinate fertilizării cîmpiilor 

țârii

0 subunitate de avioane 
SOVietice formată din 10 bombar
diere de tip „TU-16" a sosit la 3 
decembrie într-o vizită prieteneas
că în R.A.U. — anunță agenția 
TASS.

0 reușită științifică 
fără precedent

Adresîndu-se tuturor tinerilor dip 
lume, F.M.T.D. îi cheamă să participe la acțiuni 
de protest împotriva represiunilor dezlănțuite de 
regimul militar grec. în același timp, federația a 
adresat o telegramă guvernului grec în care cere 
eliberarea imediată a deținuților politici.

(Urmare din pag. I)

nizații din sistemul O.N.U., iar Ro
mânia a avut cinstea de a fi aleasă 
în primul consiliu al ei.

Prin crearea O.N.U.D.I., lupta la 
oare m-am referit nu s-a terminat. Ea 
a devenit chiar mai complexă datori
tă confuziilor pe care practicile 
neocolonialiste și ideologia burgheză 
le alimentează. Ea s-a mutat pe pla
nul dezbaterilor privind concepția 
despre industrializare, căile concrete 
de realizare, programul O.N.U.D.I. 
tete. Aș cita, pentru edificare, 
un singur exemplu dintre multe 
altele: propunerea de întocmire a 
unui „plan-tip“ de industrializare re
dus la anumite ramuri și aplicabil 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
în concepția noastră, o asemenea pro
punere simplifică noțiunea de indus
trializare pînă la denaturare, poate 
limita procesul la crearea de ramuri 
extractive și poate submina rolul mult 
mai complex oare revine O.N.U.D.I. 
Delegații României au arătat ca atare, 
limpede, că fiecare țară este chemată 
să-și elaboreze propriul plan de in
dustrializare în raport cu posibilitățile 
și aspirațiile sale. Un „plan tip" ar 
fi și nerealist, și dăunător ; varietatea 
condițiilor istorice concrete, a con
cepțiilor filozofice și economice ale 
fiecărei țări, a nevoilor ce urmează să 
fie soluționate prin industrializare, 
impun o elasticitate de forme în acti
vitatea O.N.U.D.I., astfel îneît a- 
ceasta să poată răspunde cererilor pe 
care statele membre le formulează în 
raport cu propriile lor programe și 
priorități naționale.

Proiectul de rezoluție pe care Ro
mânia, alături de alte 5 țări, l-a pre
zentat la actuala sesiune se înscrie în 
acest cadru de preocupări.

Care sînt ideue de bază pe care 
proiectul le promovează, căror preo
cupări imediate le răspunde el ?

1. Pe prim plan se află ideea că 
înfăptuirea industrializării este dondi- 
ționată de extinderea cooperării in
ternaționale și sublinierea faptului că 
prin cooperare se înlesnește difuzarea 
și aplicarea tehnologiei modeme, în 
raport cu condițiile proprii ale țărilor 
în curs de industrializare. Pornind de 
la această teză, se cere O.N.U.D.I. ca, 
în colaborare cu întreg sistemul insti
tuțional al O.N.U. să studieze expe
riențele și formele de cooperare in
ternațională existente, spre a contri
bui la intensificarea cooperării in
dustriale între țările membre.

Este o idee care se înscrie în con
cepția și politica partidului și sta
tului nostru privind rolul cooperării 
industriale internaționale în accele
rarea creșterii economice. Ea cores
punde totodată interesului tuturor ță
rilor în curs de industrializare și în
tăririi rolului O.N.U.D.I. într-adevăr, 
dacă acesta și-ar mărgini activitatea 
numai la coordonarea proiectelor in
dustriale finanțate prin O.N.U., n-ar 
putea să răspundă așteptărilor, atît de 
mare este disproporția între fondurile 
financiare de care dispune sistemul 
O.N.U. și nevoile țărilor în curs de 
industrializare. Delegația României a 
arătat încă de la începutul sesiunii ac
tuale că O.N.U.D.I. nu trebuie să se 
limiteze la „activitățile operaționale" 
proprii, ci trebuie să favorizeze și con
tactele între statele membre în vede
rea cooperări! lor directe în efectua
rea de proiecte industriale.

2. în al doilea rînd, proiectul afir
mă clar că în cooperarea industrială, 
pe o bază reciproc avantajoasă, sînt 
interesate toate statele membre, indi
ferent de sistemul lor social-politic 
și de nivelul dezvoltării lor econo
mice.

