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Borșa au stat neude încărcat la ori- de trei luni de zile, celelalte exploatări zile consecvente a principiilor 
interne de partid, creării 

în care fiecare membru de 
poată exprima nestingherit 

vedere.
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starea generală a pacientei bună. Alexandrina Mu- reșanu este îndrumată, din Padina, să meargă pentru naștere la spitalul din comuna Pogoanele.Mașina „Salvării" pleacă din Padina abia la orele 6 dimineața, deci după a- proape trei ore. Ce s-a în- tîmplat în acest timp ? S-a deplasat medicul de circumscripție la casa de nașteri, s-o consulte pe gravidă ? Nu : datele de mai sus sînt stabilite pe baza consultului făcut de moașă. Două vieți omenești sînt încredințate dubei sanitare ca un simplu colet poștal, fără nici un însoțitor din partea personalului medical sau auxiliar, fără nici o înștiințare specială. Nici măcar

mai coborît muncii ce se de minereuri industrie dez-

Gheorghe, care & ternat...In rest nu au bieme importante nalat.Masa a fost servită la timp și de bună calitate.Personalul a fost prezent la servici. Nu au fost acte de indisciplină.Dr. Popa Valentina

aport personal vizează ca ultim scop idealurile comune ale poporului nostru. îmbinarea armonioasă a criteriilor, cel social cu cel personal, reprezintă premisa formării unor personalități integre, socialmente utile, a unor oameni echilibrați. Pentru traducerea în fapt a acestor principii, statul nostru socialist asigură pe lingă posibilitățile de auto-afirmare și condiții materiale corespunzătoare de pregătire științifică și socială a tineretului, de încadrare în viața socială.După aceste considerente prealabile generale, să revenim la întrebarea inițială, rezumîndu-ne la cîteva jaloane, ce ni se par a fi deosebit de importante, privind îndeplinirea dezideratelor educative sus-amintite.

La sorocul normal al nașterii. Alexandrina Mure- șanu, cuprinsă de dureri, sosește pe picioare, însoțită de mama ei, pe la

N-au fost acte de indisciplină, personalul prezent... Totul e în regulă, numai că medicul care a scris aceste rînduri, el însuși, nu a fost prezent: doctorița Popa a plecat la București cu trenul de 6.45, transportată pînă la gară de autosanitara spitalului. Garda trebuia efectuată 
pînă la orele 8. Se știe că

scopul gărzii de noapte este în primul r’înd tocmai a- ceia de a interveni în cazurile grave, urgente, cu pericol mortal : doctorul care părăsește garda părăsește de fapt viețile care î-au fost încredințate, O întrebăm pe doctorița Valentina Popa dacă nu așa stau faptele. Ce are de replicat ? Să-i dăm cuvîntul, să ascultăm ce are de spus în apărarea ei. în declara-

Furnalele uzinei „Victoria*-Câlan 
Foto : M. Andreesp»

„Sînt soțul Alexandrinei Mureșanu, care a murit la 11 mai, în vîrstă de 35 de ani... Rog să se facă o anchetă. Doreso să se ia măsuri, ca să nu mai ajungă și alții în situația mea".Faptele care au dus la încetarea din viață a unei mame încă tinere — care lasă în urma ei trei copii — sînt zguduitoare și desfid cuvintele. Nu există vorbe destul de aspre și amare, care să poată exprima revolta noastră.Să înfățișăm mai întîi faptele, așa cum s-au petrecut și cum le-am stabilit din ancheta efectuată la fața locului și din mărturiile luate în scris de corespondentul „Scînteii".Alexandrina Mureșanu era soția ciobanului Tudor Mureșanu, din comuna Pa- dina-Buzău. Ciobanul a rămas orfan de ambii părinți la vîrsta de un an și trei luni ; a crescut în condiții vitrege, împreună cu cele cinci surori ale sale. Și-a dorit să aibă copii și să-i crească mai bine decît a putut crește el, orfanul. Are două fetițe, de 12 și 9 ani, și un băiat de 6 ani.Alexandrina a rămas însărcinată și s-a prezentat Ia Haralambie Balcan, medicul din comună. Deși avea o deformație a șirei spinării și deficiențe respiratorii, medicul a opinat că ea va putea naște. O decizie care obliga, în orice caz, la o grijă cu totul specială față de o femeie suferindă— aflată la a patra naștere. Or, în noaptea de 10 spre 11 mai. Alexandrina Mureșanu nu numai că n-a avut parte de această grijă deosebită, dar, prin- tr-un întreg lanț de neglijențe letale, a fost minată spre un destin tragic, pe care astăzi nimeni de pe lume nu-1 mai poate schimba — nenorocirea ireversibilă a morții.

