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UN EVENIMENT

Comuniștii din întreaga țară se află în fața unui important eveniment în viața partidului — adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri care se vor desfășura în perioada 15 octombrie-25 decembrie, începînd de la organizațiile de bază pînă la organizațiile de partid județene inclusiv.Desfășurîndu-se pe baza prevederilor Statutului P.C.R., adunările și conferințele de alegeri au loc anul acesta în condițiile vastului proces de perfecționare a conducerii întregii vieți social-economice a țării inițiat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R., a elanului cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica internă și externă a partidului.Deosebita însemnătate a acestor alegeri în viața partidului și a țării constă in aceea' că ele sînt menite să contribuie la ridicarea Ia un nivel mai înalt a întregii activități a organizațiilor de partid, la dezvoltarea democrației interne de partid, întărirea muncii și conducerii colective, sporirea spiritului de răspundere al cadrelor de partid și de stat în îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin. Un ajutor prețios în realizarea acestor cerințe îl constituie recenta hotărîre a Comitetului Executiv, al.C.C. al P.C.R. privind organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de -,v seamă și alegeri, care dă o orientare clară acestora, st ilește un ansamblu de măsuri organizatorice prin care. se creează condiții propice aplicării stricte a normelor vieții de partid, se asigură o mai bună reglementare a criteriilor și modalităților de alegere a noilor organe de partid.Principala trăsătură caracteristică a măsurilor prevăzute în hotărîrea Comitetului. Executiv al C.C. al P.C.R., din care decurge de altfel importanța principială și practică a acestor măsuri, o constituie accentul pus pe ridicarea calitativă a activității organizațiilor de partid, pe perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă astfel ca ele să-și poată îndeplini la un nivel superior sarcinile complexe și multilaterale impuse de actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre.Pe primul plan al obiectivelor urmărite de adunările pentru dări de seamă și alegeri se află întărirea continuă a rolului conducător al tuturor organelor și organizațiilor de partid, condiția hotărîtoare a progresului societății noastre. Elementele componente ale acestui rol conducător îl constituie autoritatea, strînsa legătură cu, masele, forța de mobilizare a organizației de partid^xsapacitatea ei de a discerne principalele obiective de progres pentru colectivul respectiv și de a concentra în această direcție eforturile. Realizarea acestor cerințe se cuvine urmărită consecvent de-a lungul săp- tămînilor consacrate pregătirii și desfășurării adună- </• 1 ’lor și conferințeloi’ de alegeri care trebuie privite în relare cu întreaga activitate multilaterală a organicilor de partid, concretizîndu-se în rezultate deosebi.., in toate domeniile construcției socialiste. Concluzia care se desprinde constă în necesitatea de a îndrepta pregătirea și desfășurarea alegerilor spre problematica majoră a fiecărei unități, spre prezența activă a organizației de partid în miezul preocupărilor esențiale, spre exigența neslăbită a controlului efectuat asupra activității conducerii tehnice-administrative. Pretutindeni, în unitățile economice eforturile să fie îndreptate spre îndeplinirea riguroasă a prevederilor de plan pe acest an și pregătirea de condiții optime pentru realizarea sarcinilor de producție în anul 1969.între?,ga perioadă de pregătire și desfășurare a adunărilor de alegeri trebuie să înlesnească comuniștilor, prin intensificarea activității politico-ideologice, aprofundarea principiilor fundamentale ale politicii partidului, cunoașterea temeinică și însușirea organică a liniei sale generale. Accentul pus pe aspectele specifice ale fiecărui loc de muncă nu poate justifica în nici un
(Continuare în pag. a Ii-a)

S H E SDominantă în orînduirea noastră este noua concepție despre muncă și viață, despre relațiile de conviețuire socială ; cinstea, corectitudinea, demnitatea sînt cultivate cu perseverență, ridicate la rangul de comandament suprem al activității sociale. Trăim într-o societate care este un organism sănătos, plin de vigoare ; avem datoria să-1 fortificăm neîncetat purifieîndu-i aerul de toate miasmele toxice.Firește, obligația principală pentru înfăptuirea măsurilor preventive, pentru a împiedica elementele necinstite să frustreze avutul obștesc, să lovească în interesele statului și ale cetățenilor, revine organelor de specialitate a căror menire este apărarea legalității socialiste. Insă rolul de detector al virușilor incorectitudinii, de sterilizator al mediilor infectate cu tendințe și practici parazitare, de spectro- graf al faptelor antisociale îl îndeplinește — trebuie să-1 îndeplinească ! — în primul rînd, activitatea diverselor organe administrative cu atribuțiuni de control, conducerile de întreprinderi, instituții, de organizații economice și so- cial-culturale. Acestea au nu numai datoria de a veghea la respectarea legilor statului nostru socialist, ci și posibilități inepuizabile de a cunoaște în orice moment modul în care este păstrat și gospodărit avutul obștesc, corectitudinea sau incorectitudinea salariați- lor care mînuiesc bunuri și valori.Sînt oare folosite cu ma
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Botoșani 
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Rămâneri
in urmă 

nejustificateBOTOȘANI (de la redacția ziarului „Clopotul”). — în consfătuirea la care s-au dezbătut problemele legate de agrotehnica griului în județul Botoșani, pe baza rezultatelor și a experienței acumulate s-a stabilit că, în această toamnă, semănatul acestei culturi să se termine pînă la 10 octombrie. Dar iată că acum, cînd am depășit această dată se constată că, în județul Botoșani, din cele 73 000 ha prevăzute a se cultiva cu grîu și secară s-au semănat numai 27 la șută. .De gșe- menea, a întîrziat și semănatul orzului de toamnă realizîndu-se numai 55 la sută din prevederi, iar din cele 85 hectare destinate legumelor de primă apariție s-au plantat și însămînțat numai două hectare. De ce această situație ? Să vedem cum s-au petrecut lucrurile.în zilele cu timp frumos, care au urmat perioadei ploioase, conducerile multor unități agricole și majoritatea specialiștilor s-au orientat către recoltarea culturilor tîrzii — lucrări, fără îndoială, importante care au avansat mult în ultima săp- tămînă. Porumbul a fost recoltat de pe aproape întreaga suprafață — 98 la sută, sfecla de zahăr — de pe 60 la sută. Dar existau destule forțe care puteau fi folosite la semănat. Din păcate, foarte puține cooperative agricole de producție le-au distribuit rațional pentru a putea executa concomitent toate lucrările specifice acestui sezon. Printre ele ar putea fi menționate doar cele din Mihălăști, Roma, Cîn- dești și altele cîteva care acum depășesc procentul mediu la semănat realizat pe județ.în multe cooperative agricole se întîrzie nejustificat lucrările de semănat. în cea din comuna Milean- ca din 1 100 hectare au fost semănate, pînă la 12 octombrie, doar 38 hectare. Aici s-ar fi putut semăna suprafețe mult mai mari dacă, din timp, consiliul de conducere ar fi
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Consiliul Su-Din datele centralizate Ia perior al Agriculturii rezultă că, pînă la 10 octombrie, floarca-soarelui a fost recoltată de pe 99 la sută din suprafețele cultivate, lucrarea fiind încheiată în întreprinderile agricole de stat. Au rămas însă cantități mai mari de recoltat și treierat în cooperativele agricole din județele Vîlcea, Iași, Satu-Mare, Sălaj, Bihor, Vaslui, unde încheierea acestei acțiuni trebuie să constituie, în zilele următoare, o preocupare de prim-ordin.Cea mai mare atenție trebuie acordată recoltării porumbului, cultură care ocupă mari suprafețe de teren și prezintă o deosebită importanță pentru toate unitățile agricole, pentru economia țării în general. Pe ansamblu, recoltatul acestei culturi s-a făcut în proporție de 53 la sută, ceea ce este cu mult sub posibilități. Lucrarea a întîrziat îndeosebi în Trusturile I.A.S. Cluj, Oradea, Brașov și Timișoara, în cooperativele agricole din județele din centrul Transilvaniei și în unele din Moldova etc. Cifrele înscrise pe harta alăturată reprezintă procentual suprafețele cu porumb recoltate în fiecare județ din suprafețele cultivate cu această plantă în cooperativele agricole. Concluzia este că nu se depun încă suficiente eforturi pentru grăbirea lucrărilor de recoltare. Diferențele mari de realizări între județe vecine, cu condiții asemănătoare, arată că în cele

se poate invoca ar fi întîrziat în Vaslui realizările numai 26 la sută, acest procent se Și alte asemenea
mai multe locuri nu motivul că porumbul vegetație. în județul la recoltat reprezintă în timp ce la Iași ridică la 70 la sută, comparații arată că, în unele județe, nu au fost încă mobilizate toate forțele și mijloacele pentru intensificarea acestei lucrări, astfel incit să fie evitate pagubele ce se pot produce prin înrăutățirea vremii.Există rămîneri serioase în urmă și la recoltatul sfeclei tofilor, lucrări care proporție de la sută.Timpul este mijlocul lunii poate aștepta bit de frumoasă. De aceea recolta trebuie strînsă cu orice preț și depozitată cu cea mai mare grijă pentru a se evita pierderile. Direcțiile a- gricole, uniunile cooperatiste, sub îndrumarea și controlul direct al comitetelor județene de partid, trebuie să ia măsuri urgente pentru mobilizarea tuturor forțelor de muncă și a mijloacelor materiale, asigurînd încheierea rapidă a lucrărilor de recoltare a culturilor tîrzii precum și a însămînțărilor de toamnă. în- trucît vremea este, de la o zi la alta, schimbătoare, se impune ca în intervalele dintre ploi să se lucreze intens.

numai de zahăr și car- s-au executat 43 și respectiv în49înaintat. Sîntem lafoarteoctombrie, cînd nu se mai cine știe ce vreme deose-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ximum de răspundere aceste posibilități de împiedicare a faptelor ilegale ? Constituie în toate cazurile activitatea de control preventiv o stavilă de netrecut în calea incorectitudinii ?— Dacă revizorul de gestiuni Octavian Rain de la D.R.T.A.-Deva, un cadru priceput în meseria sa, de altfel, își exercita de la bun început în mod con-

dere nejustificată față de „motivările” infractoarei, s-a ajuns într-un an și ceva la o pagubă de 69 000 lei, din care nu s-au mai putut recupera decît 12 000 lei.Dată fiind semnificația a- cestui exemplu, iată cîteva amănunte : La 17 octombrie 1966, casiera Georgeta Bol- boașă întocmește o notă de comandă prin care solicită o cantitate de bilete de că-

sens, a ascuns biletele respective (în valoare de 60 000 îei) zși a distrus actul în care erau ele evidențiate, așteptînd momentul prielnic să le valorifice în interes personal.După aproximativ 15 zile, revizorul Rain a efectuat un control de fond. Deși a observat că nota de comandă nu fusese onorată în întregime, revizorul a

treptat din biletele ascunse, însușindu-și banii încasați.

Cauterizarea
mcorettitudimi
de le primul simptom!

știincios atribuțiile de serviciu — ne relata recent ofițerul Aurel Muscan de la Inspectoratul miliției județului Hunedoara — activitatea infracțională desfășurată de fosta casieră a autogării Hunedoara, Georgeta Bolboașă. putea- fi curmată în „fașă”, cînd prejudiciul nu era mai mare de 500 lei. Din- tr-o simplă comoditate însă, conjugată cu o încre-

lătorie. N-o să intrăm aici în detaliile penibile ale unei infracțiuni țesute din firele șubrede ale unor „erori" și „încurcături” contabile. Fapt este că funcționarei necinstite i-a încolțit ideea de a profita de situația creată prin inversarea unor serii de bilete (ceruse o anumită serie și primise alta, fără să se facă vreo precizare în actul de livrare). în acest

dat crezare afirmației casierei potrivit căreia, chipurile, „D.R.T.A. nu i-a trimis toate biletele solicitate” și nu a verificat la regională care era realitatea. Nu a făcut acest lucru nici după cel de-al doilea control de fond, cînd casiera a dat a- celași răspuns De menționat că în acest interval G. B. bizuindu-se pe credulitatea organului de control a început să valorifice

După cel de-al doilea control „de fond”, infractoarea a prins și mai mult curaj, începînd să ducă o viață de huzur, cheltuind cu petrecerile, excursiile și cadourile făcute în dreapta și-n stînga. sume mari de bani.Este locul să amintim aici și de rolul salutar pe care l-ar fi putut avea opinia publică ; în cazul de față ar fi trebuit să-și manifeste atitudinea activă a unor salariați din conducerea autobazei Hunedoara, chiar a unor vecini care puteau să-și dea seama că sumele exagerate pe care G. B. le cheltuia fără nici o reținere nu puteau fi a- gonisite pe căi cinstite. Ei ar fi contribuit astfel la demascarea faptelor a- cesteia mai din timp.Și mai edificator pentru modul superficial în care privesc unele cadre specializate răspunderea ce le revine față de integritatea avutului obștesc, față de respectarea normelor legale și față de combaterea activității infracționale — ni se pare însă următorul caz :încă din anul 1964, șeful postului de miliție T.F. Caransebeș, plutonierul major Dumitru Turcuman, a observat că la cantina C.F.R. din localitate se petrec ilegalități, că admi- ; nistratorul cantinei, Cornel ' Răzvan, contabila Valentina Pojita și alții săvîr-
Mihai GP.OZAVU
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In construcție:FABRICĂDE RADIATOARE PENTRUAUTOTURISME
La Brașov a început construcția unei fabrici de radiatoare pentru autoturisme, autocamioane, tractoare, locomotive Diesel. Noua fabrică este proiectată de un colectiv de specialiști de la Institutul de proiectăr construcții de mașini și va avea o capacitate de 250 000 radiatoare pe an.Ea va fi dotată cu instalații, utilaje ș> linii tehnologice de înaltă tehnicitate, care vor asigura o mecanizare complexă și un înalt grad de automatizare. (Aeerpres)

Știința românească 
poate crea motoare 

competitive 
de concepție proprie

Prof. univ. Constantin ARAMĂ
membru corespondent al Academiei

De curînd, industria de motoare cu ardere internă din România socialistă a împlinit două decenii de existență. Atenția acordată îmbunătățirii calității produselor fabricate de industria constructoare de mașini — principala forță dinamică a industriei noastre — sub îndrumarea permanentă a partidului, a creat condițiile în care s-a obținut realizarea unor motoare cu parametri tehnico- economici superiori în ceea ce privește concepția constructivă, precizia, siguranța și rentabilitatea în exploatare, într-un cuvînt competitive față de cele mai reușite produse similare existente pe plan mondial. Inscripția „Made in Romania” de pe motoarele de tractor, de autocamion etc, poate fi întîlnită tot mai des pe diferite meridiane ale lumii unde se bucură de o binemeritată reputație, datorită calităților tehnice și economice pe care le posedă.» Căci motoarele Diesel și cu benzină (pentru tractoare și automobile) au cunoscut în această perioadă un continuu proces de perfecționare.Este meritul creației multilaterale a cercetătorilor, proiectanților și specialiștilor din uzine care, prin muncă asiduă, au izbutit să modernizeze aceste produse, să le ridice performanțele la nivelul cerințelor actuale. Succese asemănătoare — oarecum parțial însă — au fost do- bîndite și în producerea altor tipuri de motoare fabricate în țară, cum sînt motoarele Diesel pentru locomotive și instalații de foraj etc. Nu-i mai puțin adevărat că motoarele Diesel de puteri mici și mijlocii sînt încă departe de a fi ajuns la performanțe similare.Trecînd în revistă succesele do- bîndite de-a lungul acestor ani în producerea motoareloi- cu ardere internă de diverse tipuri nu putem ignora faptul că. în bună parte, ele s-au bazat pe asimilarea de către industria noastră a unor licențe achiziționate peste hotare. în mod firesc, se pune întrebarea dacă, după mai bine de două decenii de experiență acumulată în cercetarea, proiectarea și producția acestor motoare, nu a sosit timpul de a crea produse de concepție proprie, care să posede totalitatea calităților competitive ce le-ar asigura o largă folosire în interiorul țării, precum și succesul deplin pe piețele externe. întrebarea este cu atît mai îndreptățită cu cît, după cum este știut, construcția motoarelor de concepție originală, ridi- cînd variate probleme de anvergură constituie un adevărat certificat de maturitate al dezvoltării științifice

și tehnice a unei țări. în cele cs urmează voi încerca să arăt că avem pe deplin capacitatea de a trece cu succes acest examen, că știința și tehnica românească pot și trebuie să obțină acest certificat de maturitate.Experiența a dovedit, de altfel, că și în acest domeniu nu ne lipsește capacitatea de creație. Am obținut realizări remarcabile în ceea ce privește crearea integrală a motoarelor D—103 și SR—211, cît și a unor părți componente ca instalațiile de alimentare — carburatoare, pompe de injecție etc. De pe acum există constatări îmbucurătoare, care confirmă că rezultatele unor activități proprii în diferitele componente ale producției de motoare, încorporate sau nu în produse, găsesc posibilități de afirmare pe piața internațională. Mă refer, de pildă, la fabricarea în țară a cutiilor de viteză, la interesul arătat de unele cercuri din Suedia față de studii și material de proiect privind cîteva camere de ardere ale unor motoare cu benzină etc. Dar motorul modern este un produs complex, alcătuit din mii de repere și numeroase subansamble. Mai mult decît atît, el antrenează nu numai uzinele producătoare, ci presupune soluționarea unor sarcini de mare răspundere,- începînd cu sectoarele primare. Este vorba de cercetarea fundamentală și aplicativă, de proiectarea de concepție, care se încorporează apoi în metale. Se cer calități corespunzătoare ale acestora, pentru a corespunde integral sarcinilor funcționale distribuite în cadrul proiectului general al motorului. De aceea, dezvoltarea construcției de motoare trebuie să se sprijine și pe cercetări efectuate pentru e- laborarea de metale și aliaje întrunind condițiile calitative pentru ca, reunite, piesele realizate din acestea să formeze un motor competitiv, cu siguranță în funcționare, de performanțe ridicate.Iată de ce consider că, pentru a soluționa cu succes crearea unor motoare cu ardere internă de concepție proprie, este necesar, în primul rînd, ca această problemă să fie înscrisă în lista cercetărilor prioritare. într-un cuvînt, consider că este posibilă și necesară trecerea calitativă de Ia preocupări disparate, fragmentare, de Ia studiile și cercetările privind doar- diferite aspecte, laturi componente — la problema abordării în ansamblu a motorului de concepție originală. Coordonarea eficientă a multiplelor probleme convergente a-
(Conținuare în pag. a IlI-a)

ÎN CAPITALA MEXICULUI

„Focul sacru" 
domină stadionul 
Olimpiadei 68

© 80 000 de spectatori și peste o jumătate de miliard 
de telespectatori au urmărit grandioasa festivitate de 
deschidere © Pentru întîia dată în istoria J.O., „focul 
sacru" a fost aprins de o femeie © Astăzi vom cunoaște 
primii campioni olimpici - la atletism (10 000 m) și la 

haltere (categoria cocoș)

„Focul sacru' pornit 
din poiana Olimpiei și-a 
încheiat lunga-i călăto
rie peste ape și pămin- 
turi și acum flacăra 
strălucește In uriașa 
cupă de pe „Estadio 
'68". Celebrarea celei 
de-a XlX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de 
vară a început de fapt 
vineri seara, în penum
bra încărcată de taine 
a crepusculului, în fața 
piramidei Lunii de la 
Teotihuacan. Am simți* 
atunci cum un popor în
treg se cufundă în abisul 
trecutului pentru a-și 
retrăi o clipită din pro
pria-! istorie. După 461 
de ani (ultima ceremo
nie a reaprinderii noului 
foc de către azteci s-a 
petrecut în anul 1507), 
recepția flăcării olimpice 
a reînviat un mit, sub 
privirile încremenite ale 
mulțimii. „Orașul unde 
se aduce închinare zei
lor” (semnificația nume
lui Teotihuacan) a re
născut el însuși, în acest 
sfîrșit de zi și fantas
mele intrînd în viață, 
celebrau în ritmul fai
mosului poem al pă
sărilor, jadului și flori

lor. Dansatoarele ne
mișcate, intr-o atitudine 
de reculegere, păreau 
să aștepte iminenta rea
lizare a unui miracol: 
sosirea omului. Torța o- 
limpică, alergînd spre 
altarul de pe piramida 
Lunii, alămurile care su
nau în surdină, la 
început, apoi din ce în 
ce mai tare și mai ac-

CORESPONDENȚ A 
DIN MEXICO DE 
LA TRIMISUL NOS- 
TRU VALENTIN 

PAUNESCU

celerat ca bătăile unei 
inimi în înfrigurata aș
teptare. Se părea că și 
bătrinii preoți ai marelui 
și înțeleptului zeu al az
tecilor, Quetzalcoatl, se 
desprind din ungherele 
întunecate ale temple
lor pentru a sluji Ia a- 
ceastă ceremonie ce 
purta aceeași credință : 
speranța de supravie
țuire a omului.