Această idee corespunde întrutotul 
prevederilor Cartei O.N.U. dar nu se 
bucură de simpatia celor care cred 
că O.N.U.DJ. ar trebui să acționeze 
exclusiv în interesul unor regiuni ale 
lumii, cu lăsarea de o parte a altora. 
O asemenea tendință se reflectă, de 
exemplu, în structura diviziei de coo
perare tehnică a O.N.U.D.I., din care 
lipsește un grup pentru Europa.

3. în al treilea rînd, proiectul se 
bazează pe teza că la înfăptuirea o- 
biectivelor O.N.U.D.I. trebuie antre
nate toate comisiile economice regio
nale ale O.N.U., care au datoria de a 
sprijini mai activ cooperarea industria
lă între statele continentelor respec
tive și din continente diferite.

Teza aceasta contracarează tendința 
unora de ignorare a comisiilor econo
mice regionale și de creare a unor 
organisme regionale proprii ale 
O.N.U.D.I., ceea ce ar duce la para
lelisme inutile, la dispersări de fon
duri și energii, golind totodată comi
siile economice regionale de unele a- 
tribuții fundamentale care Ie revin.

Deosebirile de opinii semnalate au 
făcut ca ideile proiectului să fie în
tâmpinate cu rezerve și obiecții cri
tice de unele delegații ; unele au fost 
formulate neoficial, altele public pînă 
în momentul votului, unele direct, al
tele în înveliș tehnic-procedural.

Discuțiile oficiale și neoficiale pur
tate timp de cîteva zile între coau
tori și numeroase alte delegații au 
dus însă la clarificarea unor interpre
tări unilaterale și la apropierea unor 
puncte de vedere, astfel îneît majori
tatea țărilor m curs de dezvoltare au 
înțeles esența constructivă a ideilor 
din proiect și le-au sprijinit. Rezolu
ția a fost adoptată în unanimitate.

Rezoluția lărgește cadrul necesar 
pentru ca O.N.U.D.I. să devină un te
ren fertil al intensificării cooperării 
între țările membre, în interesul in
dustrializării. Problema care se pune 
acum este ca ea să fie transpusă în 
viață în concordanța cu scopul elabo
rării ei.

-----....

Guvernul Paraguayan a 
anunțat prelungirea cu încă 
3 luni a stării excepționale 
instituite la 5 septembrie la Asun
cion și în două din cele 16 departa
mente ale țării. Pe toată această 
perioadă sînt suspendate libertățile 
individuale și toate celelalte drep
turi constituționale. poliție

î?

A. B.

I încetat din viață Vasili
KOZiOV, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Bielo
ruse (TASS).

LESOTHO

este frică I Afi

D. H.

mai poartă și 
umăr urmele

Printre numeroasele realizări prezentate la expoziția de 
construcții deschisă la Paris, atrag mai ales atenția 

casele din plastic armat

La Varadero s-a des
chis Festivalul interna
țional al cîntecului, or&a- 
nizat de Consiliul național al cul
turii din Cuba. La festival parti
cipă cintăreți, compozitori și for
mații orchestrale din 16 țări, prin
tre care și România.

TRANSPLANTAREA
INIMII LA OM

In Pakistan a fost creat 
un nou partid politic - Par
tidul popular. Liderul noului 
partid este fostul ministru al afa
cerilor externe al Pakistanului. 
Bhutto.

CAPETOWN 3 (Agerpres). — 
Autoritățile medicale din Ca
petown au anunțat duminică 
că la unul din spitalele din a- 
cest oraș a fost efectuată cu 
succes, pentru prima dată in 
lume, o operație de transplan
tare a inimii. Operația a durat 
timp de cinci ore. Pacientul, 
în virstă de 45 de ani, se simte 
foarte bine și este pe deplin 
conștient. Inima transplantată 
a aparținut unei tinere fete 
care a încetat, din viață sîm- 
bătă noaptea in urma unui ac
cident.

La Delhi și-a încheiat lu
crările reuniunea Consiliu
lui național al dezvoltării 
dill India. Reuniunea a examinat 
situația financiară și a planificării 
de perspectivă.

Sfidare Mafiei
Mafia a fosf sfidată. 

„Poate pentru prima da
tă în istoria sa” — după 
cum scriu ziarele italie
ne. la procesul intentat 
celor 17 mafioți acuzați 
de a fi organizat asasi
narea unui comisar din 
Agrigento, proces care 
se desfășoară In prezent 
la Lecce (mic orășel lîn
gă Palermo), patru oa
meni s-au constituit parte 
civilă, aducind prin măr
turia lor probe acuzatoa
re de necontestat. Sînt 
trei femei, mama, sora și 
soția victimei, și un băr

bat, care 
azi pe 
gloanțelor „luparei”.