explica, de pildă, de ce la exploata' rea minieră Baia tilizate 2 mașini zontul 1 400 timp de ce la toate multe mașini nu funcționează în șir din cauza defecțiunilor mecanice, lipsei de piese de schimb sau, pur șl simplu, din neglijență.La cele de mai sus trebuie adăugat că utilaje miniere în valoare de 12 milioane lei nu sînt deloc folosite, fiind în rezervă, îri conservare sau date disponibile. Din discuțiile avute cu tovarășii de la Sucursala județeană a Băncii Naționale, a rezultat că conducerea combinatului si cele ala exploatărilor miniere, precum și forurile de resort din Ministerul Minelor dovedesc o inexplicabilă apa-urmare. decalajul în utilizarea mijloacelor teh- Totuși, ele nu iau măsuri ho- pentru micșorarea acestui de- Dimpotrivă, pe alocuri există o intolerabilă nepăsare față de această importantă latură a activității economice. Altfel nu se poate

orele 3 dimineața, la casa de nașteri a comunei Padina.— Nu mă deranjați, că sînt obosită — sînt cuvintele pe care le-ar fi rostit moașa comunală Neaga Moldoveanu. Așa ne informează — în scrisoarea lui, ciobanul Tudor Mureșanu. Fapt este că — așa cum a stabilit comisia de anchetă a direcției sanitare — la ora aceea fătul era viu și

ția ei scrisă, doctorița afirmă :„Nu am intenționat să plec dimineața șl nu am vorbit cu nici un birjar de acolo."Așadar, se scuză pentru faptul că a luat mașina spitalului și nu pentru că a părăsit garda. Despre acest fapt spune doar atît :„Am scris raportul de gardă, menționînd căci (sic !) nu a fost nimic important pînă la plecarea mea, gravida venind la ora 6,50."Minciună sfruntată : cititorul, comparînd textele, poate vedea că raportul de gardă nu suflă un cuvînt despre plecarea doctoriței. Gravida «- după alte mărturii —. a fost adusă la o-

umane, o formă specifică a raportului între individ și societate, educatorul este dator să aibă în vedere deopotrivă cele două planuri existențiale ale vieții sociale : criteriul psiho-sociologic — al indivizilor componenți ai societății, și cel sociologic — al colectivului ca totalitate și realitate sui generis. Munca sa trebuie să îmbine maximum de eficiență socială cu maximum de satisfacție individuală, să promoveze atît interesele colectivității, cît și ale indivizilor care o compun. Cu alte cuvinte, în procesul educativ latura sociologică și cea psiho-sociologică trebuie să se interpătrundă.în cazul nostru, procesul educativ vizează. în uiltimă instanță, pregătirea multilaterală a studentului pentru profesiunea sa, înarmarea acestuia cu cunoștințele și valorile specifice societății, în scopul de a-1 face apt pentru munca sa de viitor, a-i contura personalitatea umană creatoare. în orice proces educativ, componenta socializării, a integrării individului în sistemul de valori și judecăți al societății trebuie să meargă mînă în mînă cu cel al personalizării, al formării unui profil intelectual propriu, al cristalizării unei personalități distincte. Iar această personalitate nu este un dat biologic, ci un rezultat al rolului social formativ al educației, pe fondul nativ de înclinații, talente, posibilități, angrenate în acțiune socială, rodul muncii pedagogului.Dacă educația nu-și atinge scopul de a dezvolta la student componenta „socializării", acesta poate deveni, practic, indiferent față de colectivitate. Lipsa procesului de personalizare în schimb, duce la uniformizarea educației, la formarea unor „roboți" în locul individualităților distincte. în acest sens, pedagogia noastră socialistă combate orice tendință de uniformizare, militînd pentru unitate în diversitatea perso
nalităților membrilor săi, al căror