Focul olimpic a ars în 
cupa de la piramida 
Lunii pînă sîmbătă, cînd 
a fost purtată spre „Es

tadio '68", unde a avut 
loc ceremonia de des
chidere a Jocurilor. Por
țile stadionului s-au des
chis încă de [a 7 dimi
neața. Peste 80 000 de 
oameni erau in tribune 
în momentul în care, 
în acordurile imnului 
național, în loja oficială 
și-a făcut apariția — 
exact la ora 11 (ora lo
cală) — președintele 
Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz, însoțit de către 
Avery Brundage, pre
ședintele Comitetului in
ternațional olimpic, și de 
către arhitectul Pedro 
Ramirez Vasquez, preșe
dintele comitetului de 
organizare al actualei e- 
diții a J.O.

Începe defilarea dele
gațiilor participante. Un 
adevărat spectacol, flu
viu de lumină, culoare, 
sunet. O revărsare de ti
nerețe, de vigoare. Sînt 
în aceste rînduri cei mai 
buni sportivi ai planetei 
noastre, recordmani mon
diali și olimpici, tineri 
care n-au urcat încă pe 
crestele aurite ale glo-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegramă
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Willy Stoph, prin care acesta, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, transmite adînca sa compasiune celor îndoliați în urma accidentului de cale ferată care a avut loc în țara noastră la 7 octombrie.(Agerpres)
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îl are colectivul lîngă direcția co

la buna aprovi- a populației, sta- responsabilități viitor asemenea

din cele mai priel- manifostarea receptivi- cerințele vieții, pentru acțiune îl constituie ac- meleaguri, ne va scuti de lor în conservarea unor Considerăm că asemenea nu au nimic comun cu de muncă ce trebuie să

Mihăilă DRAGHICI 
vicepreședinte al Comitetului Executiv 

al Consiliului popular județean provizoriu Alba

Un teren aice pentru tatii fată de mobilitate în tivitatea comercială și de deservire. Venind în contact cu un număr- practic nelimitat de cumpărători cu preferințe și gusturi diverse, organizațiile comerciale nu pot să le satisfacă fără o permanentă strădanie pentru cunoașterea lor, concomitent cu găsirea unor forme de desfacere cît măi atractive. Rigiditatea în comerț, închistarea, spiritul rutinier, ca și nepăsarea au consecințe nefavorabile, care se repercutează a- supra unor mase largi de cetățeni.în județul Alba, pe linia aprovizionării și deservirii populației a trebuit să facem față unor greutăți generate de modul greoi în care mărfurile ajungeau din depozit la cumpărători. La aceste neajunsuri s-au mai adăugat, pe parcurs, cele din activitatea organelor județene care se ocupă de aprovizionare și deservire — direcția comercială, uniunea județeană a cooperativelor de consum, uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, întreprinderea județeană pentru valorificarea legumelor și fructelor. Este un lucru îmbucurător faptul că — în urma măsurilor stabilite de organul județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean — a crescut considerabil responsabilitatea și competenta în muncă a organelor comerciale, astfel că pînă în prezent multe din neajunsurile existente au fost înlăturate.Totuși, în județul nostru — și. după cîte știm, și în alte județe — s-au semnalat și continuă să se semnaleze unele greutăți ținînd de actualul sistem de aprovizionare. Desigur, nu și-ar fi putut închipui nimeni că, în scurtul răstimp ce s-a scurs de la reorganizarea adminis- trativ-teritorială, peste tot se vor putea amenaja depozite corespunzătoare de mărfuri, lucru care, de altfel, nu va fi posibil și, poate, nici necesar și în viitor. în aceste condiții, este firesc că unele județe au rămas mai departe în aprovizionarea unor baze sau întreprinderi situate în afara perimetrului lor. Ar fi fost de așteptat ca o asemenea situație să nu influențeze cu nimic bunul mers al treburilor, ca la conducătorii respectivelor întreprinderi să se manifeste aceeași preocupare chiar și fată de localități ce nu le mai aparțin din punct de vedere teritorial. Iată însă că lucrurile nu stau peste tot așa. Astfel, I.C.R.A. Deva nu mai depune aceleași eforturi pentru aprovizionarea orașului Cugir, ceea ce a provocat discontinuități periodice chiar în aprovizionarea cu unele produse de cerință zilnică : ulei, preparate de carne, vinuri etc. I.C.S. Alimentara Turda aprovizionează cu totul necorespunzător orașul Ocna Mureș, I.C.I.L. Turda neglijează aprovizionarea cu brînzeturi și lactate a unităților de desfacere către populație, a cantinelor, • îndeosebi a celor din localitățile mai îndepărtate, iar la unitățile cu ridicata din Petroșeni s-a practicat nu o dată procedeul cu totul injust de a nu livra unele mărfuri pentru unitățile cu amănuntul din județul nostru, justificînd că, în primul rînd, trebuie să acopere cererile unităților din județul Hunedoara. într-un cuvînt, să așteptăm și să ne consolăm cu speranța că doar cele ce le prisosesc vor fi livrate unităților noastre.Mari neajunsuri se întâmpină încă șl în privința întreținerii utilajelor frigorifice, sarcină ce revine A.R.U.C. și I.C.S. Alimentara Turda și Deva, unități care manifestă, cel puțin pînă acuma, un dezinteres total fată de unitățile din județul nos-

tru. Poate că sezonul rece, care a venit mai de timpuriu ca de obicei pe aceste ajutorul mărfuri, fenomene noul stil caracterizeze activitatea tuturor factorilor administrativi și economici. Semnalînd unele din aceste neajunsuri organelor competente, am fost ajutați să organizăm la nivelul județului o amplă analiză cu toți factorii care concură zionare și deservire bilind măsuri și care să prevină în _____ ___________practici. în prezent, ne preocupăm de dezvoltarea rețelei comerciale, de mai justa ei așezare în cadrul diferitelor sisteme, solicitînd totodată Ministerului Comerțului Interior și celorlalte organe centrale de resort să găsească modalitățile organizatorice care să asigure respectarea obligațiilor de aprovizionare față de toate județele și lichidarea neajunsurilor semnalate.Revenind la sarcinile pe care le avem pe plan local, o problemă majoră o constituie aprovizionarea populației cu legume și fructe. Pentru combaterea neajunsurilor datorate condițiilor climatice din prima jumătate a acestui an, au fost luate măsuri operative de aducere din alte județe a cantităților necesare. Numai în primul semestru au fost a- duse, î'n afara repartițiilor, 223 tone produse — roșii, varză timpurie, fructe etc. Paralel, au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea necesarului de legume de la unitățile cooperatiste și de stat din cadrul județului, lărgindu-se, în a- celași timp, rețeaua de desfacere a acestora prin deschiderea de noi unități în orașe și piețe.O atenție deosebită acordăm a- provizionării centrelor muncitorești, a muncitorilor forestieri și a localităților din Munții Apuseni. întrucît aici orice gol de aprovizionare se resimte mai greu, am reușit să punem la punct un sistem operativ de informare și acțiune, încît atunci cînd, într-un punct, unitățile de desfacere dispun de produse peste necesar. acestea se transportă neîntârziat în alte locuri, unde sînt solicitate.Un rol deosebit în rezolvarea multiplelor probleme ce apar în activitatea comercială consultativ de pe mercială.Spre a veni' cît

în general, statistica oficială și opinia publică văd cauzele accidentelor de circulație în greșelile șoferilor și în starea tehnică necorespunzătoare a auto-moto-vehiculelor. Accidentelor produse din cauza drumului public (condiții rutiere necorespunzătoare) li se acordă un rol mult mai modest și anume de ordinul a 7—15 la sută din totalul cazurilor. O analiză științifică a influenței condițiilor rutiere conduce însă, în mod necesar, la revizuirea acestor concepții. Cercetarea unui grup de 2000 de accidente de circulație, efectuată de organele de circulație în colaborare cu Administrația drumurilor din Austria, a arătat că în 1748 cazuri s-au găsit drept cauze de facilitare condițiile necorespunzătoare ale drumului public : curbe proiectate greșit, îmbrăcăminți lunecoase, vizibilitate redusă pe unele porțiuni, insuficiența indicatoarelor de circulație și a marcajelor, lățimi insuficiente ale benzilor de circulație, starea necorespunzătoare a acostamentelor etc. Cercetări similare efectuate în Italia și Franța arată, de asemenea că dintr-un grup de 2 000 de accidente, 40 la sută au fost determinate de condițiile rutiere necorespunzătoare. Iar în Anglia s-a consolidat tot mai mult punctul de vedere potrivit căruia, dacă pe un sector de drum s-au produs mai mult de trei accidente de circulație, sînt toate motivele să se presupună că în condițiile rutiere respective trebuie căutată cauza lor. De aceea, luarea în considerație a caracteristicilor drumului este o condiție pentru garantarea siguranței circulației. Aceasta trebuie să conducă la elaborarea u- nor metode noi în proiectarea și întreținerea drumurilor, care să asigure posibilitatea utilizării depline a caracteristicilor1 de exploatare, transport și securitate ale autovehiculelor, chiar și în cazul unor acțiuni greșite ale conducătorilor auto.Problema lățimii carosabilului și a benzilor de circulație s-a ridicat de către noi, deocamdată, fără efect, cu ocazia proiectării și modernizărilor de drumuri și străzi (în special în condițiile cînd terenul oferă spațiul pentru circulația pe patru benzi). Studii efectuate în diverse țări ale lumii în domeniul tehnicii circulației rutiere certifică un raport riguros între lățimea părții carosabile, numărul benzilor de circulație, lățimea și starea acostamentelor, mărimea razelor de curbă etc. și frecventa și gravitatea accidentelor. Fără a intra în amănunte de ordin tehnic și psihologic, vom preciza că lățimea insuficientă a acostamentelor provoacă creșterea numărului accidentelor de circulație. Curbele în plan constituie, de asemenea, unul din locurile de concentrare a accidentelor. Datele statistice arată că pe sectoarele aferente curbelor se produc cu atît mai multe accidente de circulație, cu cît razele lor sînt mai mici. Bunăoară, pentru raze de

curbe de 50, 150, 200, 250, 500 și 1000 metri, „fenomenul accident' este concentrat astfel: 3,2 ; 2,8 ; 1,6 ; 0,7 și 0,4 accidente la un milion de autove- hicule-kilometri parcurs. în aceste condiții, considerăm că ar fi util ca și curbele amenajate pentru o viteză de proiectare sub 80 km/h să fie semnalizate cu indicatoare de limitare a vitezei. în această idee, apare ca necesară montarea unor indicatoare de circulație de restricție la 25, 30, 40, 50 și respectiv 60 km/h și nu numai de 30 km/h cum se procedează în prezent în mod șablon.Pentru a face față cerințelor unei circulații moderne intense, cu fluxuri

tența unui strat de noroi, gheață sau zăpadă, precum și de umezirea prin ploaie. Pentru micșorarea lunecozi- tății îmbrăcăminții rutiere, administrația drumurilor publice ar trebui să organizeze un control sistematic în această direcție.Mijlocul cel mai eficient pentru reducerea numărului de accidente îl constituie treținerea corectă rutiere, efectuarea altor instalații de _____ ..lației. In județul Timiș, pe traseul E. 94, pentru mărirea siguranței circulației, în' locul bornelor s-au plantat stîlpî de dirijare reflectori-
plantarea și în- a indicatoarelor marcajelor și a dirijare a circu-

ganelor de drumuri și ale consiliilor populare, cu asistența tehnică a organelor de circulație, în care scop socotim că ar fi eficiente anumite acțiuni. Una dintre acestea ar fi analiza necesității drumurilor laterale și amenajarea acestora pe lungimi și lățimi diferite în funcție de circulația care se desfășoară, la acoperirea cheltuielilor suplimentare necesare urmînd a participa unitățile care folosesc drumul lateral. Apoi, obligarea tractoriștilor de a curăța de noroi vehiculul înainte de a se angaja pe drumul principal, conform prevederilor legii circulației. în această problemă, sînt necesare în primul rînd măsuri

PUNCTE NE
IN CIRCULAȚIA

De la începutul anului și pînă la 10 octombrie a. c., Administrația de Stat Loto- Pronosport a atribuit cîștigă- torilor peste 700 de autoturisme. O nouă posibilitate de a cîștiga alte autoturisme este oferită participanților la tragerea Loto din 22 octombrie a. c„ la care se vor atribui în număr nelimitat autoturisme Volga, Renault 10 Major, Moskvici 408 cu patru faruri și radio, cu huse, de protecție. Vor mai fi atribuite premii în numerar de valoare variabilă și premii fixe în bani. Cu bilete seria F de 20 de lei se poate participa la toate extragerile însumînd 120 de numere.

mai mult în întâmpinarea cererilor populației, a măririi gamei de produse specific locale, comitetul executiv al consiliului popular județean a organizat, în diferite orașe, expoziții cu produse ale industriei locale și cooperației meșteșugărești, sondînd preferințele populației și aprecierile a- cesteia față de produsele fabricate. Cu toate acestea, în județul Alba, organele care răspund direct de activitatea de aprovizionare și deservire trebuie să acționeze cu mai multă a- tenție și în mod diferențiat pentru cunoașterea deplină a cererii populației, creșterea operativității în rezolvarea unor situații dificile ce apar, pentru găsirea celor mai bune forme de comerț. Sînt necesare studierea și rezolvarea mai promptă a cerințelor unităților comerciale din localitățile rurale și în special din zonele de munte. Din păcate, în ceea ce privește lărgirea gamei de mărfuri care se desfac în localitățile din Munții Apuseni și în extinderea unităților prestatoare de servicii către populație, uniunea județeană a cooperativelor de consum manifestă încă multe reticențe. De asemenea, se fac simțite neajunsuri nejustificate în repartizarea pe localități a fondului de marfă și îndeosebi a mărfurilor specific locale, în municipiul Alba Iulia, în orașele Blaj, Cîmpeni și alte localități, deși s-a discutat foarte mult, deși s-au făcut numeroase propuneri din partea direcției comerciale și a organizațiilor comerciale, nu s-a rezolvat încă problema alimentației publice și a introducerii unor noi forme de deservire comercială. De fiecare dată s-a invocat, fie că era cazul sau nu, lipsa spațiilor comerciale. Dar nu s-a insistat suficient pentru1 ca, în funcție de spațiul existent. să se găsească noi soluții, care să aducă înnoirile așteptate cadrului existent.Considerăm că pentru toate acestea o mare responsabilitate revine consiliilor populare județean, municipal, orășenești și comunale care, vreme îndelungată, au acceptat cu ușurință justificările și văicăreala sub care se ascundeau comoditatea, dezinteresul unor cadre și care, în mod nefondat, au renunțat uneori să ceară organelor comerciale să persevereze în rezolvarea pînă la capăt a tuturor problemelor pe care le ridică activitatea de aprovizionare și deservire a populației.în momentul de față, organele comerciale sînt. ajutate să încheie în condiții bune aprovizionarea pentru sezonul de toamnă-iarnă. în acest sens au fost întocmite planuri de acțiune menite să elimine neajunsurile semnalate. Dar numai cu planurile frumos dactilografiate nu se face comerț. Datoria tuturor organizațiilor comerciale, a organelor locale este de a căuta noi forme de satisfacere a ce- ■-..rințelor populației, punînd întreaga ’âutivitate comercială din județ în slujba intereselor consumatorilor, a exigențelor justificate ale acestora.

mari și viteze ridicate, conducătorul auto trebuie să beneficieze de posibilitatea de a urmări atent și continuu ansamblul circulației, mișcarea celorlalte vehicule și a pietonilor, multitudinea indicatoarelor și semnalelor aflate pe parcurs, situațiile de circulație care se schimbă cu repeziciune de la o clipă Ia alta și multe alte elemente, pe a căror situație normală ar trebui să conteze. în cazul unui autovehicul, care se mișcă cu o viteză de numai 60 km/h și este oprit brusc, în 1/10 secunde, deoarece a apărut o groapă, o denivelare etc. a drumului, probabilitățile producerii unui accident rutier, mai mult sau mai puțin grav, sînt foarte mari. Or, starea pavajelor pe drumurile publice și cu deosebire în orașe, Iasă încă foarte mult de dorit. De exemplu, în Timișoara, Lugoj, pe șoseaua Timișoara-Sînni- colaul Mare, există porțiuni de drum degradate, care de mult timp nu sînt plombate. Socotim necesar ca, atunci cînd apar asemenea degradări — pe care foarte bine ar fi dacă conducătorii auto le-ar sesiza operativ serviciilor de întreținere a drumuri- lor — ele să fie înlăturate cu maximă urgență. Considerăm, de asemenea, că inițiativa luată de a se înființa un birou de circulație în municipiul Timișoara va duce și la soluționarea acestei probleme.Lunecozitatea îmbrăcăminților rutiere constituie o altă sursă importantă de accidente. Ea este provocată, de cele mai multe ori, de exis-

colonel Viorel TAURESCU 
șeful Inspectoratului județean 

de milifie Timiș

zanți din material plastic, așezați la marginea platformei, care nu produc avarierea autovehiculelor. Stâlpii au rolul de ghidaj optic atît ziua cît și noaptea, pe timp de ceață și iarna.Este știut că în țara noastră, drumurile naționale sează un număr lități urbane și De asemenea, pe cuprinse între numeroase drumuri drumul național și județean. Exa- minînd situația pe rețeaua direcției de drumuri și poduri Timișoara, în lungime de 1279 km, rezultă că lungimea traversărilor prin localități reprezintă 33 la sută din totalul lungimii drumurilor, din care 25 la sută traversări de localități rurale și 8 la sută traversări de localități urbane ; în localitățile rurale există un număr apreciabil de accese în drumul național direct din curtea gospodăriilor din vecinătatea drumului, precum și intersecții cu străzile din comună. Acestea reprezintă un pericol permanent pentru circulație. îmbunătățirea situației actuale este posibilă prin eforturile comune ale or-

și județene traver- important de loca- în special 1-urale. sectoarele de drum localități, există de acces la

educative și administrative, pe care sînt datoare să le ia organizațiile posedînd mijloace de transport, iar în al doilea rînd, măsuri mai riguroase de control din partea organelor de miliție și de drumuri, acestea avînd posibilități operative de a a- plica pe loc sancțiuni contravenien- ților.Plantațiile de pomi de-a lungul drumurilor naționale din cadrul Direcției de drumuri și poduri Timișoara și, în general, în țară sînt amplasate la diferite distanțe față de axul drumului, distanțe care variază între 4—8 metri. în prezent, plantațiile se realizează, de regulă, la 6,75 m de axul drumului național. Pe unele drumuri naționale și județene există însă plantații în imediata apropiere a părții carosabile, distanța dintre pomi fiind de 10—15 m. în această situație, o eventuală ieșire a autovehiculului de pe partea carosabilă (datorită unor defecțiuni tehnice, poleiului, noroiului etc.) conduce în mod inevitabil la ciocnirea cu pomul și, deci, la un accident. Situația este agravată în curbe, unde se semnalează cele mai multe ieșiri ale autovehiculelor în exterior. Față de cele arătate mai sus, apreciem că defrișarea plantației situate pe platforma drumurilor, precum și a plantației existente în curbe cu raza sub 500 m ar fi o măsură ce ar avea drept urmare reducerea gravității accidentelor. în ce privește plantațiile noi, socotim că în perspectiva lărgirii

acostamentelor de la 1 m la 2,5 m distanța minimă de la axul drumului la șirul de pomi ar trebui să fie de 8,50 metri.Ar mai fi de amintit pasajele de nivel de cale ferată normală, obstacole care surprind pe conducătorii autovehiculelor, în special pe timp de noapte, și conduc de multe ori la accidente de circulație prin ciocnirea cu bariera. Pînă la eliminarea, prin diferite soluții constructive, a acestor „puncte negre de circulație", s-ar putea acționa printr-o serie de măsuri care ar reduce numărul de accidente : semnalizarea de către organele C.F.R. a barierelor cu o lumină mai barierelor specifică ; cazurilor, se află și blic, se poate adopta o soluție de semnalizare prin utilizarea energiei electrice, desființîndu-se astfel felinarele actuale.în ceea ce privește lățimea platformei, în prezent aceasta variază mult de la un drum la altul și chiar pe același drum, între 9—12 metri. Acostamentele sînt executate lățimi cuprinse între m fiecare. Remarcăm vînd în vedere frecventa telor provocate de staționarea vehiculelor pe partea carosabilă a drumului, Decretul nr. 328/1966 stabilește că staționarea vehiculelor este permisă numai în afara acestuia, deci pe acostament. Ținînd seama de lățimile uzuale ale autovehiculelor, rezultă o lățime minimă necesară în acest scop de 2,50 m pentru a nu se împiedica circulația normală pe partea carosabilă. în sprijinul acestei cerințe vin tot datele statistice : în fosta regiune Banat, în perioada 1960—1966, din numărul total de accidente produse, 8 la sută s-au datorat staționării autovehiculelor pe partea carosabilă. Problema sus-menționată se poate rezolva printr-o acțiune eșalonată pe mai multi ani, de lărgire a acostamentelor. \Am menționat mai sus cîteva din situațiile în care drumul poate favoriza producerea accidentelor de circulație rutieră. Desigur, soluționarea problemelor pe care le ridică circulația rutieră modernă presupune cheltuieli, însă duce în mod cert și la evitarea unui număr mare de accidente. Acțiunea întreprinsă de Direcția generală a drumurilor, prin eșalonarea execuției lucrărilor de e- limlnare treptată a punctelor periculoase, își va aduce contribuția din plin la îmbunătățirea desfășurării circulației pe drumurile naționale, la asigurarea fluidității traseelor și, implicit, la scăderea accidentelor. La crearea prin toate mijloacele posibile a unor condiții optime de siguranță și confort sînt chemați să participe nemijlocit toți factorii care au contingență cu această activitate.