„Nu ne 
ucis, trebuie să plătiți 1”. 
Poate pentru prima dată 
în cei peste 100 de ani 
de existență a Mafiei, a- 
ceastă organizație este 
înfruntată deschis de pa
tru oameni care, deși 
conștienți de faptul că 
mărturiile lor i-ar putea 
costa viața, acceptă ris
cul în numele dreptății.

O altă revelație, la 
Catanzaro : Comisia par
lamentară „Anti-Mafia” a

hotărit să rupă tăcerea, 
furnizînd instanței docu
mente acuzatoare împo
triva celor 113 inculpați, 
prizonieri în cușca tribu
nalului, unde se desfă
șoară „il processone" 
(marele proces), cum îl 
numesc italienii.

Le va fi oare tot atit 
de ușor acuzaților să se 
eschiveze de la intero
gatoriu, retrăgîndu-se în 
spatele acelor „nu știu", 
„nu-mi amintesc”, „nu-i 
cunosc" ?

Drepturi mai largi 
pentru...

Mica țară de la poa
lele muntelui Drakens
berg, Lesotho, enclavă 
in Republica Sud-Afri- 
cană, cunoaște din nou 
zile de frămîntări. In 
parlamentul țării a 
fost depus un pro
iect de lege potrivit 
căruia poliția poate re
ține orice persoană fără 
mandat de arestare. A- 
preciat ca o lărgire 
considerabilă a prero
gativelor poliției, pro
iectul este îndreptat 
împotriva opoziției din 
țară care critică gu
vernul condus de Lea- 
hua Jonathan pentru 
strîngerea legăturilor 
politice și economice 
cu R.S.A.

Independent de la 4 
octombrie 1966, Leso
tho, a trecut pînă 
in prezent prin succesi
ve perioade de încor
dare. încă înainte 
de proclamarea in
dependenței, în țară 
s-au conturat două ten
dințe politice opuse. 
Partidul de guvernă- 
mînt, al cărui lider este 
primul ministru Jona
than, este adeptul unei 
strînse colaborări cu 
Republica Sud-Africa- 
nă, motivîndu-și politi

ca prin situația geo
grafică a țării. Parti
dele de opoziție, al con
gresului și libertății, 
care au obținut îm
preună majoritatea su
fragiilor la alegerile de 
anul trecut, consideră 
că între Lesotho și 
R.S.A. trebuie să exis
te relații „corecte" ba
zate pe egalitate. 
Intr-o declarație inti
tulată „Suveranitatea 
Lesotho-ului cedată A- 
fricii de Sud", unul din 
liderii partidului Con
gresului, M. Mpeta, a 
cerut primului ministru 
să „suprime relațiile 
secrete cu R.S.A. care 
sînt susceptibile să pri
veze Lesotho de suve
ranitatea sa". El a acu
zat guvernul că permite 
poliției sud-africane să 
circule prin țară pentru 
a aresta opozanții poli
ticii de apartheid refu- 
giați în Lesotho.

Acordînd drepturi 
depline forțelor de po
liție, guvernul lui Jo
nathan nu-și ascunde 
intențiile de a continua 
persecuțiile în țară, cu 
scopul de a reduce la 
tăcere opoziția.

O recentă sesiune a adunării gene
rale a Pactului Atlanticului de Nord, 
ținută la Bruxelles, a readus în atenția 
opiniei publice preocuparea unor 
cercuri politice occidentale* — cu 
precădere americane — de a men
ține climatul propice perpetuării 
blocului nord-atlantic. Astfel, gene
ralul Lemnitzer, comandantul su
prem al forțelor N.A.T.O., nu a ezitat 
să invoce din nou pretextul răsuflat 
al persistenței unei „amenințări mi
litare" la adresa țărilor N.A.T.O., 
motiv pentru care a solicitat pe par- 
ticipanții reuniunii din capitala Bel
giei să sprijine ideea unei linii „de
fensive" puternice, împotrivindu-se 
oricărei reduceri a forței militare 
a blocului.