Aplicarea CQnsecventă a normelor de
mocrației interne de partid, subliniată 
pregnant în documentele Congresului ai 
IX-lea al P.C.R., devine o necesitate cu 
atît mai imperioasă în condițiile modifi
cării structurii organizatorice a organi
zațiilor teritoriale ale partidului, ale 
creșterii atribuțiilor și competențelor a- 
cestora. Aceasta imprimă muncii de 
partid o mai mare eficacitate, mobilitate, 
dinamism. Experiența arată că rolul di
namizator și influența politică a fiecă
rei organizații de partid sînt în propor
ție directă cu spiritul democratic al în
tregii sale activități, cu grija pentru res
pectarea necondiționată a drepturilor 
statutare ale membrilor de partid, cu 
climatul de dezbatere principială, parti
nică, aprofundată, între comuniști, a tu
turor problemelor și sarcinilor de 
partid. Tocmai de aceea în cadrul lucră
rilor plenarei din aprilie 1968 a C.C. al 
P.C.R., s-a accentuat în mod deosebit 
asupra îndatoririlor ce revin organelor 
și organizațiilor de partid în privința

rele 6.15. Citim pînă la capăt toată declarația doctoriței, înmărmuriți : nici un cuvînt de scuză, nici un cu- vînt de regret pentru faptul că și-a părăsit garda. Și asta după ce știe care au fost consecințele.Moașa de aci, de Ia spitalul din Pogoanele, găsește și ea o soluție simpiă : constatînd starea gravă a Alexandrinei Mureșanu — care acuza dureri mari și prezenta primele simpto- me ale unei complicații — decide, în lipsa medicului de gardă, s-o trimită la spitalul din Buzău. Șoferul Ion Vlăsceanu însă refuză ; el e cu conștiința împăcată : dacă a dus-o pe doctoriță la gară, înseamnă că și-a făcut datoria. Mașina sanitară doar nu e făcută pentru oamenii în primejdie de moarte! „în seara zilei de 10 mai am primit dispoziție de la tov. administrator Boris pentru dimineața s-o transport pe dr. Valentina Popa." („Nu am intenționat să plec dimineața" — scria doctorița, dar iată că administratorul dăduse dispoziție cu o zi înainte !). Șoferul, credincios tradițiilor de nepăsare de la acest spital, refuză transportul bolnavei — și-a încheiat schimbul ! — ba mai mult, nici nu-1 înștiințează măcar pe colegul venit la șapte dimineața : „eu nu l-am anunțat, cre- zînd că l-a anunțat moașa."La orele 7.45 — mai devreme decît era de datoria lui — sosește la spital, fără să fi fost chemat, doctorul Iordan Georgescu, specialist în obstetrică și ginecologie. Imediat, constată că e vorba de ceea ce medicina denumește „o dramă abdominală", care poate avea consecințe fatale.Ca specialist, doctorul Georgescu își dă seama că 
e nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă. To-

Care sînt metodele educative cele mai adecvate, cu alte cuvinte — care sînt acele lungimi de undă optime, prin intermediul cărora profesorul poate comunica cu studenții săi, iată o întrebare de stringentă actualitate. Răspunsul devine cu atît mai necesar, cu cît importanța socială a educației și rolul său formativ în cristalizarea personalității studentului nu pot fi puse la îndoială.Trebuie să fim conștienți de faptul că, în perioada revoluției tehnico- științifice contemporane, activitatea corpului profesoral presupune o permanentă corespondență cu progresele realizate în domeniul științelor naturii și sociale, nu numai sub aspectul conținutului, dar și al metodelor pedagogice aplicate. Aceasta și