puternică, iar în lungul cu o lumină intermitentă și întrucît în majoritatea în apropierea barierelor o rețea de iluminat pu-

cu1—1,50 că, a- acciden-

(Urmare din pag. I) cu de

de alegeri își îndepli- în imprimarea unui spi-

cu cît latura calita- conți- care o
ademne în familie și so-

o trăsătură caracteristică adunărilor de alegeri. Este organizațiile de partid din agricultură, unități comer- Și

Călărași — vedere spre Dunăre (Foto : Gh. Vînțilă)

(Urmare din pag. I)șese fapte care contravin normelor legale, creîndu-și diverse surse necinstite din cîștig prin valorificarea’ în interes personal a plusurilor de mîncare, prin revînza- rea unor bonuri de masă etc. Erau fapte a- parent mărunte, „ciupeli" de ordinul zecilor și sutelor de lei, dar care, perpetuate — așa cum s-a întâmplat — puteau încă de pe a- tunci să constituie un semnal de alarmă, să fie curmate. Nu. se cerea altceva decît o verificare minuțioasă a neregulilor semnalate și tragerea la răspundere a celor vinovati fie chiar și numai pe cale atunci lor nu naturăadministrativă cînd faptele erau încă de penală. Nu încape nici o îndoială că urmările ar fi fost cu totul altele.Desigur, stabilirea neregulilor și adoptarea măsurilor indicate veneau organului control probleme tive. Dar subofițerului de miliție n-au găsit ecoul necesar. „Verificarea" făcută de Leonida contabil cantine C.F.R.veche și apropiată a contabilei Valentina Po- jita — a găsit „totul în regulă".Se înțelege de Ia sine că în urma unor aseme-

rede specializat în administra- semnalările
Terteac, șeful al grupului de de la regionala — cunoștință

nea „controale" elementele necinstite nu și-au propus să renunțe la îndeletnicirile lor. Dimpotrivă ; modul lor de viată a început să a- tragă tot mai mult atenția celor din jur. Șeful postului de miliție stabilește suficiente date indirecte prin care se putea demonstra că cei în cauză săvîrșesc ilegalități. Contabila Pojita și-a cumpărat o casă cu suma de 60 000 lei, un pian cu 16 000 lei și altele. Un calcul mai mult decît sumar al posibilităților legale de cîștig ar fi scos în evidentă că cea mai mare parte a sumelor cheltuite de familia contabilei nu puteau să fie justificate.Existau suficiente probe care, chiar dacă nu ilustrau întreaga activitate ilicită, puteau constitui ' totuși un argument puternic pentru organele de control în vederea stabilirii întregului adevăr. Dar lucrurile s-au desfășurat într-un mod straniu... Un întreg cadril de inspectori și revizori contabili a avut loc în ultimii trei ani la cantina C.F.R. de la Caransebeș, dar de fiecare dată „verificările" s-au soldat cu aceleași „mici nereguli administrative inerente" (!!!). La asemenea concluzii au ajuns pe rînd revizorii contabili Nitu, Cernescu, Manole, Fiat și alții. Același rezultat l-a avut și „sondajul" făcut de ofițerul Ion Sorcoață de la formațiunea economică a fostului raion Caransebeș.

Nu este greu să enumerăm cauzele care au determinat asemenea „rezultate" — nepricepere, superficialitate, cocoloșire etc. Iar la a- dăpostul unor asemenea controale de mîn- tuială, cu concursul indirect al unor „gură- cască" sau direct al altora (organele de resort au stabilit acest lucru), infractorii a- mintiți au adus statului un prejudiciu de peste 300 000 lei. Activitatea lor a fost întreruptă abia cînd a fost efectuată o verificare temeinică, responsabilă.Astfel stând lucrurile, te întrebi cu uimire și indignare : cum poate fi explicată miopia cu care au fost „executate" controalele anterioare ? Unde este rolul preventiv al unor asemenea activități și partea lor de răspundere cînd consecințele devin ireparabile ?Atâta timp cît incorectitudinea mai găsește portițe deschise și reușește să se strecoare în grădina avuției publice, ba chiar să devoreze, vreme îndelungată, nestingherită, roadele muncii noastre, nu există nici o scuză pentru cei care, vrînd-ne- vrînd, fac jocul elementelor necinstite. în asemenea situații este imperios necesară examinarea din punct de vedere penal a răspunderii pe care o poartă cei însărcinați să vegheze — prin însăși natura funcției lor — Ia apărarea avutului ob- ștcsc.

caz cantonarea într-o problematică strict locală. Dimpotrivă, 'ceea ce se cere este înțelegerea temeinică a factorilor principiali care stau la baza orientării partidului spre dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului, perfecționarea relațiilor socialiste de producție și a formelor de conducere ale vieții sociale, lărgirea democrației socialiste, întărirea rolului conducător al partidului, precum și a obiectivelor fundamentale ale politicii externe a partidului de întărire a unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de solidaritate cu toate forțele anti- imperialiste care luptă pentru libertate, democrație, pace și progres social. In felul acesta vor fi comuniștii înarmați ideologic spre a contribui la întărirea acelei uriașe forțe a progresului social care este unitatea de nezdruncinat a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a oamenilor muncii de toate naționalitățile în jurul partidului, încrederea și elanul cu care înfăptuiesc politica sa internă și externă, consacrată slujirii intereselor majore ale poporului român, ale cauzei păcii și socialismului.Îmbinarea armonioasă a preocupărilor decurgînd din problemele specifice aflate în fața organizațiilor din diferite sectoare ale vieții economico- sociale cu cele privind laturile generale ale muncii de partid trebuie să constituie a tuturor firesc ca industrie, ciale, instituții de știință, artă cultură, școli și facultăți să pună în centrul dezbaterilor aspectele fundamentale ale activității din locul de muncă respectiv, să concentreze atenția comuniștilor spre sarcinile principale trasate de partid privind creșterea eficientei întregii activități economice, aplicarea metodelor științifice de organizare a muncii, apărarea avutului obștesc, ridicarea nivelului cercetării științifice si al creației artistice, îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, să preconizeze măsuri derivînd din stările de lucruri concrete în acea unitate.Atenția primordială acordată a- bordării aprofundate, concrete a problemelor economice nu trebuie să ducă în nici un caz la alunecarea în tehnicism, la substituirea conducerilor administrative. Rolul conducător al organizației de partid nu are nimic comun cu tendințele de „dublare" a activității acestora ; dimpotrivă, el trebuie să determine creșterea inițiativei și spiritului de răspundere al cadrelor de conducere. Anomalia dispeceratului administrativ constă în faptul că abate eforturile organizației de partid de la coordonatele ei firești — convingerea, munca po- litico-educativă, controlul — o împiedică să-și exercite influenta asupra producției prin metodele și formele de acțiune specifice muncii de partid. Tocmai prin folosirea pîrghiilor de influențare care îi sînt proprii, contribuie organizația de partid la mobilizarea colectivului pentru îndeplinirea sarcinilor economice, la crearea unei opinii de masă combative față de fenomenele negative, receptive fată de tot ce e înaintat.Paralel cu aspectele specifice rezultând din particularitățile locului de muncă, adunările de alegeri sînt chemate să analizeze temeinic cele mai importante aspecte privind întărirea continuă a rîndurilor partidului ; respectarea normelor vieții interne de partid ; dezvoltarea muncii și conducerii colective ; întărirea democrației interne și a disciplinei de partid ; perfectionarea stilului și metodelor de muncă ale organelor

de partid în scopul lărgirii sferei de cuprindere a problemelor și creșterii capacității lor de mobilizare a maselor ; selecționarea și promovarea cadrelor ; conducerea de către partid a organizațiilor de masă și obștești, precum și îmbunătățirea activității acestora.Experiența -arată că nivelul de activitate al fiecărei organizații depinde în măsură hotărîtoare de acela al conștiinței socialiste a membrilor ei, de eforturile lor pentru creșterea pregătirii profesionale și politice, pentru lărgirea orizontului cultural, în acest sens apare evidentă importanța unei atente investigări a muncii politico-ideologice desfășurate în rîndurile comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii pentru însușirea învățăturii marxîst-leniniste, a .principiilor politicii interne și externe a partidului. Eficacitatea acestei analize va fi cu atît mai mare în centrul ei se va afla nu cantitativă, cifrică, ci aceea tivă a activității, problemele nutului ei, ale înrîuririi pe exercită asupra formării concepției despre lume și societate, a educării patriotice și internaționaliste a maselor, a cultivării noii atitudini față de muncă și avutul obștesc, a strictei respectări a legalității socialiste, comportării cietate.Adunarea nește rolul rit militant activității organizației în măsura în care întregii ei desfășurări îi este propriu caracterul de lucru, nu spiritul festivist. Discuțiile, hotărîrea adunării de alegeri reflectă de regulă tonul dării de seamă ; de aceea este important ca ea să pună accentul nu atît pe bilanțul realizărilor cît pe modalitățile de soluționare a sarcinilor actuale și de perspectivă.Partidului nostru îi este proprie tendința permanentă spre' depășirea rezultatelor obținute, repudierea tendințelor de automulțumire, considerarea stadiului atins drept treaptă pentru realizări superioare. Oglindind acest spirit, lucrările adunării de alegeri trebuie să fie caracterizate prin exigentă partinică, respingerea atmosferei de paradă, a tonului lăudăros, a prezentării realității în roz. Firește, aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin desconsiderarea succeselor, a experienței pozitive, dar rostul evocării lor este de a desprinde din ele concluzii privind activitatea de viitor, căile de perfecționare a acesteia, iar pe primul plan al atenției trebuie să se afle problemele nerezolvate, aspectele deficitare.Dezbateri profunde au loc atunci cînd lucrurilor Ii se spune pc nume, cînd nu există reținere, teamă de a dezvălui lipsurile. Conducerea partidului a subliniat de repetate ori necesitatea de a crea toate condițiile ca .membrii de partid să-și poată spune deschis părerea asupra oricărei probleme. în lumina cerințelor democrației interne de partid trebuie să se asigure ca adunarea de alegeri să se desfășoare într-un climat în care fiecare membru de partid să-și poată exprima nestingherit punctul de vedere, să poată susține păreri deosebite într-o problemă sau alta. în felul acesta se asigură nu numai un drept inalienabil al fiecărui comunist, dar și condiții Dent.ru realizarea acelei cerințe obiective imperioase a muncii de partid pe care o constituie atragerea sistematică a tuturor membrilor de partid la o participare activă la viata organizației, cristalizarea celor mai judicioase măsuri pe baza schimbului liber de ODinii, a valorificării experienței și gîndirii colective.Creînd condiții pentru criticarea curajoasă, fățișă a lipsurilor, adunarea de alegeri înlesnește înlăturarea

lor, astfel încît se poate afirma deplin temei că atitudinea față __ critica principială, fermitatea cu care sînt zădărnicite orice încercări de intimidare sau persecutare a celor care semnalează deficiențe și abuzuri constituie unul din principalele criterii ale spiritului democratic. Sînt dăunătoare, străine cerințelor democrației interne de partid, diferitele maniere de a împiedica dezbaterea critică sau de a feri de ea unele cadre pe motiv că ea le-ar știrbi autoritatea, cînd știut este că ceea ce prejudiciază cu adevărat pfeSțigiul sînt deficiențele în activitate și comportare, iar critica e menită tocmai să grăbească înlăturarea lor. Democrația internă nu se limitează însă la cerința unei atmosfere propic- liberului schimb de păreri, știm- lării criticii și autocriticii, ea ce imperios maximă receptivitate £. ,a de opiniile comuniștilor ; hotărîrea adunării de alegeri trebuie să reflecte voința întregii organizații, prevederile ei să sintetizeze toate propunerile și observațiile judicioase ale membrilor de partid.Experiența confirmă ca ,un adevăr de necontestat că nivelul muncii de partid este condiționat în mod hotă- rîtor de componenta birourilor și comitetelor de partid. De aci decurge cerința unei înalte exigențe față de calitățile politice, profesionale și morale ale tovarășilor ce urmează a fi aleși în organele do conducere ; se impune analiza temeinică a muncii și comportării fiecăruia, astfel încît să existe premise certe că ei nu vor dezminți încrederea acordată. Apreciind cu discernă- mînt și spirit de răspundere aceste calități, respectând riguros criteriile precizate în hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., adunările de alegeri au datoria să promoveze în organele de partid pe cei mai buni comuniști, profund devotați cauzei partidului, cu o temeinică pregătire politică și profesională, oameni combativi, cu inițiativă, care, prin calitățile lor morale, corectitudinea și conduita în muncă, familie și societate se bucură de prestigiu și autoritate în rîndurile Totodată, e necesar ca în nența organelor de partid „ „reflecte compoziția națională și socială a organizației respective.înalta exigență partinică în alegerea organelor de partid trebuie să-și găsească ' expresie pretutindeni în maturitatea politică și spiritul de răspundere cu care, potrivit normelor democrației interne de partid, comuniștii vor face propuneri de candidați pentru birourile organizațiilor de bază și pentru delegați la conferințele organizațiilor de partid superioare. Intr-adevăr, nimeni' nu poate aprecia în mai deplină cunoștință de cauză calitățile politice, profesionale și etice ale membrilor organelor de partid decît comuniștii care trăiesc și muncesc alături de ei zi de zi.Comitetele județene, municipale și orășenești de partid sînt chemate să acorde un sprijin competent și concret organizațiilor de partid în acțiunea de pregătire și desfășurare a alegerilor. Eficiența acestui ajutor va fi cu atît mai mare cu cît el va evita deopotrivă indicațiile generale, superficiale, ca și preluarea atribuțiilor proprii birourilor și comitetelor de partid, concentrîndu-se spre problemele de orientare și de conținut ale muncii de partid, spre sarcinile fundamentale aflate în fața organizațiilor de partid. In felul acesta adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri vor contribui la perfectionarea întregii munci de partid, vor determina o participare și mai activă a tuturor comuniștilor la munca organizației din care fae parte, la înfăptuirea politicii partidului și guvernului.

maselor. compo- să se

Dent.ru
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ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN JUDEȚUL BACĂU

Suprastocarea se perpetuează
iar daunele sînt trecute

I

în „contur economiei naționale\

Birocrația
statisticii

statistica
birocrației

încheierea
heîirairziată
a lucrărilor

Pornind de la necesitatea obiectivă că ridicarea eficienței activității economice nu este posibilă decît prin utilizarea cît mai judicioasă a tuturor mijloacelor circulante, a fondului de materii prime și materiale, multe întreprinderi șî organizații economice din județul Bacău s-au preocupat și continuă să se preocupe de repunerea în circuitul producției a normative, fără mișcare și de prisos. Față de sfîrșitul anului trecut, stocurile supranormative de materii prime, producție Determinată și produse finite, care se ridicau la circa 100 milioane lei, au scăzut la sfîrșitul primului semestru al acestui an cu 75 la sută. Unele întreprinderi chiar au reușit să lichideze cu totul aceste intolerabile imobilizări de fonduri, sau să le diminueze în mari proporții. Fabrica de confecții din Bacău, bunăoară, a consumat în totalitate stocurile de materii prime în valoare de 7 milioane lei, iar Combinatul chimic din Borzești le-a redus cu circa S3 la sută. O activitate satisfăcătoare în vederea valorificării susținute a materiilor prime, materialelor și semifabricatelor aflate în stocuri au d fășurat și colectivele Fabricii de postav „Proletarul" din Bacău, întreprinderii miniere Comănești, Uzinei metalurgice și Fabricii de hîrtie și celuloză „Letea" din Bacău.Dar, în timp ce stocurile vechi su- Ipranormative, fără mișcare și de pri
sos au scăzut sau au fost lichidate, s-au format altele noi, chiar în aceleași întreprinderi. Ca urmare, astăzi stau imobilizate în numeroase unități industriale din această parte a țării materii prime, producția .neterminată și- produse finite în valoare de peste 55 milioane lei. Cauzele acestui proces de diminuare și generare continuă a stocurilor supranormative, ca într-un ..perpetuum mobile", sînt în bună parte subiective. Pentru a le cunoaște mai bine, ne-am adresat tov. Constantin Bucșă, director la Sucursala județeană Bacău a Băncii Naționale, care ne-a spus :— Suprastocarea este determinată, în afară de tendințele de „agoniseală"'ale unor conducători de întreprinderi și de neajunsurile sistemului actual de organizare și planificare a aprovizionării tehnico-materialc — de care se fac răspunzătoare și anumite ministere și foruri economice de sinteză — de nerespectaren clauzelor contractuale de către unii furnizori, de modificarea sarcinilor de plan sau a contractelor încheiate cu unii beneficiari interni și externi. Intervin însă, cum am spus la început, și neajunsurile interne ale activității întreprinderilor, cum ar li insuficienta preocupare pentru prevenirea suprastocării. concretizată în neconcordanța care mai există între planul de aprovizionare și necesitățile reale ale producției,, colaborarea defectuoasă între serviciile și secțiile întreprinderilor la întocmirea specificațiilor de materii prime și materiale, emiterea de comenzi către furnizori, fără să se țină seama de stocurile existente.Notându-ne aprecierile directorului amintit, am investigat cîteva cazuri flagrante de suprastocare. Combinatul de cauciuc sintetic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej menține de ani de zile în stoc coloranți, pigmenți, săpun de colofoniu, sulfat de aluminiu și alte materiale în valoare de peste 3 milioane lei. Aceste stocuri sînt consecința unor analize lipsite de exigență față de solicitările secțiilor, materiile prime și materialele ce- rîndu-se de-a valma, la întâmplare în cantități cu mult peste necesar, cît și a unor modificări intervenite pe parcurs în procesul tehnologic, nesesizate la tâmp pentru a fi corelate cu programul de aprovizionare. Tot la a- ceastă unitate s-au achiziționat cantități exagerate de țevi din oțel inoxidabil, care astăzi imobilizează peste 2 milioane lei, piese de schimb aproape în aceeași valoare, rulmenți și armături metalice.Asemenea aprovizionări efectuate în neconcordanța cu sarcinile de plan sc întâlnesc și la Fabrica de postav din Buhuși. Este vorba de mari cantități de melană colorată, pale, mături de paie, tuburi pentru izolații și altele. Fabrica menține în stoc inutil și produse finite, fără desfacere asigurată, cum ar fi țesături vechi, din anii precedenți, în culori și desene necorespunzătoare calitativ, Ia care beneficiarii au renunțat pe parcurs, în aceeași situație se află și Fabrica de încălțăminte „Partizanul" și Fabrica de confecții din Bacău, ceea ce denotă că atît comitetele lor de direcție, cît și forurile de resort din Ministerul Industriei Ușoare manifestă o totală lipsă de preocupare pentru realizarea sarcinii stabilite de conducerea de partid și de stat de a lichida în cel mai scurt timp fenomenul suprastocării.De „maladia" imobilizării fondurilor în stocuri supranormative de valori materiale, nu au fost ferite nici unele unități ale Ministerului Economiei Forestiere. Bunăoară, prin ne- icspectarea tehnologiei de fabricație,

de repi stocurilor supra-

în special la mobila curbată, C.I.L. Comănești i s-au respins la recepție numeroase loturi de produse. Și acum se afla în stoc scaune curbate, în valoare de 308 000 lei, care blochează spațiile de depozitare. Asemănător s-au petrecut lucrurile și la C.I.L. Bacău, unde s-au realizat diferite sortimente de mobilă care nu au desfacerea asigurată. Este vorba despre mobila „Galaxia", etajere și comode, pentru desfacerea cărora nici comitetul de direcție și nici forul de resort nu au întreprins măsuri eficiente și operative.Nu se cunosc oare consecințele pentru economia națională a perpetuării stocurilor supranormative ? Și este datoare economia națională ~~ suporte aceste consecințe generate lipsurile organizatorice existente cadrul serviciilor funcționale și incompetența unor salariați din compartimentele de aprovizionare și desfacere, atât Ia nivelul ministerelor, cît și al întreprinderilor ? Datorită suprastocării, numai în cursul semestrului I al acestui an, întreprinderile din industria republicană a județului au inclus pe cheltuieli suma de aproape 3,5 milioane lei, reprezentând dobînzi la împrumuturi restante. Acum, aceste cheltuieli afectează prețul de cost al întreprinderilor și nu buzunarul persoanelor din a căror vină se scot din circuitul economic însemnate cantități de valori materiale. La astfel de daune a dat naștere și practica de a scăpa de suprastocare' prin declasarea sau casarea unor materii prime, materiale și semifabricate. „Record- mene" în acest domeniu sînt combinatele chimice de pe valea Trotușii- lui, întreprinderea forestieră din Bacău, Fabrica de postav din Buhuși și Fabrica de spirt și bere din Mărgineni, care au casat, declasat și aruncat pe... apa sîmbetei materiale în valoare de aproape 2,5 milioane lei.Fiind clare toate aceste cauze și consecințe ale imobilizării banilor ■ statului, în încheierea analizei ne-amI

sa 
de 
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adresat din nou tov. Constantin Bucșă, care ne-a relatat:— Nu de mult s-a efectuat un control la toate întreprinderile și organizațiile economice din județ în legătură cu utilizarea mijloacelor circulante. Cu acest prilej au fost depistate importante stocuri fără întrebuințare, nedeclarate. S-au mit planuri de măsuri . și de lichidare a suprastocării și întreprinderile sînt obligate să analizeze periodic necesarul de materiale, în funcție de stocurile existente, efec- tnîndu-se trimestrial renunțări la diferite repartiții. Ca urmare, numai în cursul trimestrului II au fost anulate la combinatele chimice de pe Valea Trotușului și la Fabrica de confecții din Bacău repartiții de materiale în valoare de 29 milioane lei. Creditul bancar a fost folosit și el mai activ, cu scopul de a determina întreprinderile să i dării imobilizărilor, în cursul ultimului trimestru au fost redistribuite stocuri a căror se ridică la 13 milioane lei. Firește, mai rămîn încă multe de făcut pentru ca fenomenul dăunător al supra- stocărilor să dispară cu totul din practica economică a întreprinderilor. Organele bancare sînt mobilizate în continuare ca, prin pîrghiile' care le stau la dispoziție, să acționeze cu mai multă fermitate în întreprinderi în scopul repunerii în circuitul economic a acestor valori imobilizate.Activitatea noastră însă trebuie sprijinită mai mult de către forurile de resort, de direcții generale și ministere, care să manifeste o exigență sporită față de comitetele de direcție, să le ^cointereseze.,direct în lichidarea și prevenirea stocurilor suprauormative, să aplice cu fermitate sancțiuni materiale persoanelor care își permit să perpetueze supra- stocarea și daunele aduse economiei naționale.
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii”