Totodată, la reuniunea de la 
Bruxelles s-a încercat să se lase 
impresia că vremurile grele pen
tru adepții atlantismului, cînd afron
tul francez în materie de integrare 
politico-militară provoca distorsiuni 
fără precedent în raporturile inter- 
atlantice, ar fi depășite. In spri
jinul acestei idei sînt citate 
o serie de fapte. Trupele 
și bazele militare americane, aflate 
pînă la termenul-scadență de 1 apri
lie pe teritoriul francez, sînt disper
sate acum în alte state vest-europene 
membre ale N.A.T.O. Comandamentul 
nord-atlantic, la capătul unui exod 
de zece luni, a intrat în posesia noi
lor sale sedii din Belgia. Ambasadorii 
alcătuind Consiliul permanent al 
N.A.T.O., ca și personalul secreta
riatului s-au instalat la Evere (Bru
xelles). Abia terminate, clădirile din 
Casteau-Maisieres de lîngă Mons, 
unde a și fost expusă firma SHAPE 
(„Supreme Headquarters Allied Po
wers Europe"), au devenit centrul 
unei febrile activități. Statul major 
al generalului Lemnitzer elaborează 
aici noi planuri strategice pentru uzul 
blocului nord-atlantic.

Dincolo însă de această aparentă, 
pe care presa americană apropiată 
Pentagonului și Departamentului de 
Stat nu ezită s-o numească „un nou 
echilibru atlantic", se află ciocnirea 
de interese dintre Statele Unite și o 
mare parte dintre țările europene 
membre ale pactului. „Noul N.A.T.O. 
în noul său cartier general — remar
ca recent ziarul american „Interna
tional Herald Tribune" — trebuie să 
facă față unor complicații necunos
cute cu un deceniu în urmă". In 
multe dintre capitalele vest-europe
ne începe să se înțeleagă tot mai de
plin faptul că N.A.T.O., cu întreg ar
senalul său de forțe și mijloace de

război, nu reprezintă o garanție a 
securității, ci un factor de insecu
ritate. Nemulțumirea partenerilor eu
ropeni față de relațiile din cadrul blo
cului atlantic este exprimată tot mai 
des în coloanele publicațiilor din ță
rile vest-europene. Philip Windsor 
scrie în „The World Today" : „Statele 
Unite ar dori ca N.A.T.O. să ser
vească la congelarea relațiilor ac
tuale, în primul rînd în ceea ce pri
vește dominația americană asupra

caută modalități care să ducă la 
menținerea alianței și după 1969.

Pe lîngă presiunile economice, e- 
xercitate asupra aliaților vest-euro- 
peni prin intensificarea penetrației 
monopolurilor americane, nu sînt de
loc neglijabile nici presiunile de or
din politico-miljtar pentru realizarea 
aceluiași obiectiv — conservarea he
gemoniei americane.

In momentul de față — așa cum 
a reieșit și la recenta sesiune de la

asemenea, se află în studiu propu
nerea americană de extindere a ' 
stalațiilor sistemului antirachetă 
scara întregului bloc.

Acțiunile din ultima vreme 
„reformatorilor" N.A.T.O. au suscitat 
reacții negative din partea unor 
membri europeni cu atit mai mult cu 
cît ele nu numai că aduc serioase 
atingeri suveranității acestora în 
materie de planificare strategică 
dar le îngrădesc și inițiativa politică

m
ia

ale

„CRISIS MANAGEMENT1
Europei occidentale". în revista mi
litară vest-germană „Wehrkunde", 
Peter Erkelenz supune unei critici 
virulente Pactul Atlanticului de Nord, 
pe care-1 caracterizează drept instru
mentul principal pentru menținerea 
Europei occidentale sub dictatul ame
rican. Funcțiile Uniunii atlantice — 
este de părere Erkelenz — s-au modi
ficat fundamental : funcția militară 
esențială s-a transformat în funcție 
de control a Statelor Unite asupra 
partenerilor, de protecție și asigurare 
a teritoriului american în caz de 
război.

Cu mult mai complexă azi decît în 
urmă cu un an chiar, criza blocului 
N.A.T.O. se adîncește ca urmare a 
afirmării tot mai viguroase a noilor 
realități de pe continentul european, 
dominate de căutările în sensul des
tinderii, de intenția tot mai accentua
tă a tuturor țărilor de a influența 
într-o mai mare măsură propria 
lor soartă.