Apreciată prin prisma înfăptuirii sarcinilor de plan pe perioada care s-a scurs din acest an, activitatea exploatărilor miniere din bazinul Maramureș apare, la prima vedere, pozitivă. în primele patru luni ale anului, pe ansamblul Combinatului minier Baia Mare planul producției globale și marfă și la principalele sortimente a fost îndeplinit și depășit, productivitatea muncii a fost cu 2,9 la sută mai mare față de prevederi și s-aU realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 749 000 de lei.O „radiografie" mai atentă a activității combinatului, care pătrunde în cele mai intime resorturi ale proceselor de exploatare și preparare a minereurilor, ale organizării muncii Ia cele mai îndepărtate puncte de lucru, pune însă în evidență mari carențe, concretizate în ultimă instanță în menținerea situației anacronice de întreprindere care lucrează cu pierderi planificate, cu dotație de la buget — a cărei valoare se ridică în acest an la circa 69 de milioane de lei. Țintind să surprindă, Ia fața locului, anumite neajunsuri care generează această situație și să puncteze cîteva din soluțiile ce se impun pentru rezolvarea lor, ancheta noastră a evidențiat, în primul rînd, posibilitățile mari, puțin sau deloc explorate și valorificate pînă acum, pentru utilizarea cu maxime rezultate economice a capacităților de producție ale utilajelor și instalațiilor din mine și de la preparații.Aminteam că pe ansamblul combinatului planul de producție a fost depășit în primele patru luni ale anului. Dar. în spațțle snjfrelor medii pe combinat, un număr de trei unități — exploatările miniere Baia Sprie, Baia Borșa și Ilba, — au rămas în restanță cu peste 12 700 tone de minereuri. în aceste unități, ca și în altele din combinat, mașinile de încărcat an fost folosite doar în proporție de 43—70 la sută din timpul de lucru planificat, iar notațiile din întregul bazin minier maramureșean nu au funcționat de la începutul anului circa 9 900 de ore. Cauzele care au dus la aceste importante stagnări se grupează astfel : lipsă minereu — 4 600 ore. lipsă e- nergie — 1 300 ore, defecțiuni tehnice și alte întreruperi — 4 000 ore. Stagnările în funcționarea flotațiilor în unele perioade și suprasolicitarea lor în alte perioade de timp au intensificat gradul de uzură a instalațiilor, fiind necesare cheltuieli mai mari pentru reparații curente și revizii periodice ; numai la flotația centrală aceste cheltuieli suplimen- , tare s-au ridicat în trimestrul I la i 234 000 lei, iar la flotația de Ia Exploatarea Săsar — la 256 000 lei.
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CARE SÎNT PRINCIPALELE SARCINI 
PRIVIND DEZVOLTAREA DEMOCRA
ȚIEI INTERNE DE PARTID î CE TRE
BUIE FĂCUT PENTRU CA PRETUTIN
DENI, ÎN TOATE ORGANIZAȚIILE, SĂ 
SE CREEZE UN ASTFEL DE CLIMAT IN
CIT FIECARE COMUNIST SĂ-ȘI POATĂ 
EXPRIMA DESCHIS, ÎN DEPLINA LIBER
TATE, PĂREREA ASUPRA TUTUROR PRO
BLEMELOR VIEȚII DE PARTID, SA AIBĂ 
CONVINGEREA CA CUVÎNTUL LUI E LUAT 
ÎN SEAMĂ, SA PARTICIPE ACTIV LA 
STABILIREA ȘI LA APLICAREA SARCI
NILOR ?

Unele din aceste probleme au consti
tuit tema discuțiilor în cadrul „mesei ro
tunde" organizate de redacția „Scînteii" 
și Comitetul județean lași ai P.C.R., pe 
care le consemnăm în pag. a II-a a ziaru
lui.

Referindu-se la gradul de utilizare a mijloacelor tehnice din dotare, directorul general al combinatului, dr. ing. Vaier Gabrian, recunoștea că mașinile de încărcat -minereu, de exemplu, lucrează cu un randament de 2—3 ori mai redus decît se realizează cu mașini similare pe plan mondial. Folosirea ineficientă a acestor mașini duce la creșterea consumului de manoperă, la scăderea productivității muncii, al cărei nivel este în prezent — desigur, și din alte motive — cu mult decît productivitatea obține în exploatările neferoase din țări cu voltată. Cadrele de conducere din combinat și specialiștii din exploatări cunosc, prin creat nice, tărîte calaj. chiar