întoc- 
grufice

de a determina întrepnn- acționeze în direcția lichi- Nu întâmplător,valoare

Ultimele care le avem tov. Ion Bălan, șeful serviciului planificare de la întreprinderea mecanică Sadu, ne încunoștințează că „ploaia" cu... dări de seamă statistice nu a încetat. Dimpotrivă, aversele birocratismului statistic tind să depășească nivelul logic, rațional și stabilit cu claritate prin normativele în vigoare. Să derulăm însă, cu ajutorul șefului de serviciu amintit, filmul evenimentelor......Anul trecut, în septembrie, prin acțiunea de simplificare și îmbunătățire a sistemului informațional, Direcția ~ Statistică concluzia nisterele prinderile o serie de formulare și dări de seamă statistice inutile. Numai la I. M. Sadu, dinsub- ordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, s-au depistat ca inutile 282 dări de seamă statistice și care, conform indicațiilor D.C.S., trebuiau scoase din uz. Rămîneau, de fapt, încă destule : 490 dări de seamă statistice pe an. Forul de resort nu a renunțat decît temporar la sutele de situații anulate de organele statistice și a decis arbitrar, celebrul ordin nr. ca întreprinderea mai întocmească

vești pe de la

Centrală de a ajuns la că atît micit și între- întocmesc

prin 16, să ...... .................... to- .■tuși alte 103 dări deV seamă. înmulțirea și ' perpetuarea speciei formularistice a luat, deci, forme noi și la ora actuală se completează și se transmit anual peste șase sute de dări de seamă statistice oficiale, la care mai adăugăm pe cele...

întreprinderea de morârit și panificație „Dobrogea" din Constanța(Foto : Gh. Vințilă)

neoficiale, solicitate totuși de organul tutelar. „Norocul" este că nu toate se expediază în scris. Din cele peste 600 dări de seamă, formulare, hîrtii și hîrtiuțe, 263 se transmit ministerului, telefonic.Pe bună dreptate, tov. Ion Bălan se întreabă : „Facem serviciu societății dacă pentru simple înregistrări sau centralizări statistice, care necesită simple operațiuni aritmetice ordinare, cum sînt adunarea și scăderea, folosim cadre de înaltă calificare, economiști și ingineri care și-au părăsit meseria pentru o muncă birocratică, fără răspundere? Are vreo utilitate întocmirea mai multor situații statistice pentru același indicator, pentru aceeași cauză, pentru același efect și obiect și care transmit aceluiași gan tutelar ?...“ în prima zi se portează telefonic nisterului producția marfă și producția în unități naturale. în a treia zi, pînă la orele 12, se comunică, tot telefonic, producția globală, productivitatea muncii, numărul mediu scriptic al sa- lariaților, numărul mediu scriptic al muncitorilor. Mai târziu, spre seară, se expediază în scris dările de scamă pentru în- . 'ț,; deplinirea planului de producție. (I.N.D.), în care sînt raportați toți indicatorii raportați în prima și a treia zi dimineața. Separat, în aceeași zi, se întocmește și graficul cumulat de producție, formular netipizat, ce cuprinde aceleași date din darea (I.N.D.). 'ziua a noua raportează

un

se or-ra- mi-

de seamăIn fine, în se mai încă o dată, în scris, organului tutelar productivitatea muncii, numărul mediu scriptic de sa- lariați, numărul mediu scriptic de muncitori, elaborîndu-se de această dată darea de seamă M. S. Filiera se repetă pentru executarea investițiilor. Nouă zile chinuitoare de adunări și scăderi, în care se consumă maldăre de hîrtie și se blochează, contra cost, o întreagă rețea telefonică !Și consecințele ? Nu numai irosirea forțelor de economiști și ingineri, a inteligenței umane care se abrutizează și se îmbîcsește cu lungi șiruri de cifre inutile, dar și
(Urmare din pag. I)cestui scop revine, după părerea mea, Consiliului Național al Cercetării Științifice, care, printr-un program special elaborat, fixînd în amănunt sarcinile ce revin diferitelor verigi, ar putea să polarizeze toate forțele existente. Desigur, această acțiune de anvergură necesită prudență, a- nalizîndu-se cu răspundere corelațiile ce o condiționează. Se simte astfel nevoia unor studii privind gradul de saturare a pieței interne, precum și prospectarea conjuncturii pe piețele străine. Este doar știut că sîntem interesați să fabricăm volume mari de producție, întrucît aceasta diminuează prețul de. cost, micșorează dificultățile întâmpinate în punerea la punct a proceselor tehnologice etc.în orice caz, un astfel de program este apt să concentreze eforturile spre soluționarea problemelor-cheie, a fazelor succesive ce vor conduce spre crearea motorului competitiv de concepție proprie. Desigur, acest program trebuie să acorde prioritatea necesară compartimentelor de cercetare, proiectare și dezvoltare. Mă refer la aceea că potențialul existent trebuie întărit și dirijat în vederea soluționării optime a telului propus. Totodată, este imperios necesară adîncirea specializării atît a unităților, în cadrul rețelei existente, cît și a celei personale, a cercetătorilor, proiectanților etc., în cadrul a- celeiași unități. Aceasta privește sectoarele angrenate nemijlocit în fabricația de motoare, precum și pe cele care nu intră direct în profilul construcțiilor de mașini (masele plastice încorporate, aparatajul electrotehnic, de automatizare a comenzilor, cartonul pentru garnituri etc.).De asemenea, specializarea și cooperarea existente între unitățile noastre producătoare trebuie întărite

în continuare. Cu timpul, putem a- junge să producem motoare la o uzină cu caracter mai mult de montaj, care să fabrice piese componente într-o măsură mai mică, dar avînd, bineînțeles, obligația respectării unei calități corespunzătoare și a unor termene stricte de livrare. Este vorba apoi de numeroasele catedre ale în- vățămîntului superior, al căror înalt potențial de creație este bine cunoscut și care ar trebui încadrate în programul amintit, antrenate în

multe găsindu-și aplicații în industrie. Desigur, cercetarea fundamentală trebuie să se ocupe și de problemele a căror aplicativitate este doar bănuită, dar socotesc că. în perioada actuală, ea se cuvine îndreptată cu precădere spre investigații a căror aplicativitate este cunoscută, convergînd spre crearea motoarelor de concepție proprie.Este imperios necesar, de asemenea, ca în unitățile departamentale și universitare să-și capete locul cuve-

pierderi bănești importante. în acestsens, șeful serviciului planificare a făcutcalculele necesare. în prețul de vînzare al frigiderului, care este un produs consum, de de și
de larg cheltuielile necesitate i primarăbirou, evidența statistică, reprezintă circa 27 lei pe fiecare bucată. La acestea, dacă se mai a- daugă și cele ocazionate de alte informări pentru organele tutelare din ministere și organizații economice de desfacere, cheltuielile totale se ridică la 31 lei. într-un an, 4,J> milioane lei se irosesc numai în cazul „informării" referitoare la producția frigiderelor. Cifra pare astronomică, dar aceasta este realitatea, acesta este biro- de dintributul plătit orației statistice întreprinderea Sadu.

★este poziția în această pri- La sesizareaCare D.C.S. vință ? tov. Ion Bălan, s-a a- nalizat zul de și s-a toarele statistice nu au aprobate de— după care zință vreo 11 care uneori se multi- olică, în funcție de luna sau trimestrul în care se face raportarea. în continuare, se comunică : „Lista dărilor de seamă statistice (se ențimeră vreo 17) care trebuie trimise anual, trimestrial și semestrial" și nu atît de des cum pretinde Direcția generală de mecanică fină— forul de resort al I.M. Sadu. Acordînd cuvenita considerație deciziei D.C.S., cea mai îndreptățită să indice care anume și cînd trebuie expediate dările de seamă statistice, forul de resort a comunicat recent întreprinderii că „este interzis să se mai solicite următoarele dări de seamă sau raportări"... Precizăm însă că nu toate anulările indicate de D.C.S. au fost însușite de minister. Intenționează oare forul de resort amintit să repete gestul de anul trecut, cînd a revenit asupra hotărîrii de a se simplifica și perfecționa sistemul informațional ? Oare în felul acesta va fi îndrumată și sprijinită întreprinderea de la Sadu ?

temeinic abu- formularistică decis : „Urmă- dări de seamă fost D.C.S." se pre- titluri,

Petre NEDELCU

B B B HȚin să subliniez că. în ceea ce privește cercetarea de dezvoltare, am acumulat o experiență destul de importantă, știm ce ne trebuie, dar. deși avem cadre bine pregătite, numărul lor este insuficient. în unele cazuri, se simte lipsa bazei materiale de laborator. Trebuie menționată, în legătură cu aceasta, problema oarecum anexă, dar de mare importanță, a realizării în țară a unei serii de aparate moderne de investi-

MOTOARE COMPETITIVE
DE CONCEPȚIE PROPRIE

soluționarea problemelor concrete. Crearea, preconizată în directivele Comitetului Central, aprobate de Conferința Națională a partidului, a unor unități de cercetare pe lingă catedrele existente, va însemna pentru acestea posibilități materiale sporite, amplificarea acțiunii de atragere a personalului de cercetare fără sarcini didactice, îmbunătățirea bazei materiale de investiții științifice — deci o creștere sensibilă a potențialului general de cercetare. în sfîrșit, este vorba de unitățile Academiei — Institutul de energetică, Institutul CentrulCentrele de cercetări tehnice din Timișoara și Iași — colective care au efectuat cercetări importante la noi în tară în domeniul motoarelor.

industrial. în perioada ac- cercetarea de dezvoltare ar sugera și transfera cer- fundamentale o serie de pre-

de mecanica fluidelor, de mecanica solidelor,

nit cercetarea de dezvoltare, astfel îneît, prin precizarea temei, aceasta să-și găsească concretizări în produsul tuală, putea cetăriiocupări și teme. Desigur, a constituit un mare pas înainte crearea Institutului de cercetări și proiectări pentru automobile și tractoare din Brașov (I.C.P.A.T.). Amplificarea a- cestuia ar fi o măsură binevenită. Concomitent cu aceasta. întrucît I.C.P.A.T. este singura unitate departamentală din tară care are în centrul preocupărilor sale motorul, este necesar ca unități de cercetare și economice să se ocupe și de alte motoare decît cele caracteristice fabricației de automobile și tractoare.

gații științifice. Prin înființarea de noi ateliere de prototipuri și apara- taje, deși nu s-ar acoperi integral necesitățile, o mare parte a lor ar putea fi satisfăcută. Deosebit de importantă este crearea condițiilor a- decvate pentru experimentarea și introducerea rapidă în practică a rezultatelor cercetării privind motoarele. Se înțelege că realizarea acestui deziderat presupune amplificarea bazei materiale existente, va necesita un efort sporit pentru înzestrarea cu aparatura și instalațiile adecvate â compartimentelor angajate în această activitate.Este adevărat că volumul lucrărilor de proiectare pentru crearea motoarelor de concepție proprie nu poate fi îndeplinit imediat cu forțele existente. acest sector fiind, după păre-

agricole de sezon
(Urmare din pag. I)luat măsuri să se lucreze pe terenurile care erau pregătite și pe cele de pe care s-au recoltat culturile târzii. într-o situație similară sînt multe alte cooperative din județ cum sînt cele din comunele Ple- șani, Borzești, Concești, Hulub. Ia- cobeni și altele. Faptul că, pînă la această dată, se puteau semăna suprafețe mai mari o dovedesc rezultatele obținute în județul vecin Suceava unde procentul realizărilor, la această lucrare, este dublu față de Botoșani.Ținînd seama de timpul înaintat și de complexitatea lucrărilor agricole executate în această perioadă, se cere o îndrumare tehnică de specialitate cît mai eficientă și mai concretă. Or, în această privință se constată deficiente serioase. Acum, în plină campanie agricolă, inginerul agronom Constantin Iosep, de la cooperativa lacobeni, a lipsit din unitate două zile, fără învoirea cuiva și fără un motiv special, lă- sîndu-i pe tractoriști și ■ pe cooperatori să se descurce singuri. De asemenea, inginerul Ion Iftodi, de la cooperativa agricolă Lunca-Vîrfu Cîmpului, navetist fiind, este prezent doar cîteva ore pe zi în unii tate. în această situație, președintele cooperativei este obligat să-i preia o parte din atribuții. Direcția agricolă trebuie să combată asemenea manifestări de indisciplină.In județul Botoșani există condiții să se însămînțeze. în timp scurt, mari suprafețe cu grîu și alte cereale de toamnă. La această dată, potrivit datelor de la direcția agricolă, există teren pregătit, în afară de ce s-a semănat, pe circa 20 000 ha. De asemenea, cele mai mari suprafețe au fost eliberate de culturile târzii. Se cere ca direcția agricolă și uniunea județeană a cooperativelor agricole să ia măsuri urgente în vederea folosirii din plin a tuturor forțelor pentru grăbirea semănatului.
Ce frânează

lucrărilorPotrivit datelor centralizate Direcția agricolă, pînă la data 11 octombrie, semănatul griului cooperativele agricole din județul Mure’ș s-a făcut pe o suprafață de 5 580 hectare din totalul de 60 000 hectare, ceea ce reprezintă numai 9,3 la sută din suprafața prevăzută. Nici celelalte lucrări agricole de sezon nu se desfășoară în ritm satisfăcător. Sfecla de zahăr a fost recoltată în proporție de 42,5 la sută, cartofii — 30 la sută, porumbul — 6,1 la sută. Specialiștii direcției agricole înarmați cu buletine meteorologice dau vina ră- mînerii cole de ultimele

la de în

în urmă a lucrărilor agri- toamnă pe ploile căzute în zile. într-adevăr, ploile au
B ® E Orea mea, într-o oarecare măsură deficitar. Totuși, cadrele de proiectanți pot fi pregătite relativ mai ușor decît specialiștii în tehnologie sau în cercetare, unde, după cum este știut, sînt necesari mai multi ani pînă cînd noii cercetători devin capabili să desfășoare independent o activitate creatoare.In rezumat, cred că posibilitățile existente — fără modificări prea mari în rețeaua de unități actuală, dar cu adîncirea specializării de care am amintit — permit soluționarea celor mai multe dintre problemele ridicate de trecerea de la structurile actuale de fabricație, la structuri similare soluțiilor ce s-au bucurat de succes în alte țări, fie prin modernizarea tipurilor actuale de motoare, fie prin asimilarea de modele noi de concepție românească.Este clar că eliberarea de licențele străine va însemna degrevarea bugetului de însemnate cheltuieli valutare — imperativ major al economiei naționale. Cu toate că nu se poate afirma cu certitudine că forțele proprii de cercetare, proiectare și dezvoltare vor putea rezolva toate problemele, spre a trece imediat la fabricația integrală a motoarelor de concepție românească, de pe a- cum este sigur că se va putea renunța la achiziționarea unora dintre licențele mai costisitoare. A devenit clar că nu mai este recomandabilă cumpărarea unor licențe integrale, evident aceasta pre- supunînd obligația de a le înlocui cu succes prin potențialul propriu de cercetare, proiectare și dezvoltare. Atingerea unui obiectiv major, cum este realizarea motoarelor românești competitive, de concepție proprie, o dată cu sporirea prestigiului de care se bucură științele tehnice românești peste hotare, este aptă de a aduce substanțiale avantaje economiei noastre naționale,

împiedicat în oarecare măsură desfășurarea campaniei de toamnă. Dar au fost și zile bune în care se putea lucra din plin. Consiliile de conducere și specialiștii din cooperativele agricole nu au urmărit ca în zilele respective să se lucreze din plin, măna suprafețe dese rezultatele gricole vecine.în dimineața brie deși ploua, la cooperativa a- gricolă din Nazna toate tractoarele și atelajele erau la lucru în cîmp. Trei tractoare erau folosite la arături, 7 la eliberarea terenurilor de sfeclă de zahăr, iar unul la semănat. Inginerul cooperativei arăta că din cele 200 hectare prevăzute a se cultiva cu grîu, 50 hectare au și fost însămînțate. De asemenea, s-a terminat semănatul orzului pe întreaga suprafață. Rezultate bune au obținut și alte cooperative agricole cum sînt cele din Luduș, Coroi Sînmartin și altele.La numai cîțiva kilometri de la Nazna se găsește cooperativa agricolă Sîntioana, unde lucrările a- gricole de toamnă se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător. Aci. din cele 300 hectare prevăzute a fi în- sămînțate cu grîu s-au realizat numai 15, iar la orz din 70 — doar 10 hectare. Cauza principală a rămîne- rii în urmă o constituie organizarea defectuoasă a muncii de către consiliul de conducere. în loc ca forța de muncă să fie dirijată la locurile cele mai importante, ea a fost îndreptată spre alte lucrări mai puțin importante și care puteau fi făcute și mai târziul în ziua de 12 octombrie, deși s-a putut lucra din plin la recoltatul sfeclei, pe cîmp erau doar 80 cooperatori, dintre care 30—40 lucrați la încărcarea sfeclei în mașini și remorci. Un exemplu pozitiv de modul în care se poate folosi forța de muncă, din care ar putea învăța, și cei de la Sîntioana, îl constituie cooperativa din Breaza, unde la transportul din cîmp au luat parte aproape toți cooperatorii și peste 100 atelaje. Lucrările agricole de toamnă întârzie și datorită faptului că nu sînt bine folosite mij- . loacele mecanizate. în unele cazuri tractoarele sînt folosite pentru a aduce piese de schimb necesare reparării combinelor de recoltat sfecla. La I.M.A. Reghin au fost după piese de schimb șefii de secții din Sîntu, Ilioara, care, alături de cei din Morăreni și Crăiești nu s-au a- flat pe cîmp în zilele frumoase de lucru. Defecțiuni se constată și în organizarea muncii mecanizatorilor. La cooperativa agricolă din Reghin tractoriștii se așteptau unii pe alții pentru a începe aratul pe o nouă tarla pe o vreme de aur. cu cer senin și pămînt zvintat.Tovarășul ing. Emil Rusu, șeful serviciului de cereale și plante tehnice din Direcția agricolă județeană, ne informează asupra măsurilor menite să impulsioneze lucrările în perioada următoare. S-a recomandat să se organizeze munca tractoarelor și a celorlalte mijloace mecanizate în mai multe schimburi și să se lucreze și noaptea, acolo unde condițiile permit. într-adevăr. sînt măsuri bune. Se cere însă ca reprezentanții organelor locale, specialiștii Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție și ai Direcției agricole trimiși pe teren să acorde un sprijin calificat unităților agricole în vederea intensificării ritmului de lucru. Se cer o bună organizare a muncii și folosirea din plin a mijloacelor mecanizate și a. atelajelor. Procedîn- du-se în acest fel, lucrările voi' putea fi făcute în termene cît mai a- propiate de cele prevăzute.