Cercurile proatlantice — în special 
cele din Statele Unite — sînt îngri
jorate de faptul că inițiativele unora 
dintre partenerii vest-europeni scapă 
controlului tradițional al conducerii 
N.A.T.O., că, pe măsura apropierii 
anului 1969, cînd expiră vala
bilitatea pactului, tendințele spre 
ieșirea de sub hegemonia a- 
mericană se amplifică. Caracte- 
rizînd actuala stare a relațiilor din 
blocul atlantic, cunoscutul scriitor și 
comentator militar Ferdinand Otto 
Miksche scrie : „TablouJ amintește de 
o societate din care acționarii își re
trag capitalul". Și, spre a escamota 
divergentele, cercurile proatlantice

și voința
popoarelor
europene

Bruxelles — adepții atlantismului în
cearcă să depășească criza politică în 
care se găsește N.A.T.O. prin restruc
turarea militară a acestui bloc, prin 
„adaptarea" lui la condițiile actuale.

Sensul unei atari „readaptări stra
tegice", care, în fond, nu este 
altceva decît o reafirmare a doc
trinei americane a „ripostei elasti
ce", apare și mai evident dacă sînt 
luate în considerație și alte proiec
te ale comandamentului suprem al 
N.A.T.O. si ale Pentagonului, 
cum ar fi măsurile privind in
stalarea „minelor atomice" la 
frontierele unor țări membre ale 
N.A.T.O., acțiunile întreprinse în 
scopul constituirii unei forțe navale 
integrate nord-atlantice, programul 
pe cinci ani pentru armament. De

în cadrul curentului favorabil des
tinderii și colaborării între popoare, 
care își croiește drum pe continen
tul nostru. Pentru că esența „recon
siderărilor strategice" vehiculate în 
cercurile conducătoare ale N.A.T.O. 
este, în pofida aparențelor, de fac
tură politică și, în mai mică măsură, 
militară. Se urmărește deci folosirea 
mai intensă a Pactului Nord-Atlantic 
ca instrument politic de subordonare 
a intereselor naționale majore ale 
statelor membre țelurilor politicii 
principalului partener.

Pe fundalul acestor preocupări vi- 
zînd permanentizarea controlului 
politic si militar al S.U.A. în sînul 
alianței, a apărut o nouă teorie cu 
privire la funcția N.A.T.O. Este vor
ba de ceea ce presa de specialitate

occidentală numește „crisis manage
ment",• adică „dominarea crizei" de 
către blocul atlantic. Unii teoreti
cieni și conducători ai N.A.T.O. ca
lifică noua teorie drept „o defini
ție magică a strategiei occidentale".

Potrivii strategilor și ideologilor 
N.A.T.O. noua teorie prevede folo
sirea tuturor mijloacelor politice, 
militare, economice și ideologice 
pentru a influența cursul eveni
mentelor în conformitate cu intere
sele cercurilor militariste. Se preco
nizează ca, în acest scop, alianța at
lantică să uzeze gradat de demonstra
ții de forță, respectiv mobilizarea ar
matelor. sporirea demonstrativă a 
forțelor armate în regiunile de cri
ză sau conflict prin intermediul o- 
peratiunilor .,Big-lift“ (de transpor
tare a unor efective militare N.A.T.O. 
pe calea aerului), acțiuni militare o- 
fensive de mică anvergură, amenin
țări cu folosirea armelor atomice 
etc.

Chiar numai „fundamentarea" 
acestei noi teorii militare, care nu este 
altceva decît o reîntoarcere la me
todele și mijloacele „războiului rece", 
ridică mari dificultăți în fața iniția
torilor ei. Nu este greu de sesizat că, 
în spatele teoriei „crisis manage
ment", a acestui termen cu rezonanță 
„diplomatică", a „reformei" N.A.T.O. 
se află același concept al presiunilor 
militare pe care s-a sprijinit a- 
cest bloc în întreaga sa existență. 
Ce altceva sînt încercările de a 
transforma N.A.T.O. într-un organ 
planetar de ..dominare a crizelor", 
dacă nu o altă fațetă a eforturilor 
depuse de multă vreme de adepții 
atlantismului de a transforma blo
cul atlantic într-un jandarm mon
dial ? „Crisis management" este un 
nou indiciu că se caută o fun
damentare pentru existența pe mai 
departe a N.A.T.O. si confirmă că 
agresivitatea a fost și este o carac
teristică structurală a acestui bloc.

Pledoaria pentru „reforma" pactu
lui nord-atlantic dezvăluie, încă o 
dată, criza profundă prin care trece 
N.A.T.O., criză accentuată de incom
patibilitatea acestui sistem politlc- 
militar cu realitățile actuale ale Eu
ropei, al căror semn distinctiv este 
manifestarea tot mai evidentă a cu
rentului spre o evoluție pozitivă, 
nestingherită a relațiilor intereuro- 
pene, în beneficiul cauzei păcii și 
progresului

Emil GEORGESCU
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