pentru că practica pedagogică nu se poate baza nicidecum doar pe o experiență personală, singulară, pe metode pedagogice simpliste. Ea este chemată să țină seama de stadiul actual al dezvoltării disciplinelor ce pot fi considerate drept „științe fundamentale și auxiliare" ale pedagogiei : sociologia, psihologia, psiho- sociologia, cibernetica, biologia, economia politică, etc. — discipline cu măre pondere în activitatea curentă a pedagogului.Educația fiind o formă specifică a comportamentului și a interacțiunii
un telefon nu s-au să dea, să prevină din Pogoanele.Adevărata dramă fășoară însă aici, goanele. Iată textul al raportului întocmit de medicul de gardă al spitalului din Pogoanele:Vinerî 10 maiîn cursul gărzii s-a prezentat un bolnav, Ceaușu
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interne — izvor (ie forță
și dinamism în viața
organizațiilor de partid

siderurgic Hunedoara

FURNALUL ȘI-A 
REDORÎNDIT TINEREȚEA 1

Din prima generație a agre
gatelor siderurgice din țara 
noastră care au primit botezul 
focului cu 97 de ani in urmă, 
face parte și furnalul 4 de la 
Hunedoara. La această vene
rabilă vîrstă furnalul este 
încă tînăr, calitate ce i s-a a- 
tribuit pentru a 20-a oară, în 
decursul existenței sale de că
tre constructorii hunedoreni. 
In cadrul planului de repara
ții capitale și modernizări, a- 
gregatul a fost adus la para
metrii reproiectați cu 4 zile 
mai devreme față de prevede
rile planului de stat. Ceea ce 
creează premise pentru elabo
rarea în plus in decursul anu- 
lui a circa 1 200 tone fontă.

Volumul mare de lucrări, 
constînd din montajul a peste 
500 tone de piese preasambla- 
te la sol și inzidirea a 3 000 
tone cărămidă refractară, nu 
a împiedicat pe constructori 
să aducă agregatului și unele 
îmbunătățiri tehnice. E vorba 
de mecanizarea sondelor pen
tru măsurarea nivelului de 
încărcare a furnalului și ex
tinderea suprafeței de încăl
zire a cauperilor cu 25 la sută. 
Cinstea de a elabora șarja da 
onoare la furnalul întinerit a 
revenit prim-topitorului Con
stantin Stoica. Ion MANEA

Avioane de mare 
viteză și tonaj pe linia 

București-Oradea
Pe pista aeroportului din Ora

dea a aterizat luni, venind din 
București, primul avion turbo- 
propulsor ce va deservi linia 
dintre Capitală și orașul de pa 
Crișul Repede. Introducerea a- 
vioanelor de mare viteză și tonaj 
pe această rută a devenit posibilă 
ca urmare a încheierii lucrărilor de 
modernizare a pistei aeroportului 
orădean. Acum distanța Bucu- 
rești-Oradea va fi parcursă în 
numai o oră. (Agerpres)

0 TARA 
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Însemnări de călătorie 

din Congo (Brazzaville)

Brazzaville, sau mai simplu „Brazza*, 
se etalează pe malul drept al maiestuo
sului fluviu Congo, acolo unde sfîncile 
ce încorsetează firul apei formează la
cul „Stanley-Pool". O mulfime de rîu- 
leje constituie adevărate granife între 
diversele cartiere ale orașului, care s-a 
dezvoltat pe locul unui sat de pescari. 
Un ansamblu de edificii moderne, într-o 
arhitectură îndrăzneață, cu ziduri do 
piatră, formează osatura capitalei. Un 
aeroport — Maya-Maya — capabil să 
primească orice tip de avion, „Stadionul 
Revolufiei", caro a găzduit primele 
jocuri africane desfășurate în 1965, com
pletează panorama orașului.

Oraș tropical, Brazzaville este tn- 
tr-adevăr unul din cele mai fru
moase din Africa. Verdele închis al 
palmierilor, cocofieriîor, rondourile do 
flori ce so înșiră pe bulevardele „Pa
trice Lumumba" și „L'lndependence", 
îndreptățesc renumele de „Orașul ver
de". Farmecul și pitorescul său apar mal 
ales dimineața, cînd femeile, în veș
minte viu colorate, se îndreaptă spro 
piefe, încărcate cu banane, ananas, roșii, 
pește afumat, arahide, manioc. Alături 
de tarabele acesfora, mici standuri, 
confecfionate tn grabă, oferă cumpără
torilor țesături în culori vii, articole de 
•rfizanat din fildeș sau bambus.