Că mai unorzilei
se puteau se- mari o dove- cooperative a-de 12 octom-

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii'

Cargou destinat 
transportării 
cheresteleiLa șantierul naval din Constanța a început construcția u- nui nou tip de navă maritimă : cargoul destinat transportării cherestelei, cu o capacitate de 1 920 tdw. Proiectul noului tip de cargou — prima navă maritimă care intră în programul de construcții al șantierului naval constănțean — a fost elaborat de Institutul de cercetări și proiectări pentru construcții navale din Galați. Nava va avea o linie modernă, instalații do bord cu un grad ridicat de mecanizare și automatizare și dotări speciale pentru asigurarea posibilităților de navigație atît în apele zonelor calde cît și în cele cu ghețuri. Primele cinci cargouri sînt destinate exportului, fiind contractate de Uniunea Sovietică. (Agerpres)
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Discuția despre filmul artistic — care se desfășoară în ultima vreme în presă — a relevat limite și aspecte contradictorii ale producției din anii trecuți ; și anume faptul că nivelul de ansamblu al filmelor în cauză nu a izbutit să dea măsura capacităților creatoare de care dispune cinematografia noastră. Evident, noi cei care ne-am legat viitorul și puterea de muncă de a- ceastă atît de îndrăgită artă a secolului nostru sîntem datori să analizăm cu sinceritate, într-un spirit principial, deplin responsabil, situația de pînă acum, pentru a trage concluzii folositoare fiecăruia dintre noi, ca și dezvoltării cinematografiei naționale în totalitatea ei. Lucrul cel mai important în această analiză este, după părerea mea, tocmai deschiderea spre viitor, preocuparea de a descoperi — printr-un efort comun — nu atît contururile (bine cunoscute, dealtminteri) faptului consumat, cît căile cele mai fertile spre valorificarea forțelor existente, spre realizarea operelor cu adevărat reprezentative, capabile să îmbogățească patrimoniul artei noastre socialiste și să impună în chip concludent filmul românesc în contextul cinematografiei contemporane.Deși experiența mea de scenarist este încă destul de restrînsă, perioada de cînd lucrez în această calitate, în cadrul Centrului Național al Cinematografiei, mi-a permis să mă conving de existența unor autentice talente, de faptul că filmul românesc se bizuie și se poate bizui pe un capital uman care oferă premisele artistice ale revirimentului pe care-1 dorim cu toții și pe care marele public îl așteaptă de atîta timp. Aceasta începînd cu factorii direct responsabili ai creației: regizorii, con- tinuînd cu scenariștii, cu actorii, cu operatorii (avem operatori admirabili, unii de talie europeană) și sfîr- șind cu ceilalți participant (anonimi, din păcate, spectatorilor) la realizarea filmelor — directori de producție, tehnicieni, secretari de platou, mașiniști sau cascadori etc. I-am cunoscut tre am am cerli s-au dedicat. Insist asu-
personal pe mulți dinei, am discutat cu ei, trăit în mijlocul lor, constatat că sînt sin- pasionați de arta căreia

pra acestei realități deoarece tocmai aici apare principalul paradox al cinematografiei noastre : contradicția între potențialul ei creator și finalitatea creației.Se nasc, în mod firesc, mai multe întrebări : de ce apar încă filme slabe sau aproape slabe; de ce în- tîrzie de atîta timp realizarea unor filme mari, de larg . ecou ? Personal, cred că pot fi invocate explicații multiple, dar că soluția,

lective de elaborare. In spiritul simplificării sistemului de lucru cu scenariștii, hotărît de Centrul Național al Cinematografiei, îmbunătățirea continuă a colaborării cu autorii (atît cu cei din cadrul redacției, cît și cu cei din afară : scriitori, oameni de artă sau pur și simplu scenariști ocazionali, oameni de talent din întreaga va stimula apariția lucrări îndrăznețe în stanța lor, bogate în

capacitate artistică și stîr- nind, dacă nu indignarea, cel puțin nedumerirea publicului, să devină autorul unei a doua „capodopere" de lipsă de gust, apoi a unei a treia, și a patra, și așa mai departe. Cred că este cu totul greșit ca unui număr de „x“ autori să li se acorde încredere în continuare (chiar și după un număr cert de nereușite e- vidente), în timp ce o seamă de realizatori — și nu dintre cei mai puțin talen-țară)unor

Horia PATRAȘCU

re din cadrul învățămîntu- lui artistic de specialitate : secții de ci- care

este una singura : instaurarea și respectarea cu deplină consecvență a unor criterii de valoare — ideologice și artistice — în toate etapele și sectoarele creației de film.Vorbind despre criteriul de valoare, am în vedere, în primul rînd, selecția scenariilor, consistența ideilor cinematografice, necesitatea de a se veghea asupra calității artistice și de conținut încă în acest stadiu incipient al creației. Criteriile la care mă refer ar trebui să acționeze și în procesul de definitivare și aprobare a scenariilor, inclusiv în strădania de adescoperi ideea valoroasă, actuală, într-un scenariu care, chiar dacă prezintă unele neajunsuri, este perfectibil sau poate oferi substanța unei munci

actuale, în semnificații. Desigur, criteriul valorii trebuie să însoțească și munca regizorilor începînd cu opțiunea lor pentru un scenariu sau altul, cu poziția lor activă, iscoditoare, cu rolul realizatorilor în descoperirea și promovarea u-nor idei cinematografice noi, vibrante, izvorîte din realitățile vieții noastre. Dar, căci există un „dar“, s-au constatat multe situații în care un realizator, dînd dovadă de deplină in-

tați — sînt ținuți în studio, sistematic, numai pentru a face „asistență" ; fără a li se fi dat măcar o singură dată posibilitatea de a demonstra dacă pot, sau nu, face film. Nu-mi propun să intru în amănuntele a- cestui aspect, ci doar să observ că și aici ar trebui aplicat mai ferm criteriul valoric — în promovarea celor mai înzestrați realizatori, în stimularea talentelor reale, în virtutea u- nei politici artistice cu orizont larg, adecvată sarcinilor actuale și cerințelor dezvoltării în perspectivă a cinematografiei naționale.In aceeași ordine de idei, ar fi oportună poate și a- nalizarea eficientei învă- țămîntului nostru cinematografic. Sînt lipsuri ce a- par inițial în însăși modalitatea de existență și preda-

cele cîteva nematografie ționează în raza învățâ- mîntului superior, de pildă, sînt cotate încă — din nefericire — ca simple „anexe" ale institutului de teatru ; nu întotdeauna cadrele didactice alese pentru inițierea începătorilor în arta filmului sînt dintre cele mai indicate (și mă refer aici, în primul rînd, la rezultatele practice obținute de către unele dintre aceste cadre la locul de muncă, pe platou) ; ș.a.m.d. Deci, tot criteriul valoric.Cîteva cuvinte în încheiere : am putut constata, în 1 ultimii ani, apariția unor „mode" (dacă se pot numi astfel). Am asistat astfel, rînd pe rînd, la „moda" filmului polițist, la „moda" comediei cinematografice, ș.a.m.d. — toate acestea în defavoarea filmului contemporan autentic. Fără a încerca să bagatelizez nici unul dintre genurile enumerate mai sus, dimpotrivă, considerînd că o cinematografie nu poate exista, ca fapt artistic, fără o diversificare tematică sau de modalități — cred că o a- devărată școală cinematografică națională există în primul rînd — nu poate exista altfel — datorită filmului contemporan. Cinematografia artistică din România trebuie să se axeze cu o și mai mare pondere pe subiectele contemporane, pe filme care să oglindească — cu o maximă putere de generalizare — nu numai „faptul divers" (deși uneori chiar și acesta poate duce la pelicule de valoare), ci, mai ales, destinul omului contemporan, preocupările sale, bucuriile sau necazurile sale de zi cu zi. Filmul nostru nu trebuie să se rețină să laude, la fel cum nu trebuie să se sfias- că — atunci cînd este cazul — să condamne. Să fie patetic sau grav, gingaș sau caustic, urmărind însă întotdeauna — și mai presus de orice — adevărul, respectul față de acest om al realităților noastre, pare dorește să se revadă pe ecran. Care dorește să se înțeleagă. Care dorește să se simtă participant activ la acest mare, la acest covîrșitor spectacol de cultură (și mostră de viață în același timp), care se numește cinematograf.
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Al. ANDRIȚOIU

O Vera Cruz : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
e Samuraiul : REPUBLICA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
o Să nu ne despărțim : SALA CI
NEMATECA — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 (bilete la casă).
o Veșnic întîrzlat : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Planeta maimuțelor : CAPITOL 
9; 11,30; 14,15; 17,45; 20,30, MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15 
18,30; 20,45.
© Operațiunea San Gennaro 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45, VOLGA — 9—13,30 in 
continuare ; 16 ; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
o Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.O Testamentul unui pașă ; LUMI
NA — 8,45—16,30 în continuare ; 
18,45; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Winnetou (seria a IlI-a) : FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 18;
20.30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,15.
O Tarzan, omul-maimuță : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DA
CIA — 8—16,30 în continuare ; 
18,45; 21.
O Program pentru copii : DOINA
— 9; 10.
O Vicontele plătește polița : 
UNION — 15,30; 18; 20,30.
© Este vulpea capricioasă ? ; Pa
tinatorii ; Los Meme ; Doctorul 
Gustav ; Publicul ; O călătorie cu 
balonul : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
© Căderea Imperiului roman : 
FEROVIAR — 9,30—16 în continua
re ; 19,30.
O Surprizele 
REASCA — 9;
20.30.
O Frumoasele
— 9; 11,15; 13,30; 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
o Jurnalul unei femei în alb : 
BUZEȘTI — 20,30.
O Notre Dame de Paris : TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30.
O Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
O Roata vieții : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,30.
© Taffy și vînătorul : UNIREA —
15.30 ; 18 ; 20.
O Fratele doctorului Homer : 
LIRA — 15,30; 18; 20,30.
O Un dolar găurit : DRUMUL SĂ
RII — 11; 15; 17,30; 20, PACEA — 
15,30; 18; 20,30.
0 Inimă de mamă: COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
© Trei copii „minune" : VIITORUL
— 15,30; 18.
o Colina : VIITORUL — 20,30.0 Neînțelesul : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
o Marysia și Napoleon : RAHOVA
— 15.30; 18; 20,30.
© Viva Maria : POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.

dragostei : FLO- 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 

vacanțe : AURORA 
“ 15,45; 18; 20,30,

miliei", se ocupă atent, la rîn- du-i, de acest liceu și publică în „Familia" articolele profesorilor înzestrați. Sînt presupuneri, nu lipsite de temei, că Eminescu ar fi trecut și el pe la acest liceu, încercînd să-și obțină diploma.Deși confesional, liceul n-a avut niciodată structură de seminar, iar după actul Unirii din 1918 liceul intră imediat și cu de la sine putere sub tutela Ministerului Instrucțiunii și respectă cu rigoare programa lui analitică.O încercare grea dar eroică au fost pentru liceul din Beiuș anii celui de-al doilea război mondial. Alături de noi învățau aici colegi din diferite localități transilvane refugiați după dictatul de la Viena. Mulți dintre ei întreținuți gratuit — în zile de grea cumpănă — cînd la internat mîncau aproape cu regularitate supă de chimion, mîncare de prune sau mămăligă cu magiun. Era vai de capul nostru, dar învățam carte, postind. Am avut colegi români, maghiari, evrei, italieni, fără să se fi făcut vreo discriminare în drepturile lor.După eliberare, școala s-a regăsit pe sine, cu sporite energii, intrînd în noul circuit de idei și dînd generații bine pregătite pentru construirea socialismului. Cunosc absolvenți care astăzi sînt rectori sau decani, arhitecți cu opere vestite, scriitori, lingviști participanți la congrese internaționale, diplomați, activiști în paratul de partid și de stat, ventatori. Lista copioasă este metrică cu aceea a altor liceepe cuprinsul patriei, toate intrate în sfera armonioasă a socialismului creator de valori.Așadar, la cei 140 de ani l?ăi săi, liceul are astăzi și ceva de legendă, în realitatea lui semeață, iar o mînă contemporană' îi pune lauri pe frunte. Sârbă-, lorirea are ținută de imn. Ea intră simetric în contextul respectului față de trecutul nostru istoric căruia Partidul Comunist Român i-a dat un caracter programatic. Bucurîndu-se de sprijinul . și dragostea organelor de partid și de stat, liceul din Beiuș își sărbătorește jubileul la zona de aur a prezentului său. în recentele măsuri de îmbunătățire a sistemului de învățămînt, el intră cu un palmares glorios și cu energii capabile să dea faimei sale o nouă strălucire. S-au alocat mari sume pentru lărgirea și modernizarea clădiri bibliotecii liceale i-a cută o consistentăde cărți; foștii elevi ai liceului dăruiesc muzeului de istorie documente, albume, diafilme.Cinstire școlii care ne-a crotit, profesorilor care iluminat și steagului unește spiritele ’

Oiicît venerabilă i-ar fivîrsta, o școală nu poate fi niciodată bătrînă. O școală este focarul unei tinereți continue, lu- minînd totdeauna spiritul generațiilor celor mai proaspete. îm- bătrînesc dascălii generoși în înțelepciune, îmbătrînesc clădirile ctitorite de precursori, dar școala rămîne mereu tînără, în spiritul ei, în conștiința ei națională, în acutul ei sentiment al istoriei. Aceste gînduri îmi înnobilează e- moția acum cînd mă pregătesc sufletește pentru sărbătorirea liceului din Beiuș în care am învățat. El împlinește în această toamnă 140 de ani și ne poftește frumos să-i evocăm — în băncile acum prea strimte, pe care o- dinioară am descifrat taine.Actul de naștere al liceului aste legat de numele lui Samuil Vulcan. Unchi al lui Iosif Vulcan, el cere, pentru prima oară în cele trei provincii românești, înlocuirea alfabetului slavon cu cel latin, punînd-o în practică la liceul pe care l-a creat. Acest vlădică neostenit a făcut și un admirabil mecenat, găzduind pe Samuil Micu Clain, pe Maior și pe Șincai, ajutîndu-i să scrie acolo opere de seamă. Dar fără îndoială că opera lui capitală este liceul din Beiuș, care ia ființă în octombrie 1828 și pentru care a depus o neobosită activitate.Scopul nobil al înființării liceului din Beiuș este expus limpede în scrisoarea prin care Vulcan anunța poporului : „Pentru aceea ca și neamul românesc mai curînd să poată simți dulceața care din învățături isvorăște, de care toate neamurile luminate sînt îmbogățite..." De formație umanistă, S. Vulcan (ca de altfel și nepotul său Iosif Vulcari) își dă seama că trezirea conștiinței naționale și înfăptuirea actului Unirii cu Țara, nu se pot face fără cultură. Școlile îi vor forma pe viitorii tribuni, pe viitorii istorici, pe viitorii luptători. Lipsit de mistică, programul școlii e de tip umanist : se predau logica, matematicile, arheologia elina,. retorica, științele naturii etc. Liceul rezistă adeseori prin chetă și danii, — profesorii fac un adevărat apostolat mergînd, cu directorul în frunte, prin sate să lămurească părinții să-și dea copiii la școală. Clădirile se lărgesc, un alt episcop energic, Pavel, zidește un internat încăpător. Istoria veche a acestui liceu e o neostoită dăruire de energii și un șir de lupte nu lipsite de jertfe. Se înscenează procese, se acuză false atentate, dar profesorii, cu numai jumătate leafă, rezistă. Elevii, mai întîi numai 25, vin apoi cu sutele, de prin Maramureș, din Banat, din toată Transilvania.Iosif Vulcan, întemeietorul „Fa
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lost iâ-'/ donație <o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Aventurile lui 
Plum-Plura — 11; (sala din str. 
Academiei) : Șoricelul și păpușa 
— 11.

e Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30.

L. Ca- 
Heidel-

«3 Teatrul dramatic din Brașov 
(Sala Palatului) : Călătoria dom
nului Perrichon — 19,30.

„Goana după fluturi" de Bogdan Amaru pe scena Casei de cultură din BrăilaFoto : Agerpres
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lei: Situația în alte părți.

Popa, de la de părere tipărească mai expres biblio- lucru se prac-

.Goana după fluturi" de Bogdan Amaru

Există două canale principale prin care cartea pătrunde în mediul sătesc ; bibliotecile comunale și comerțul cooperatist. Xn satele județului Sălaj, bibliotecile au primit anul acesta cărți în valoare de 269 000 lei, iar prin cooperația de consum s-au vîndut cărți în valoare de 943 000 lei.— îmbogățirea fondului de cărți al bibliotecilor comunale reprezintă un mijloc important de culturalizare a maselor — ne spune tov. Ilie Luca, vicepreședinte al comitetului județean pentru cultură și artă. Această activitate s-a îmbunătățit substanțial de cînd am reușit ca în fiecare comună să avem cite un bibliotecar calificat. Se pune însă problema : ce cărți primesc bibliotecile sătești ? Experiența ultimilor ani arată că listele de comenzi, întocmite pe baza proiectelor de plan editorial, nu sînt onorate decît în proporție de circa 30—40 la sută. în schimb, în locul cărților comandate ni se trimit

8,30 — Ora exactă ; Cum va fi 
vremea 7 Gimnastica de 
înviorare.

8,40 — Pentru 
Filmul 
Tell".

8,05 — „Guliver în țara păpuși
lor". Prezintă colectivul 
Teatrului Țăndărică.

10,00 — Ora satului. în cuprins : 
Semănatul nu mai su
portă nici o întîrziere ; 
Dialog economic : anul 
1969 începe în 1968 ; Re
portajul emisiunii : S5 de 
primăveri ; Dintr-o sută de 
portrete ; Buletin agro-me- 
teorologic ; De pretutin
deni ; Recunoașteți monu
mentul ? ; Poșta emisiunii ; 
Caleidoscop muzical.

11.30 — TV. pentru specialiștii din
agricultură. Ciclul „Meca
nizarea". Lucrări în pomi
cultură.

12,00 — De strajă patriei.
12.30 — Telex — TV.
12,45 — închiderea emisiunii dc 

dimineață.
15,00 — Zig — Zag — Telemagazin 

duminical.
15,25 — Fotbal : Dinamo București- 

Farul Constanța.
10.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Telesport.
20,10 — Armonii în ritmuri mile

nare.
20,40 — Zece minute cu Ștefan 

Bănică.
20.50 — Intr-o după-amiază... de

operetă.
21,20 — Filmul artistic „Gentleman 

Jim“. In rolul principal 
Eroii Flyn.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968. Atletism : 400 
metri garduri (serii) ; 800 
metri bărbați (serii) : 100 
metri bărbați (serii) ; 10 000 
metri (finală).

20,00 — Telex — TV.
20,05 — „Omul dintre nisipuri". 

Film documentar.
20,25 — Reporterii noștri în țară și 

peste hotare.
20,50 — Seară de teatru : „Pri

vește înapoi cu mînie", de 
John Osborne.

altele, unele fara nici o valoare instructiv-educativă, dacă ținem seama de necesitățile reale ale satului. Am impresia că nu există o corelare judicioasă între planurile diferitelor edituri și cel al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă în ceea privește bibliotecile sătești.Inspectorul Nicolae ~ ceeași instituție, este editurile ar trebui să multe cărți destinate tecilor sătești. Acest tică și în prezent, dar pe scară redusă.Problemele cele mai spinoase le ridică difuzarea cărții prin intermediul unităților de desfacere ale cooperației de consum. în primul rînd, cartea ajunge în unitățile de desfacere prin intermediul a 5 întreprinderi ICOMCOOP (Cluj, Dej, Baia Mare, Zalău și Șimleul Silvaniei), din care numai două au sediul pe teritoriul județului. Dar, chiar dacă aprovizionarea ar fi făcută doar de către cele două întreprinderi din județ (Zalău și Șimleu), sau de către una singură, carențele nu ar putea fi înlăturate. Nivelul de pregătire culturală al salariaților ce se ocupă cu cartea la aceste întreprinderi este atît de scăzut, îneît ei tratează cartea ca pe o marfă oarecare. Adevărul este că difuzarea cărții se face cu o mare superficialitate — ne mărturisește Zoltan Kiss, vicepreședinte al uniunii județene a cooperativelor de consum. Din această cauză, nici nu am reușit să încadrăm sectorul cu oameni competenți și permanenți. Ei se schimbă des, am putea spune că unul vine, altul, pleacă, îneît nu apucă, să se familiarizeze cu această muncă frumoasă, dar, după părerea mea, și dificilă".Dacă aceasta este situația la nivelul întreprinderii comerciale, în unitățile care pun în vînzare cărțile — 8 librării și peste 200 de magazine sătești — lucrurile stau și mai rău. în primele 8 luni ale acestui an, librăriile au vîndut cărți de aproape 200 000 lei — ceea ce este puțin față de nevoile și posibilitățile locale. De fapt, în librăriile sătești vînzarea cărții este a 5-a roată la căruță, pentru că ele vînd și articole de drogherie, jucării, țigări etc., articole care dețin ponderea principală în valoarea vînzărilor. La librăria din comuna Sînmihaiul Almașu- lui, din vînzările în valoare de 18 000 lei pe luna august, cărțile reprezintă doar 700 este asemănătoare și Nivelul de pregătire scăzut, lipsa pasiunii pentru carte și, în ultimă instanță, lipsa de interes (planul de desfacere se realizează pe seama altor articole) fac ca acești librari să considere cartea ca o marfă care poate să mai aștepte. Nu-i de mirare că, în unele librării sătești, chiar un cititor mai versat nu reușește să-și aleagă cartea dorită. în al doilea rînd, aprovizionarea librăriilor este defectuoasă. Librarul conștiincios, cu dragoste de muncă, trebuie să se ducă singur la depozit si să-și aleagă cărțile. Dacă e nepăsător, așteaptă ; de trimis nu i se trimite mai nimic. Gestionara Maria Mocanu din Sînmihaiul Almașului ne spunea că nu a primit cărți de 4 luni de zile, iar cînd a reclamat a- ceastă situație merceologului Mihai Sîntămăreanu, i s-a răspuns "K mai este timp pînă la vară !în magazinele de desfacere versale și mixte, în prăvălii găsești teancuri de cărți amestecate, arun-
că...uni-

O Teatrul de Comedie : Nicnic — 
10,30; Un Hamlet de provincie — 
19,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" : Fru
moasă duminică de septembrie — 
19,30.

cate într-un colț sau în rafturi, pe care vînzătorii le consideră o povară. Nimeni nu face comenzi la depozit. Cărțile vin de la sine, pentru a nu fi stocate în depozitul întreprinderii. Și, sub denumirea de „diferite cărți", îmbătrînesc în magazine. îmbătrînesc și din cauză că tematica multora din ele se potrivește ca nuca-n perete cu cerințele cititorilor de la sate. Lipsesc din magazinele sătești clasicii literaturii noastre, literatura pentru copii și cea politică. Mulți cetățeni solicită broșuri cu ultimele documente ale partidului și statului nostru, dar astfel de broșuri vin cu întîrziere sau într-un număr insuficient de exemplare.în difuzarea cărții Ia' sate, unitățile cooperației de consum sînt ajutate de numeroși difuzori „procentuali". Dar aceștia activează mai ales în perioada „lunii cărții la sate" sau cu alte ocazii festive, cînd se organizează și standuri.Difuzarea cărții la sate implică și o anumită publicitate, care să atragă atenția asupra noutăților editoriale. Uniunea cooperativelor de consum se ocupă în oarecare măsură de reclama unor mărfuri, dar a uitat complet de popularizarea cărții. Din păcate, această activitate, cu vădit caracter cultural-politic de masă, nu preocupă aproape de loc nici organele locale de partid, nici consiliile populare.Ce recomandați pentru îmbunătățirea difuzării cărții în mediul rural?— am întrebat pe interlocutorii noștri. „După părerea mea — susține Zoltan Kiss, vicepreședinte al uniunii cooperativelor de consum, va trebui să se renunțe treptat la vînzarea cărții prin magazinele universale și mixte, unde nu sînt condiții pentru aceasta, și să se sporească numărul librăriilor sătești ; mai precis, în fiecare localitate reședință de comună să existe o librărie. De asemenea, s-ar putea extinde vînzarea cărții prin caravane. în anii trecuți, o astfel de caravană vindea pe o singură rută cărți în valoare de circa 30 000 lei". „Subscriu și eu la extinderea sistemului de librării— ne-a spus instructorul de partid Gheorghe Rusu, iar tov. Ion Chio- rcan, șeful secției de propagandă a Comitetului județean de partid Sălaj. ne-a declarat ; „în ultima vreme, am făcut unele sondaje asupra felului în care este difuzată cartea la sate. într-adevăr, vînzarea prin magazinele alimentare și mixte decurge nesatisfăcător. Va trebui extinsă rețeaua de librării. Librarii, împreună cu bibliotecarii comunali, vor avea posibilitatea să difuzeze cartea și în satele respective, organizînd standuri, expoziții etc. Ar fi absolut necesară în județ o caravană-librărie. O dată cu încadrarea tuturor căminelor culturale cu directori, care sînt și locțiitori ai secretarului comitetului comunal de partid, există posibilitatea îmbunătățirii activității cu cartea la sate. Se cere însă ca editurile să respecte planurile editoriale, să tipărească cărți care interesează pe cooperatorii noștri. Trebuie, de asemenea, înlăturate practicile birocratice, arbitrare, care fac să a- jungă la sate cărți nesolicitate și care rămîn în rafturi cu anii. Iată o seamă de măsuri — și desigur mai sînt și altele — care pot duce la un reviriment în acest sector impor'"'-1 al deservirii satelor.

© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
de muzică populară. Dirijor : Flo
rian Economu.
© Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11 ; Bărbierul din Sevilla
— 19,30.
o Teatrul de Operetă : 
lui Marco Polo — 10,30 ; 
circului — 19,30.
© Teatrul Național „I. 
ragiale" (sala Comedia) ; __
bergul de altădată — 10; Regina de 
Navara — 19,30; (sala Studio) : O 
femeie cu bani — 10; Castiliana
— 15; Părinții teribili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza __
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Luceafărul — 10; 
Un tramvai numit dorință — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia nr.

<76 A) : Sfîntul Mitică Blajinul — 
10; Privește înapoi cu mînie — 20.

O Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 11; Baltagul — 20.

O Teatrul 
Ion — 20.

„Barbu Delavrancea"

Secretul 
Prințesa

o Teatrul „Ion Creangă'1 : Co- 
coșelul neascultător — 10; Toate 
pînzele sus — 18,30.

0 Teatrul evreiesc : Un șirag de 
perle — 11; Intîlnire pe culmi — 
20.

pe scena Casei de cultură din BrăilaFoto : Agerpres

Aiex. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Există o critică a poeților pe care un spirit sever ca Maiorescu o contesta odată fără nuanțări (v. Poeți și cri
tici) pe motiv că „între natura poetului și natura criticului, este o incompatibilitate radicală", în sensul că artistul nu poate fi decît „părtinitor". La „parțialitatea" „criticii de artist" reflecta și Thibaudet1 care-i recunoștea însă, pe lingă limite în judecăți, și merite durabile. în literatura noastră avem cazul lui Ion Pil lat care, paralel cu o activitate poetică substanțială, a cultivat, cu pasiune și competentă, critica literară. Eseurile și portretele sale literare, pline de nerv disociativ și fine intuiții estetice, au cîștigat audienta specialiștilor și

a cititorilor, iar astăzi unii poeți, precum A.E. Baconsky, Ștefan Augustin Doinaș, Aurel Rău, îi urmează, într-un fel, exemplul.Nu s-ar putea spune care dintre ei este mai apropiat, prin vocația intelectuală, de poetul 
Eternităților de o cli
pă. Aurel Rău și-a manifestat însă deschis simpatia pentru creația prestigiosului înaintaș, publicînd, acum cîțiva ani, o ediție selectivă din poezia lui. Studiul introductiv, amplu și cumpănit în a- precieri, reluat acum în volumul Elogii, este, alături de cercetarea consacrată poeziei lui V. Voiculescu, partea cea mai rezistentă a „criticii de artist" practicată de Aurel Rău. Impresia spontană, bucuria de a citi,

comunicate adesea, celelalte articole cărții, pe un ton trădează o vibrație neîncorsetat în rigorile criticii, lasă loc aici examenului analitic scrupulos și detașat care fixează, în linii sintetice convingătoare, două dintre evoluțiile poetice cele mai inte-

Simbata s-au încheiat la Cluj 
științifice a cadrelor didactice 
politehnic, organizate cu prilejul 
de ani de la înființarea institutului. In cadrul ce
lor 14 secții de diferite specialități au fost susți
nute aproape 400 de comunicări științifice sem
nate de un mare număr de oameni de știință, 
cercetători din învățămîntul superior tehnic și 
universitar, precum și de cadre inginerești din 
industrie. Au fost prezentate o serie de invenții, 
tehnologii, procedee și teorii științifice noi, ela
borate în țară. In atenția participanților au stat, 
îndeosebi, probleme privind aplicațiile practice 
ale unor cercetări în tehnologia construcției de 
mașini, metalurgia pulberilor, electro și termo- 
tehnică, fizică, chimie, construcții etc.

(Agerpres)

resante din perioada interbelică.Dacă în aceste studii spiritul critic funcționează cu dezinvoltură șise simte și o tendință deliberată spre sistematizarea informației și organizarea judecăților în perspectivă istorico- literară, în altele intenția analitică se pierde

pe nesimțite, substitu- indu-i-se vocația poetică a autorului. „Elogiul" domină, dar ceea ce ne-ar interesa mai mult este modul cum se argumentează lauda. Or, tocmai aici discuția cri- ticului-poet se desfășoară uneori pe deasupra operei devenită subiect de adorație, dar nu și posibilitate de reevaluare estetică.Privite prin prisma tipului de critică cultivată de Aurel Rău, o critică impresionistă, vibrantă, de o căldură neobișnuită aproape, a- ceste eseuri se citesc cu reală plăcere, mai ales că. și altele, în afară de cele amintite, cuprind observații subtile, susținute de citate alese cu un gust care mărturisește un autentic poet-cărturar. Reflecțiile despre Grigore

Ureche, veanu, giale deschid de cu în aceste pagini, întîl- nim spuse și lucruri deja cunoscute demult. Nu-i mai puțin adevărat că 
gii cuprind și cîteva improvizate
Buchet de flori), pline de generalități care estompează pînă la dispariție comentariul critic. Dar să nu cerem autorului ceea ce nu și-a propus întotdeauna, ci să reținem noutățile de interpretare cîte sînt și să apreciem franchețea cu care își arată cultul pentru marile valori ale literaturii noastre.

Goga,Matei atragun nou unghi privire critică, toate că, chiar

Mihai DRĂGAN
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Sosirea in Capitală 
a tovarășului Niaz Dizdarevici

PLECAREA

Simbătă dimineața a sosit în Capitală tovarășul Niaz Dizdareviei, membru al Comitetului Executiv al G.C. al U.G.I., care la invitația G.C. al P.C.R. va face o vizită prietenească în țara noastră.Ea Gara de Nord oaspetele iugoslav a fost întîmpinat de tovarășii Mihai Dalea, secretar al G.C. al

P.G.R., Vasile Vlad, membru supleant al G.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.G.R., de activiști de partid.Au fost de față Iakșa Petricî, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

„Focul sacru“ domină
stadionul Olimpiadei ’68
(Urmare din pag. I)

Delegația guvernamentală română 
a plecat la cea de a XV a sesiune 

a Conferinței generale UNESCOSimbătă dupâ-amiază a plecat la Paris delegația guvernamentală rbmână, condusă de Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, pentru a participa ia cea de-a XV-a sesiune a Conferinței generale UNESCO, care va avea loc între 15 octombrie și 20 noiembrie.Din delegație fac parte acad. 'Andrei Oțetea, președintele Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, prof. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, se

cretar general al Comisiei Naționale române pentru UNESCO, și Valentin Lipatti, ambasador, delegatul permanent al României pe lingă UNESCO.Delegația este însoțită de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.(Agerpres)

La invitația G.C. al P. C. din ■ Cuba, sîmbătă a plecat spre Ha- I vana, pentru schimb de experien-l ță, o delegație de activiști ai ’ P.C.R., formată din Enache Marin, | secretarul Comitetului de partid al I uzinei „23 August" din București, s și Jacotă Gheorghe, secretarul Co- I mitetului comunal de partid Sîn- | tana, județul Arad. .La plecare, pe aeroportul Bă- 8 neasa, delegația a fost condusă de | Catrinescu Ion, adjunct de șef de > secție la C.C. al P.C.R. |A fost de față Zenen Buergo, i însărcinatul cu afaceri a.i. al > Cubei la București.
* ISîmbătă după-amiază a plecat spre s Havana o delegație a Consiliului I Central al Uniunii Generale a Sin- I dicatelor din România, condusă de ■ Constantin Herescu, secretar al Con- | siliului Central al U.G.S.R., care, la I invitația Centralei oamenilor muncii « din1 Cuba, va face o vizită în a- 8 ceastă țară. La plecare, pe aeropor- U tul Băneasa, delegația a fost con- ■ dusă de Ion Preoteasa, secretar al I Consiliului Central al U.G.S.R., de a membri și membri supleanți ai Co- » mitetului Executiv, de activiști sin- a dicali. A fost de față Zenen Buergo, I însărcinat cu afaceri a. i. al Cubei ■ la București. (Agerpres) 1

Cronica zilei
Simbătă seara, s-a înapoiat în Capitală ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, care a făcut o vizită în Belgia și Olanda. Timp de zece zile, ministrul român a avut în aceste țări întrevederi cu personalități de stat și ale vieții economice, a purtat discuții privind dezvoltarea relațiilor economice între România și țările Benelux și a semnat acordul comercial pe termen lung între România și a- ceste țări. La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți membri ai conducerii Ministerului Comerțului E.\. ;rior, precum și reprezentanți ai ambasadelor Belgiei și Olandei la București.

★'bată a părăsit Capitala dr. Faw- El-Sayed, secretar general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe, și Hosni Saleh, secretar general adjunct, care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, au făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroport; oaspeții-am fost coriduși de Dumitru Gheorghius vicepreședinte al Consiliului Centrai al U.G.S.R., Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.
★Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Armatei Populare Polone, în sălile Muzeului Militar Central a a- vut loc sîmbătă dimineața vernisajul expoziției de pictură „Armata Po dară Polonă oglindită în arta pl tică". Au participat general-maior Constantin Oprită, secretar adjunct al Consiliului Politic Superior al For-

țelor Armate, ofițeri superiori. Au fost prezenți Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.
★Timp de aproape două săptămîni a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Superior al A- griculturii, ing. M. Sepahpour, împuternicitul guvernului iranian pentru organizarea și dezvoltarea fermelor de stat, directorul Complexului a- grozootehnic de la Rasht, care se realizează prin cooperarea cu țara noastră. Sîmbătă dimineața, în ajunul plecării din țara noastră, ing. M. Sepahpour a fost primit de Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii. Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cadrul căreia au fost subliniate rezultatele de pînă acum și perspectivele dezvoltării în interes reciproc a cooperării în domeniul agriculturii între cele două țări.
*Festivalul „Toamna muzicală clujeană" a continuat sîmbătă cu un concert susținut în sala mare a Casei U- niversitarilor de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Cluj. Programul a cuprins lucrările „Vitralii" (6 piese pentru orchestră) de M. Moldovan, „Concert pentru pian și orchestră" de Schumann și „Marea" de Debussy. Concertul, care s-a bucurat de un succes deosebit, l-a avut ca solist pe Harry Datyner (Elveția). A dirijat Emil Simon, laureat al concursului internațional de la Be- sanțon. (Agerpres)

încheierea vizitei |
principesei Christina! 

a Suediei ISîmbătă dimineața a părăsit Ca- | pitala principesa Christina a Sue- 8 diei, care a făcut o vizită în țara > noastră cu prilejul organizării la I București a Expoziției industriale S suedeze. «La plecare, pe aeroportul Bănea- I sa, principesa Christina a fost salu- I tată de Constanța Crăciun, vicepre- « ședințe al Consiliului de Stat, și i Vasile Șandru, adjunct al minis- I trului afacerilor externe gAu fost prezenți baron Cari j Rappe, ambasadorul Suediei la E București, și membrii ambasadei. >*Intre 9 și 12 octombrie, principesa Christina a Suediei a vizitat 8 mînăstiri din nordul Moldovei.(Agerpres) j

riei, dar care aspiră la 
ea din toată firea. Pă
șesc alături albi, negri și 
galbeni, mahomedani 
sau catolici, ortodoxi sau 
atei. Deosebirile națio
nale au dispărut. Sînt 
aflefi care aparțin unor 
mari și puternice na
țiuni, unora mici sau 
mijlocii ; ei reprezintă 
cele mai bogate țări ale 
lumii sau cele mai să
race. Dar nici una din
tre aceste diferențieri nu 
se vede.

Delegația Greciei des
chide defilarea coloanei 
celor 108 țări participan
te la J.O. ; are această 
cinste in virtutea 
faptului că această ma
nifestare a tineretului 
s-a născut pe pămîntu- 
rile vechii Helade. De
legațiile defilează în or
dine alfabetică (după 
alfabetul țării organiza
toare). Tînărul elev de 
școală , militară Julian 
Velazquez Covarrubias 
este purtătorul placardei 
pe care este înscris nu
mele patriei noastre — 
România. în spate, pur- 
tînd tricolorul românesc, 
se află maestrul emerit 
al sportului Aurel Ver- 
nescu. Coloana este în
cheiată de către dele
gația țării gazdă. Ur
mează protocolarele cu- 
vîntări ale președinților 
organismelor internațio
nale. în slirșit, ceremo
nia atinge unul dintre 
momentele sale de vîrf 
președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, 
proclamă : „Declar des
chise Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexi
co, celebrînd cea de-a 
XlX-a olimpiadă a 
erei moderne". Ră

sună imnul olimpic și 
incet-încet pe un înalt 
catarg se ridică drapelul 
olimpic. Este un mo
ment impresionant.

Prin tunelul din par
tea de nord a stadionu
lui intră un grup de șase 
tinere japoneze, înca
drat de ofițeri și elevi 
ai școlii militare de a- 
viație. Ele însoțesc dra
pelul oficial al Jocurilor. 
Primarul orașului Tokio, 
Ruokichi Minobe, înmî- 
nează drapelul președin
telui C.I.O., care la 
rîndu-i îl predă prima
rului orașului Ciudad de 
Mexico, Alfonso Corona 
del Rosal. Un grup de 
fete mexicane, care a 
intrat deodată cu tine
rele japoneze, dar prin 
tunelul de sud, îmbră
cate în costume națio
nale, preiau drapelul 
care va rămine la Ciu
dad de Mexico pînă în 
1972, cînd va pleca spre 
Miinchen, locul viitoarei 
olimpiade. 40 000 de 
baloane multicolore se 
înalță spre cerul albas
tru transparent al Me
xicului.

Se aud trei salve de 
tun. Tribunele freamătă. 
Sosește flacăra olimpică. 
Tînăra Enriqueta Basilio 
Sotelo străbate pista ro
șie de tartan și apoi 
urcă cele 90 de 
trepte pînă la cupa în 
care, pe întreaga durată 
a Jocurilor, va arde fo
cul olimpic. Enriqueta, 
o fată drăguță din Cali- 
fornia-Baja, avind încă 
șase frați, dintre care 
patru sînt sportivi ca și 
ea, este deținătoarea 
recordurilor naționale ale 
Mexicului la 80 m.g. și 
400 m. Ea urcă treptele 
ca o zeiță, de parcă nici 
nu le-ar atinge. Privesc

în jur și văd lacrimi în 
ochii gazdelor noastre. 
Pentru mexicani, clipa 
în care focul sacru a a- 
juns în incinta stadionu
lui depășește cadrul 
Jocurilor, este clipa în 
care au dovada trium
fului lor, o clipă aștep
tată și dorită de cinci 
ani.

Pentru noi, europenii, 
flacăra aceasta ca aurul 
vechi înseamnă ceva de 
acasă, ceva care vor
bește de valorile pe 
care le-a dat bălrînul 
nostru continent la patri
moniul umanității. Ma
rea carte a istoriei se 
deschide și din paginile 
sale coboară parcă co
horte de înaintași, acel 
Corebos care a alergat 
primul „stadiu" din ca
drul Jocurilor Olimpice. 
Coboară cu fruntea înco
ronată cu crengile măsli
nilor din pădurea sfîntă 
a lui Zeus. Aud ca prin 
vis, ultimele cuvinte ale 
jurămîntului olimpic : 
„pentru gloria sportului 
și onoarea echipelor 
noastre"...

Da, pentru gloria 
sportului și onoarea e- 
chipelor noastre. Privesc 
spre rîndurile delegației 
noastre și zăresc parcă 
ochii Liei Manoliu, care 
rostește pentru sine, 
pentru a cincea oară, 
acest solemn anga
jament față de ea în
săși, angajament pe 
care l-a respectat întot
deauna cu sfințenie. Îmi 
pare rău că nu pot privi 
ochii canotorilor noștri 
din „invincibila arma
da", care au repurtat 
victorii în atîtea și atîtea 
regate, luptînd pentru 
gloria sportului româ
nesc...

progresul - a L A MEchipele U.T.A. și Progresul au inaugurat ieri etapa a X-a a campionatului diviziei A de fotbal. Meciul, desfășurat pe stadionul „Republicii" din Capitală, s-a încheiat cu scorul de 2—2 (0—0), autorii golurilor fiind Șchiopu și Domide (pentru arădani) și Oaidă (pentru bucu- reșteni). Jocul în sine nu s-a ridicat la un nivel calitativ demn de remarcat ; în prima repriză mai ales, ambele formații au acționat destul de confuz, intervențiile neregulamentare la minge și la adversar depășind „norma admisă". Este de reținut de altfel că arbitrul întîlnirii N. Cursa- ru a fost nevoit să acorde pentru faulturi în careu nu mai puțin de trei penaltiuri, un al patrulea (la fel de valabil), produs în careul oaspeților, spre încheierea meciului, nemai- acordîndu-1 însă... Bucureștenii își datorează cele două goluri tocmai transformării de către Oaidă a pe- naltiurilor de care au beneficiat în

minutele 46 și 83. Arădanii au ratat, prin Petescu, lovitura de la 11 m de care au beneficiat în minutul 57, cînd conduceau cu 2—1. Perioadele mai interesante ale meciului Progresul- U,T.A. au fost situate la începutul (vreo 15 minute) și către sfîrșitul reprizei secunde (circa 10 minute). O formă bună am remarcat la înaintașii arădani Șchiopu, Domide, Moț, ca și la „decanul de vîrstă", colegul acestora, Lereter.» Astăzi, în cadrul etapei a 10-a a diviziei A la fotbal, se vor desfășura următoarele partide : Dinamo București — Farul (meciul va avea loc pe stadionul Dinamo din Capitală, cu începere de la orele 15,30) ț Politehnica Iași — Rapid ; Cfișul O- radea — F. C. Argeș ; Universitatea Craiova — Dinamo Bacău ; Vagonul Arad — Steaua ; Jiul Petroșeni — A.S.A. Tîrgu Mureș ; Petrolul— Universitatea Cluj.

Carnet olimpic
PROBELE Șl FAVORIȚII DE AZI

vremea
Ieri în țară : vremea a fost umedă în cea mai mare parte a țării, exceptînd Oltenia și Banatul. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde au căzut ploi temporare. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 7 grade la Joseni și 31 de grade la Drăgă- șani, Turnu-Măgurele și Rîm- nicu Vîlcea.Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 octombrie.In țară : vreme schimbătoare, cu cerul mai mult noros în jumătatea de nord-vest a țării, unde vor cădea ploi locale. In rest, vremea relativ frumoasă, cu cerul variabil și ploi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, local mai ridicate. In București : vreme relativ frumoasă, cu cerul variabil. Ploi de scurtă durată. Vînt în general slab. Temperatura ușor variabilă.

Concurs 

public 

de proiectare
Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare organizează un concurs de proiectare cu tema: „Policlinică tip II în mediu urban*.Tema-program poate ii obținută în București de laC. S.C.A.S. și Uniunea arhitec- ților, iar în celelalte orașe se poate procura de la sediileD. S.A.P.C. Proiectele vor ii depuse pînă la 20 decembrie 1968, orele 14, la C.S.C.A.S., str. Calomiirescu nr. 8, sectorul IV București.Concursul este dotat cu premii și mențiuni: premiul I — 15 000 lei; premiul II — 12 000 lei; premiul III — 10 000 lei; 6 mențiuni, fiecare a cîte 6 000 Iei.

Conferința națională I de reumatologie jSîmbătă după-amiază s-au încheiat în Capitală lucrările Con- i ferinței naționale de reumatologie, I organizată de Uniunea Societăților 1 de Științe Medicale. Timp de două | zile au fost prezentate și dezbă- | tute numeroase lucrări științifice, axate pe unul din cele mai im- | portante capitole ale reumatolo- I giei moderne — reumatismele inflamatorii cronice. Totodată, au s fost prezentate date noi despre va- | loarea unor factori naturali de tratament, a ultrasonoterapiei, pre- I cum și valoarea unor metode de I kinoterapie. (Agerpres)
LA

Moment solemn pe stadionul 

Olimpic din capitala Mexi

cului — Enriqueta Basilio a- 

prinde „focul sacru”

GHIȘEELE C.E.C.

Măsuri de îmbunătățire 

a deservirii depunătorilor

ATLETISM. — Unica finală din programul atletic inaugural — proba de 10 000 m. La start: 41 de alergători. Mari fa- voriți : kenyanul Keino și-a confirmat definitiv ciparea la cursă de abia la amiază), compatriotul tuia Temu, etiopianul Wolde, columbianul Mejia, mexicanul Martinez. Acestora li se acordă un plus de șanse și datorită faptului că — provenind din țări situate pe platouri înalte — au avantajul pregătirii la altitudinea Mexicului.în celelalte probe se dispută serii și calificări. în concurs vor intra și sportivele noastre Mihaela Peneș (la aruncarea suliței, probă în care, se știe, a cucerit la Tokio, medalia de aur) și Viorica Viscopoleanu (la săritura în lungime).

(care parti- vineri aces- Mamo

FOTBAL. — Se dispută meciuri în două din cele patru grupe ale turneului: Mexic — Columbia (la Ciudad de Mexico), Franța — Guineea (Ia Puebla), Ungaria — San Salvador (la Guadelajara) și Ghana — Israel (la Leon). Favorite, sînt considerate echipele prime.VOLEI. — Două dintre favoritele turneului — echipele U- niunii Sovietice și Cehoslova-.țl '^eU-Ți Ajbbutează înțîlni.ți<Ju«șe între ele, într-un meci-clreie.: Celelalte partide de azi sînt: Japonia — S.U.A., Polonia — Coreea de sud și Mexic — Peru. Japonezii, polonezii și mexicanii (ultimii antrenați de compatriotul nostru Cherebețiu) au prima șansă.CANOTAJ ACADEMICUna din „perlele" bazelor sportive olimpice — pista nautică

de la astăzi probe rîndul prezenți la Mexico echipajele românești. în seriile preliminare de azi, compatrioțiî noștri vor concura astfel : schit' simplu — alături de Danemarca, Elveția, U.R.S.S., Cuba, Canada ; dublu vîs'e — alături de R.F.G., Brazilia, S.U.A., Mexic ; 2 plus 1 — împreună cu Cehoslovacia, R.A.U., Spania, R.F.G., U.R.S.S. ; 4 fără cîrmaci — cu R.F.G., Elveția, R.D.G., S.U.A. ; 4 plus 1 — cu S.U.A., Cuba,Noua Zeelandă.

Xochimilco — găzduiește calificările la o serie de de canotaj academic. în favoriților, specialiștii notează și

H A L T E R E. — Concursul începe cu întîlnirile din cadrul categoriei „cocoș". Cetin (U.R.S.S.) — recordman mondial, Foldi (Ungaria) — medalie de argint la Tokio, și Ichinoseki (Japonia) întrunesc sufragiile tuturor în ce privește cucerirea medaliilor; nu sînt neglijate nici șansele iranianului Nassiri și ale portoricanului Baez-Cruz.BOX. — Dată fiind participarea extrem de numeroasă (312 pugiliști din 70 de țări), zilnic sînt prevăzute aproximativ 30 de meciuri. Galele vor avea loc pe arena Mexico, a că- rei capacitate este de 15 000 de L locuri. în primul tur eliminatoriu, boxerii români au următorii adversari : Ciucă — Kil- maren (Maroc), Gîju — Goss (S.U.A.) ; Simion — Sanchez (Nicaragua), Cuțov — Nikinnen (Finlanda), Antoniu — Douk (Camerun), Silberman — Hansen (Danemarca), Covaci — Sta- hurski (Polonia), Monea — Ray- mar (R.F.G.), Alexe — Coker (Sierra Leone).

Presa britanică despre convorbirile anglo-rhodesiene

Spre un acord in de^i^errtul 

poporului Zimbabwe?
După cum s-a anunțat, premierul britanic Harold Wilson s-a 

întâlnit în largul portului Gibraltar, pe crucișătorul „Fearless" cu 
șeful regimului rasist din Rhodesia, Ian Smith. Obiectul convor
birilor : mult discutata problemă a proclamării unilaterale a in
dependenței Rhodesiei. O întâlnire similară a avut loc in 1966, in 
același loc, fără ca să se fi ajuns la un rezultat, datorită refuzului 
repetat al rasiștilor de la Salisbury de a permite celor 4 mili
oane de africani — marea majoritate a populației — exercitarea 
liberă a drepturilor lor. Publicăm unele comentarii ale presei 
britanice despre noua rundă de tratative:

Neamț, bd. N.

| Reînnoirea abonamentelor 
| la Institutul central
« de documentare tehnicăIn publicațiile și lucrările de informare și documentare ale Institutului central de documentare tehnică sînt semnalate și descrise ultimele noutăți din literatura științifică, tehnică și economică mondială, precum și metode moderne de organizare științifică a activității întreprinderilor și instituțiilor.Iată cîteva adrese utile pentru cei interesați să-și reînnoiască abonamentele. Formularele pentru aceste abonamente pot fi procurate de la sediul instituției din București. sectorul 1, str. Cosmo-

nauților 27—29, telefon 2112 90 și la biroul de prezentare și difuzare din Calea Victoriei 100, telefon 13 82 06, precum și la birourile teritoriale de informare tehnică din Iași, str. Karl Marx 14, telefon 1403 — pentru județele Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui; din Galați, Bălcescu 59, telefon 1 30 33 — pentru județele Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea, Constanța, și din Brașov, bd. Gh. Gheorghiu-Dej 33, telefon 2 26 33 — pentru județele Brașov, Sibiu, Govasna, Harghita, Mureș.

Zeci de mii de cetățeni solicită zilnic serviciile agențiilor și filialelor C.E.C. Dată fiind destinația lor, de a sta la dispoziția publicului, Casa de Economii și Consemnațiuni se preocupă permanent de perfecționarea serviciilor oferite. în acest sens, în ultima vreme s-au luat o seamă de măsuri privind economisirea timpului cetățeanului, o deservire mai rapidă.în acest an. la toate unitățile1 C.E.C. s-a generalizat sistemul de lucru la ghișeu, prin care același lucrător efectuează operațiunile în libret, în documentele de depunere sau restituire și în jurnalul de o- perațiuni. Filialele din București și din alte localități sînt în curs de dotare cu mașini moderne de efectuare a operațiunilor de ghișeu, ceea ce va accelera mult ritmul deservirii.în trimestrul III al anului s-au introdus importante îmbunătățiri în ce privește însuși sistemul de e- fectuare a operațiunilor. Astfel. în-

cepînd cu data de 1 septembrie a. c. depunerile în numerar, în conturile curente personale, se pot face nu numai la unitatea la care este deschis contul, ci la oricare alta. Restituirile în numerar a sumelor depuse se efectuează de către filiala C.E.C. la care titularul are deschis contul, de o altă filială sau agenție C.E.C. indicată de titular, iar, cu viza filialei la care este deschis contul, de către oricare filială sau agenție C.E.C. din tară.Pe linia modernizării serviciilor oferite populației se înscrie și îmbogățirea rețelei C.E.C. cu 34 noi agenții din care 32 în mediul rural ; au fost amenajate 51 de sedii de unități, iar în orașele Constanta și Tg. Mureș se construiesc altele noi.Pentru a fi la dispoziția publicului la ore cît mai diverse a fost extins programul de deservire continuu, în două schimburi, de la 7—21, la 68 de mari unități din Capitală și din tară.
„Casa arcașului"

La poalele Cetății Neamțului a în
ceput construcția unui han turistic 
care va purta denumirea „Casa 
arcașului". Construcția, proiectată în 
stil arhitectonic moldovenesc, va evo
ca vremurile arcașilor și plăieșilor lui 
Ștefan cel Mare. Hanul va avea came
re de locuit, restaurant, spații pentru 
parcarea mașinilor și va constitui un

loc de popas pentru turiștii care vizi
tează Cetatea Neamțului și mînăstirile 
Agapia, Văratic, Neamț și Secu, case
le memoriale Ion Creangă yl Mihail 
Sadoveanu, situate în apropiere. Tot 
la Tg. Neamț vor începe în curînd și 
lucrările pentru ridicarea unui mare 
hotel turistic.

(Agerpres)

„întîlnirea de pe vasul «Fearless»-, scrie ziarul londonez «Sun», constituie o nouă tentativă a premierului Wils'on de a-i iace pe rebelii rhodesieni să accepte punctul de vedere britanic. In ciuda faptului că partidul laburist s-a pronunțat la conferința sa anuală împotriva oricăror tratative cu regimul lui Smith, Wilson știe că în noua sa acțiune va ii sprijinit de conservatori și de o parte a laburiștilor. De data aceasta, primul ministru se prezintă în fața lui Smith cu un plan formulat de fostul premier conservator Alec Douglas Home. Se propune organizarea în Rhodesia a unui referendum, la care să participe întreaga populație a țării. Una din condițiile pe care britanicii le pun pentru rezolvarea problemei rhode- siene este „accesul majorității la conducerea țării". (După cum se știe, cu o zi înainte de începerea negocierilor. Smith a respins orice participare a populației de culoare- la conducerea Rhodesiei — n.r.).Este evident, însă, că punctele de vedere ale celor două părți se află la o distanță considerabilă, iar executarea unor africani la Salisbury pe baza unor acuzații de „terorism" a îndepărtat și mai mult perspectivele unei reglementări a situației. De aceea, continuă ziarul, la Londra oficialitățile au subliniat în ultimele zile că negocierile din Gibraltar au un caracter exploratoriu și că nu există perspective pentru un acord. Firește, dacă actualele negocieri anglo- rhodesiene vor eșua, guvernul britanic va trebui să-și recunoască neputința de a răsturna regimul

ilegal de la Salisbury și va trebui să predea întreg dosarul rhodesian Națiunilor Unite.Pe de altă parte, într-o asemenea eventualitate, Smith ar fi încurajat să continue luarea unor măsuri în spiritul politicii de apartheid, la fel de odioase ca și cele din Africa de Sud". Ziarul menționează apoi că o eventuală înțelegere nu regimul rasist de la Salisbury presupune sacrificarea drepturilor poporului Zimbabwe de a-și conduce țara. „Dacă Wilson dorește să a- junga la o înțelegere, continuă «Sun», atunci el va trebui să facă concesii: renunțarea la teza potrivit căreia nu poate fi vorba de independența Rhodesiei înainte de a fi asigurată conducerea majorității de cul'oare este cea mai importantă dintre ele. însă este lesne de înțeles că orice compromis cu regimul lui Smith va fi considerat atît în Africa, cît și în Anglia, drept o trădare a celor patru milioane de africani din Rhodesia. Ei sînt cei care vor avea totul de pierdut într-un asemenea caz". Referindu-se tot la concesiile pe care cabinetul de la Whitehall le-ar face pentru a ajunge la o înțelegere „cu orice preț" cu conducătorul rasistde la Salisbury, cotidianul „The Times" scrie: „Wils'onși-a reafirmat părerea căsînt necesare schimbări substanțiale ale situației din Rhodesia pentru a se ajunge la un acord. Dar angajamentele premierului în sensul că nu va fi recunoscută independența rhodesiană înainte de accesul majorității africane la conducerea țării sînt, în mod clar.

aproape uitate și ele vor ii cu totul date uitării în momentul în care ar apare șansele unui acord cu Smith". Privitor la aceeași problemă, ziarul „Financial Times" arată că „majoritatea albilor din Rhodesia par a fi convinși că din partea lui Wilson vor veni toate concesiile. Este clar că premierul englez este gaia să renunțe la angajamentele luate față de Commonwealth, de a sprijini ceea ce este cunoscut sub numele de „principiile NIBMAR" — No Independence Before Majority African Rule. (Nu independență înainte de o majoritate africană la conducere). Există anumite indicii după care guvernul britanic și-ar revizui în momentul de față concepțiile privind «accesul majorității la conducere». Dacă Wilson obține ceea ce el consideră «un acord onorabil», a- tunci, în mod sigur, va cere Com- monwealth-ului să-l dezlege de promisiunile făcute anterior și a- nume de a sprijini cauza populației de culoare din Rhodesia.Deputății laburiști Frank Judd, Toan Lestor și Alexandrer Lyon a- rată într-o declarație reprodusă de ziarul liberal „The Guardian" că „opinia publică engleză este serios îngrijorată de faptul că guvernul a ales tocmai acest moment pentru a purta negocieri cu Smith. Conducăiorul rasist declara nu de mult că nu poate fi vorba de accesul populației de culoare la conducerea Rhodesiei în timpul vieții sale sau al copiilor săi". La rîndul său, ziarul „Morning Star" reproduce declarația liderului laburist Sir Dingle Foot, care releva că adevărații conducători ai poporului rhodesian nu participă la convorbirile din Gibraltar. Luînd cuvîntul la o întrunire, liderul laburist a declarat că „orice acord pe care Smith l-ar accepta ar implica o sacrificare a populației africane din Rhodesia de către guvernul britanic”.
$. B, 1
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LOVITURA Continuarea dezbaterilor

® Președintele Arias a 
iost înlăturat o Nu se cu
noaște componența jun
tei care a preluat pu
terea o Suspendarea 

drepturilor civile

Agențiile de presă anunță că în cursul nopții de 11—12 octombrie președintele țării, Arnuifo Arias, a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat. Garda națională a preluat controlul asupra palatului prezidențial și asupra tuturor punctelor strategice din țară. A fost închis aeroportul și au fost ocupate clădirile stațiilor de radio. Se semnalează numeroase arestări.Autorii loviturii de stat au dat publicității o proclamație în care anunță constituirea unei junte militare, fără a preciza componența acesteia. Proclamația arată că junta militară „va organiza alegeri atunci cînd va veni momentul". Acest document califică drept frauduloase alegerile în urma cărora Arnuifo Arias a devenit Ia 1 octombrie președinte al țării.
Evenimentul nu pare să fi cau

zat prea multă uimire în rindul 
observatorilor politici, care, încă 
de acum cîteva luni, își manifes
tau scepticismul cu privire la vii
torul președintelui panamez. Care 
erau motivele î

Arnuifo Arias, fost președinte al 
țării de încă două ori (în 1942 și 
1950) și fot de atîtea ori înlăturat 
din funcție înainte de încheierea 
mandatului, de către Garda națio
nală, a ieșit victorios în ultimele 
alegeri în calitate de candidat al 
opoziției.

Se știe că abia după trei săpfă- 
mini de la alegerile generale din 
Panama, care au avut loc la 12 
mai, au putut fi cunoscute rezulta
tele scrutinului. Jn acest timp, 
țara a fost frămîntată de pu
ternice lupte politice. S-a ajuns la 
paradoxala situație că statul Pa
nama avea doi președinți — Mar
cos Robles, fostul președinte pa
namez, și Max Delvalle, numit pre
ședinte de către Garda națională. 
O dată hotărîlă victoria lui Arias, 
părea că acesta se va bucura ații 
de sprijinul Statelor Unite, cit și 
de cel al Gărzii naționale. La f 
octombrie, Arnuifo Arias și-a pre
luat prerogativele în mod oficial.

Programul de guvernare con
ceput de Arias cuprinde o serie 
de măsuri menite să întărească e- 
conomia țării și să limiteze domi
nația monopolurilor americane. 
Printre aceste măsuri se numără 
reorganizarea impozitelor fiscale, 
mărirea • fondurilor statului, pro
blema locuințelor, precum și conti
nuarea negocierilor cu Statele 
Unite cu privire la statutul Canalu
lui Panama. La un moment dat, 
Arias a vorbit chiar despre nece
sitatea naționalizării Canalului — 
problemă-cheie care constituie 
una din revendicările majore ale 
maselor populare din Panama. 
Ulterior, el a considerat necesar 
sa adopte termeni mai puțin cate
gorici ca : eforturi pentru acor
duri „mai echitabile", „îmbunătă
țirea" condiției de partener etc. 
Președintele Arias a luat recent 
și o serie de măsuri în vederea 
reorganizării Gărzii naționale, pu- 
nîndu-i în retragere pe cei doi 
prim-comandanfi ai săi și schim- 
bind comandanții celor mai im
portante garnizoane din țară. Lo
vitura de stat este un indiciu că 
măsurile preconizate de președin
te constituie motive de neliniște 
pentru marea oligarhie și pentru 
sprijinitorii ei din afară.

O știre de ultimă oră anunță 
că președintele Arias, însoțit de 
mai mulți miniștri, s-a refugiat în 
localitatea Balboa, în apropierea 
zonei Canalului Panama, controla
tă de S.U.A. El a avut întreve
deri cu ambasadorul american în 
Panama, Charles W. Adair, și cu 
guvernatorul zonei canalului, W. P. 
Leber jr. înfr-o declarație dată 
publicității la Balboa, Arias afir
mă că, cu excepția unor elemen
te ale Gărzii naționale și a unor 
ofițeri, majoritatea ofițerilor și 
membrilor Gărzii naționale au ră
mas fideli guvernului său. Singu
rul ziar care a apărut sîmbătă, 
„El Mundo", a publicat o de
clarație a liderilor Gărzii naționa
le, afirmînd, printre altele, că 
noua administrație deține contro
lul In întreaga țară.

Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, Omar Tirrijos 
precizează că el. împreună cu ma
iorul Boris Martinez, comandantul 
zonei militare a provinciei Chri- 
qui, a condus lovitura de stat. La 
Ciudad de Panama au avut loc 
demonstrații In sprijinul președin
telui Arias. S-au produs schimburi 
de focuri sporadice.Dan MUNTEANU

AdunăriiNEW YORK 12 (Agerpres). —- în ședința de vineri după-amiază a Adunării Generale a O.N.U., primul înscris pe lista vorbitorilor a fost ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Jânos Peter.El a declarat că guvernul R. P. Ungare este de părere că cea mai bună cale pentru înlăturarea primejdiilor existente în lume este căutarea pas cu pas a unor soluții realiste în problemele hotărîtoare ale contemporaneității.în legătură cu convorbirile de la Paris dintre reprezentanții S.U.A. și R. D. Vietnam, Jânos Peter a arătat că „obiectivul imediat realist în ce privește problema vietnameză este transformarea convorbirilor de la Paris în tratative reale". Acest fapt se poate realiza numai prin „încetarea

General®definitivă și totală a bombardamentelor și a altor acte de agresiune împotriva R. D. Vietnam".Referindu-se apoi la situația din Europa, ministrul de externe al Ungariei a arătat că „existența celor două state germane este o necesitate istorică. Recunoașterea ei constituie condiția prealabilă fundamentală pentru pace și securitate în lume".A luat apoi cuvîntul ministrul de externe al Austriei, Kurt Waldheim, care, referindu-se la războiul din Vietnam, a cerut încetarea ostilităților și o reglementare politică prin negocieri bazate pe acordurile de la Geneva.în continuarea ședinței au luat apoi cuvîntul reprezentantul permanent al R. P. Albania la O.N.U., ambasadorul Halim Budo, și ministrul de externe al Nigeriei, Okoi Arikpo.
Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul pentru problemele 

economice și financiareIn Comitetul pentru problemele e- conomice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile consacrate problemelor economice internaționale.Ședința din după-amiaza zilei de 11 octombrie a oferit prilejul ca delegațiile Coastei de Fildeș, Uru- guayului, Dahomeyului, Franței, E- tiopiei și României să-și prezinte pozițiile și opiniile în legătură cu tematica comitetului.Luînd cuvîntul la această ședință, reprezentantul român, Petre Tănă- sie, a subliniat că „evoluția economiei anilor ’60 a scos în evidență fenomene ale căror implicații și consecințe asupra procesului dezvoltării vor determina, fără îndoială, noi direcții de orientare și concentrare a eforturilor diferitelor țări".Arătînd că „concepția, metodele și formele dezvoltării rămîn atributul suveran al statelor — singurele în măsură să aprecieze care din acestea sînt cele mai adecvate pentru condițiile și năzuințele poporului respectiv" — delegatul român a relevat că „comunitatea internațională are datoria de a crea cadrul propice pentru ca acest atribut să se poată manifesta nestingherit și de a sprijini, ca factor complementar, prin căile și mijloacele de care dispune, eforturile proprii ale țărilor pentru dezvoltarea economică și progresul social". în continuare, reprezentantul tării noastre s-a referit pe larg la o serie de caracteristici prioritare ale dezvoltării, printre care realizarea u- nui ritm înalt de creștere econo-
MOSCOVAȘedința Consiliului Băncii Internaționale de colaborare economicăMOSCOVA 12 (Agerpres). — La 9 și 10 octombrie, la Moscova a avut loc a 21-a ședință a Consiliului Băncii Internaționale de colaborare economică. Consiliul a a- nalizat raportul prezentat de conducerea băncii cu privire la activitatea ei în prima jumătate a a- nului 1968, precum și propunerile de recomandări pentru dezvoltarea continuă a operațiunilor sale și unele probleme ale activității curente. Au fost adoptate recomandări corespunzătoare. Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească.

mică, industrializarea, formarea de cadre naționale etc.în relațiile sale bilaterale, în continuă dezvoltare, și prin participarea sa la organismele guvernamentale internaționale, România este mereu preocupată să-și aducă contribuția, pe măsura posibilităților și experienței dobîndite. la substituirea tensiunii din relațiile internaționale cu o cooperare economică rodnică în folosul întregii omeniri".
Declarația Cabinetului 
de Miniștri

* 7

al R.P.D. CoreeneNEW YORK 12 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York a fost difuzat ca document o- ficial al Comitetului ui. 1 al Adunării Generale a O.N.U. Declarația Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene din 21 septembrie 1968, în legătură cu încercările diplomației occidentale de a include în mod ilegal pe ordinea de zi a adunării a punctului intitulat „Raportul anual al Comisiei pentru reunificarea Coreei", în declarație se arată că problema coreeană prin esența sa nu poate fi dezbătută la O.N.U Pentru regie- mentarea situației din Coreea este necesar să se pună capăt ocupării de către americani a Coreei de sud și să se restabilească unitatea națională a poporului coreean, care trebuie să hotărască singur în privința soartei sale fără amestec din a- fară.Guvernul R.P.D. Coreene, se subliniază. în declarație, își exprimă speranța că guvernele și popoarele iubitoare de pace din întreaga lume vor acorda atenția cuvenită situației serioase ce s-a creat în Coreea ca rezul'tat al încercărilor imperialismului american de a provoca un nou război și va sprijini poporul coreean în unificarea pașnică a țării.

Vizita ministrului 

de extern® al României 

in Mexic
NEW YORK 12. — Trimișii spe- . ciali Agerpres, N. Ionescu și I. Ionescu, transmit: Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a părăsit New Yorkul vineri după-amiază, plecînd spre Mexic, unde va face o vizită oficială la invitația guvernului acestei țări.Pe aeroportul internațional Kennedy, ministrul român a fost condus de ambasadorul Francisco Cuevas Cancino, reprezentant permanent al Mexicului la O.N.U., precum și de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, G.. Bogdan, ambasadorul României la Washington, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentant permanent la O.N.U.Ministrul de externe al României va face — după cum s-a mai anunțat — vizite oficiale și în alte state latino-americane, între care Columbia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brazilia și E- quador.Răspunzînd întrebărilor trimișilor Agerpres, Corneliu Mănescu a declarat: „în calitate de reprezentant al guvernului Republicii Socialiste România și al poporului român, voi duce în țării? pe care urmează să Ie vizitez un sincer mesaj de prietenie. Poporul ro mân nutrește o veche simpatie și

admirație pentru popoarele continentului latino-american de care ne leagă nu numai o tradițională prietenie, dar și afinități de limbă și cultură, precum și o istorie în paginile căreia lupta pentru independență și suveranitate ocupă un loc de onoare.Vom examina cu acest prilej toate posibilitățile care există pentru consolidarea acestui sentiment, pentru a-i da o bază trainică prin extinderea relațiilor multilaterale dintre țările noastre".
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a sosit la Ciudad de Mexico. Pe aeroport el a fost întîmpinat de Antonio Gonzales Leon, șeful departamentului politic din Ministerul Relațiilor Externe al Mexicului, de alte persoane oficiale, precum și de ziariști. La sosire, ministrul român a făcut o declarație presei, în care a arătat că vizita sa în Mexic urmărește strîngerea relațiilor de prietenie între țara noastră și Mexic. Sîmbătă. Corneliu Mănescu a luat parte, ca invitat de onoare, la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice și a avut o întrevedere cu Avery Brundage, președintele Comitetului olimpic internațional.

haga Comunicatul comunromâno-olandez
HAGA 12 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a făcut între 7—12 octombrie o vizită oficială în Q- lânda la invitația ministrului a- facerilor economice Leo de Block. La încheierea acestei vizite a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că, în timpul șederii sale la Haga, ministrul comerțului exterior al României a fost primit de primul ministru o- landez, Piet de Jong, și a avut un schimb de păreri cu H. J. de Koster, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al OlandeiComunicatul subliniază că în timpul convorbirilor de la Haga, miniștrii comerțului exterior ai celor două țări au constatat că schimburile comerciale între România și Olanda s-au dezvoltat considerabil Cele două părți, a-

rată comunicatul, se vor strădui să amelioreze balanța comercială dintre țările lor.Cei doi miniștri au hotârît ca în virtutea acordului comercial Benelux-Româriiă — semnat ia Bruxelles la 3 octombrie 1968 — să reunească în curînd Comisia mixtă în vederea examinării schimburilor comerciale pe anul 1968 și stabilirii listelor de mărfuri pentru anul 1969. Miniștrii au discutat, de asemenea, pe larg posibilitățile create prin acordul de cooperare economică, industrială și tehnică încheiat între Olanda și România la 20 iulie 1967 la Haga. Ei au convenit să încurajeze a- ceastă cooperare și să reunească Comisia mixtă la o dată ce va fi stabilită ulterior.Vizitele și convorbirile oaspetelui român s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și în- tr-un spirit de cooperare pozitivă.

0 cuvîntare a lui A. DubcekBRAGA 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a rostit o cuvîntare la o adunare a activului de partid și președinților unor organizații uzinale din raionul Praga-9. El a vorbit despre activitatea partidului după plenara din ianuarie pentru înlăturarea deformărilor și subiectivismului din conducerea de partid și socială, pentru descătușarea inițiativei maselor spre întărirea pozițiilor socialismului în Cehoslovacia. în cursul înfăptuirii politicii partidului — a spus vorbitorul forțe antisocialiste au manifestat tendințe de a discredita regimul socialist, tendințe împotriva cărora Comitetul Central și prezidiul său au luat atitudine în repetate rînduri.Referindu-se la situația actuală, A. Dubcek a subliniat că sensul ac-
★PRAGA 12 (Agerpres). — Președintele R. S. Cehoslovace, Lud- vik Svoboda, a primit vineri la Hradul din Praga o delegație de lucrători din agricultură și din industria alimentară, în frunte cu ministrul agriculturii J. Boruvka. La întîlnire au participat, de asemenea, J. Smrkovsky, O. Gernik,

țiunilor partidului constă în consolidarea socialismului în Cehoslovacia și a arătat necesitatea de a adînci și întări rolul conducător al partidului, al clasei muncitoare, u- nitatea lor, de a dezvolta relațiile de alianță și de colaborare cu țările socialiste și cu mișcarea comunistă internațională, de a se a- corda atenție deosebită construcției de stat și economice.în continuare, vorbitorul s-a referit la tratativele în legătură cu prezența în țară a trupelor sovietice.Prezidiul Comitetului Central — a spus A. Dubcek —- abordează noua realitate cu convingerea că aceasta va avea ca rezultat găsirea de către partidul și poporul cehoslovac a căii de a ieși din actuala situație complicată și a merge înainte în construirea socialismului.
★E. Erban, B. Kucera, reprezentanți ai Adunării Naționale, ai guvernului, ai Frontului Național și ai P.C.C. Cu acest prilej, președintele Svoboda a rostit o cuvîntare în care s-a. ocupat de principalele probleme ale agriculturii cehoslovace.
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Guineea Ecuatorială a 
devenii cel de-al 41-lea stat 
independent de pe conti
nentul african. Președintele noului stat, Francisco Macias Nguema, și ministrul spaniol al informațiilor și turismului, Manuel Fraga Iribarne, au semnat la 12 octombrie, la Santa Isabel, acordul prin care a fost abolit vechiul statut de colonie al acestui teritoriu.

Denunțarea violării drep
turilor omului în Portugalia. Asociația internațională a juriștilor democrat (AIJD) a dat publicității un comunicat în care denunță violarea drepturilor omului în Portugalia. AIJD cere „amnistierea prizonierilor politici, abrogarea legilor și măsurilor contrare principiilor Declarației universale a drepturilor omului și restabilirea libertăților politice și personale în Portugalia".

HusamMuI folcloric „Cio- 
cMia" a sosit la 11 octombrie în S.U.A. Solii artei populare românești vor prezenta — timp de 100 de zile — spectacole în peste 30 de orașe din Statele Unite, precum și în cîteva lo

calități din Canada și Mexic. Pe<xy. <a- portul din New York, membrilor ansamblului li s-a făcut o primire călduroasă de către reprezentanții coloniei române din Statele Unite. Primul ’ tacol va avea loc la 15 octomf ia. New York, în renumita sală „Madi^.., son Square Garden".
Delegația de scriitor ro

mâni compusă din N. Tăutu, M. Calmîcu. FI. Mugur și Z. Veres, aflată în vizită în R. P. Polonă în cadrul schimburilor dintre Uniunile de scriitori din cele două țări, au avut întîlniri cu reprezentanți ai vieții culturale poloneze din Varșovia, Cracovia și Gdansk. La ambasada Republicii Socialiste România la Varșovia a avut loc o întîlnire cu scriitori polonezi. La sediul central al Uniunii scriitorilor polonezi din Varșovia a fost organizată sîmbătă o întîlnire cu delegația de scriitori români.
La Moscova au avut Ioc '^a- vorbiri între Nikolai Osipov, locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., și Jozef Thaus, președintele Consiliului de supraveghere a Asociației austriece pentru dirijarea industriei naționalizate. Au fost abordate probleme legate de dezvoltarea relațiilor comerciale sovieto-austriece.

A-.

încheierea conferinței 
Partidului 
conservator britanicBLACKPOOL 12 (Agerpres). Sîmbătă a luat sfîrșit la Blackpool conferința anuală a Partidului conservator din Marea Britanic. .Cuvîntul de închidere a fost rostit de liderul partidului, Edward Heath, care a definit liniile generale ale orientării conservatoare în domeniul politicii interne și externe.în domeniul politicii economice, conservatorii se pronunță pentru abandonarea controlului guvernamental asupra veniturilor și prețurilor, stimularea investițiilor, reducerea impozitelor și denaționalizarea a- numitor sectoare ale economiei, cum ar fi industria' oțelului. Conservatorii cer aplicarea unui control strict al emigrărilor și menținerea sistemului tradițional de învățămînt, mai e- xact păstrarea școlilor particulare. Partidul conservator consideră totodată necesară continuarea prezenței bazelor militare britanice „la est de Suez" și după anul 1971 (dată la care guvernul laburist își propune să încheie dezangajarea proiec-

100 de ani de !a începerea 
luptelor de eliberare 
a poporului cubanez

Mitingul 
de la 
Dema jaguaHAVANA 12 (Agerpres). — Corespondentul Agerpres, V. Stamate. transmite : în Cuba s-a sărbătorit aniversarea a 100 de ani de la începerea luptelor de eliberare ,a poporului cubanez împotriva dominației coloniale spaniole. Cu a- cest prilej, în localitatea Demaja- gua, din provincia Oriente, unde acum 100 de ani patrioții cubani au pornit răscoala împotriva colo nialiștilor, a avut loc un miting A luat cuvîntul Fidel Castro,. prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al guvernului revoluționar. Evocînd luptele poporului pentru libertate și independență în cursul celor 100 de ani. Fidel Castro a subliniat că la Demajagua a început formarea națiunii cubane, a conștiinței naționale, a tradițiilor luptei revoluționare de eliberare și de aprofundare a ideilor revoluționare Așa cum înaintașii noștri au lichidat robia, tot așa revoluția din 1959 a pus capăt dominației monopolurilor străine. După 1959, a spus el, în fața țării s-au ridicat sarcini nu mai puțin grele — lupta împotriva blocadei și ideologiei imperialiste, împotriva înapoierii de secole. Fidel Castro ă subliniat că poporul cuban încearcă în aceste zile un sentiment de mîndrie. El a fost ultimul de pe continent care s-a eliberat de sub colonialism. însă a devenit primul stat socialist din emisfera vestică
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Opinii franceze 
pe marginea reformei universitare

După o săptămînă de ample dezbateri asupra reiormei universitare, în Adunarea Națională franceză s-a consumat primul vot politic al actualei legislaturi. 441 de voturi pentru, nici unul contra, 39 de abțineri (6 deputați gaulliști și deputății comuniști). Au fost prezentate 300 de amendamente. Grupul comunist, care a apreciat favorabil unele aspecte pozitive. ale reformei, s-a abținut însă de la vot, considerînd că s-au adus proiectului de lege unele amendamente prea restrictive.Problema reformei în- vățămîntului superior, a adaptării lui la exigențele contemporane, a constituit mai ales în acest an una din chestiunile interne delicate din Franța. „Această reformă este de mult timp necesară. Ea a fost precipitată de criza din mai" — declara primul ministru în parlament. Intr-adevăr, în urma marilor manifestații studențești din mai- iunie sprijinite de profesori și de oamenii muncii, guvernul a elaborat proiectul de reorientare generală a învățămîntu- lui superior.Am solicitat părerile unor cadre universitare în legătură cu conținutul și obiectivele noii legislații. Redau mai joi răspunsurile primite :

Rectorul Gerald Antoine, consilier al ministrului e- ducației naționale: „Noua lege înlătură arhaismele din sistemul nostru universitar — programe și metode. îl modernizează profund, îl adaptează la cerințele actuale ale societăți noastre. Descentralizarea universității este unul dm obiectivele urmărite Fiecare universitate își va construi viitorul ei. Original este fap-

dente din structura sa. Metodele de predare erau rigide, închistate, mai ales la medicină și litere. în unele facultăți programele lăsau de dorit. Profesorii și studenții vor trebui acum să construiască o universitate nouă. Noua lege este , un pas mare spre democratizarea universității. Ea constituie o victorie a luptei studențimii franceze. Dar succesul ei
CORESPONDENTA din paris 

DE LA AL. GHEORGHIU
eztul că in consiliile universitare vor participa, pe lîngă profesori și stu- denți, și personalități din afară Generația veche și cea nouă vor elabora împreună noi metode pedagogice. O reformă ce va impulsiona puternic a- daptarea învățămîntului superior la condițiile actuale"La rindul său, dl. Mau
rice Duverger, profesor de sociologie politică la Facultatea de drept și studii economice din Paris, a declarat următoarele : „Reforma aduce lucruri noi. Dar ea reprezintă doar un cadru de orientare generală. Conținutul învățămîntului universitar va putea fi a- cum reînnoit ; vor fi suprimate arhaismele evi-

va depinde de modul de aplicare".„în ansamblu, reforma conține măsuri pozitive — mi-a declarat Jean 
Bruhat, profesor la Sor- bona, (comunist). Deși noua lege deschide în principiu poarta tuturor spre universitate, ea nu suprimă însă și selecția socială, selecție în funcție de mijloacele financiare ale părinților pentru plata studiilor. Fiii de muncitori și țărani nu au astfel posibilitatea financiară de a se pregăti să treacă pragul universității. Acest obstacol financiar este una din limitele noii legi. De a- ceea, comuniștii s-au abținut de la vot. Ei sînt împotriva selecției sociale, care reprezintă un

element negativ. Ei au cerut alocații de studii pentru toți studenții lipsiți de mijloace, sub forma generalizării burselor pentru aceștia. Există desigur burse, dar insuficiente ca număr și ca valoare. în Occident o a- semenea alocație de studii este esențială, deoarece statul nu suportă decît foarte puțin din costul întreținerii unui student. Or, aici studiile costă scump. Legea nu conține prevederi în a- cest sens — pentru noi e sențiale.Apreciem tot ceea ce privește modernizarea u- niversității, acordarea u- nei anumite autonomii. Reforma acordă acum mai multă libertate de inițiativă facultăților în ce privește programele și organizarea studiilor, o mai mare suplețe. Ea a fost posibilă datorită luptelor duse de mișcarea studențească, de corpul didactic și de oameni) muncii în mai".Legea va trece și prin Senat, după care va fi a- plicată în lunile următoare. Se vor organiza a- legeri pentru consiliile u- niversitare spre sfîrșitul anului. După cum a subliniat și ministrul educației, Edgar Faure, va fi mai mult un an experimental. Practic, este nevoie de cîțiva ani pentru aplicarea largă a reformei. H

Convorbirile cu privire Ia 
schimburile de mărfuri din
tre Iugoslavia și Ungaria p® anul 1969 s-au încheiat la Belgrad. Protocolul semnat cu acest prilej prevede sporirea schimburilor dintre cele două țări cu 12 la sută față de volumul stabilit pentru anul în curs.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe 
VeSt-german a confirmat că între Paris și Bonn există contacte în legătură cu cazul fostului general SS Lam- merding, condamnat în contumacie la moarte de un tribunal francez în 1951 pentru crime de război, dar aflat în libertate în R.F.G. Contactele sînt menite să permită găsirea unei soluții diferendului dintre Franța și R.F.G. în legătură cu acest caz.

în Liban a îost format un 
H0U guvern prezidat de Abdullah Al Yafi, care a condus și cabinetul precedent.

Evoluția navei 
spațiale „Apollo-7“Cei trei cosmonauți Walter Schirra, Walter Cunningham și Don Eisele, aflați Ia bordul navei spațiale „Apollo-7“, au procedat la alinierea pozițiilor navei și a ultimei trepte a rachetei purtătoare. Aceasta din urmă se află la cîteva zeci de kilometri de navă, iar cosmonaută au fost nevoiți să reducă treptat distanța dintre ele pentru a crea condițiile realizării întîlnirii spațiale proiectate.Această manevră nu figura în programul zborului, ceea ce a determinat ca „Apollo-7“ să consume o cantitate de carburant mai mare decît era prevăzut. S-a anunțat, de asemenea, că la scurt timp după lansare cosmonauții au trebuit să facă față unei mici defecțiuni la unul din radiatoarele sistemului de aer condiționat în cabină.
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