Brazzaville • început să-și schimbe 
caracterul, devenind un important cen
tru industrial. Noile cartiere periferice, 
în plină înflorire, reflectă evoluția ora
șului. în mijlocul unuia dintre ele se 
lucra la finisarea hotelului „Cosmos", 
un imobil confortabil de șase etaje. 
Nu departe se construiește combinatul 
textil „Kinsundi". Alături de acesta, o 
fabrică de antibiotice, care va satisface 
nevoile Jării. Cîfeva fabrici de ciment și 
întreprinderi de prelucrare a peștelui 
completează decorul economic al ora
șului.

Republica Congo-Brazavil'o se În
tinde pe o suprafață de 343 000 kmp 
iar populația sa este aceea a unul oraș 
mediu — circa 900 000 de locuitori.

Un șef of administrației coloniale 
compare, edstă, Congo cu „un om sS»

Constantin BENGA ) 

(Continuare fa pa*, «
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ESTE NECESAR SA DEZVOLTAM ȘI MAI MULT DEMOCRAȚIA DE PARTID, SA CREAM TOATE CONDIȚIILE CA MEMBRII DE PARTID SA-ȘI POATA 6PUNE DESCHIS PAREREA. ÎNFĂPTUIREA PRINCIPIILOR DE BAZA ALE PARTIDULUI PRESUPUNE DREPTURI DEPLINE MEMBRILOR DE PARTID DE A-ȘI SPUNE PAREREA ASUPRA ORICĂREI PROBLEME, DE A AVEA PĂRERI DEOSEBITE INTR-O PROBLEMA SAU ALTA.
NICOLAE CEAUȘESCU

MOCRATIEI
9

INTERNE
I

vor de forță si
9 9

dinamism în viațare
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RECEPTIVITATE FATĂ DE

OPINIA TUTUROR
COMUNIȘTILOR

„MASĂ ROTUNDĂ" ORGANIZATĂ DE 

REDACȚIA „SCÎNTEII" Șl COMITETUL 

JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
REDACȚIA : Care este 

relația dintre democrația 
internă de partid si activi
zarea masei largi a comu
niștilor, atragerea acestora 
la o participare sistematică 
la activitatea organizației 
respective ? Concretizarea 
acestui aspect ar fi deose
bit de utilă întrucit in 
compararea gradului diferit 
de eficacitate a activității 
unor organizații de partid 
se neglijează cîteodată una 
din laturile determinante — 
și anume receptivitatea față 
de punctul de vedere al 
membrilor de partid.MIU DOBRESCU, prim secretar al Comitetului județean de partid : Necesitatea strictei respectări a normelor democrației interne de partid decurge din însuși caracterul, rolul, scopul partidului. în calitatea sa de cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare. Partidul e alcătuit din elementele cele mai înaintate ale societății ; la partid aderă oameni care doresc să-și dedice toate forțele cauzei socialismului. înrolîndu-se în această luptă din proprie convingere, ei trebuie în mod firesc să fie participant activi la stabilirea și aplicarea liniei politice a partidului, să-și spună cu- vîntul în legătură cu toate problemele care șl le propune spre soluționare partidul într-o etapă.La o privire superficială, democrația internă de partid și disciplina de partid ar putea fi considerate elemente antagonice. în fapt însă ele se condiționează și se completează reciproc. Unitatea de voință și de acțiune a partidului, exercitarea drepturilor statutare ale membrilor de partid presupun aplicarea fermă. disciplinată, a măsurilor stabilite, după cum o disciplină conștientă se poate dezvolta numai în condițiile strictei respectări a normelor democrației interne de partid.Aceasta mi se pare a fi una din principalele concluzii practice ce se desprind în sfera muncii de partid din lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R. Pentru Comitetul județean Iași al P.C.R., pentru toate organizațiile de partid are o mare însemnătate principială si practică sublinierea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cu- vîntarea sa în fața activului de partid din București, a necesității de a crea toate condițiile ca membrii de partid să-și poată spune deschis părerea asupra oricărei probleme.CONSTANTIN CORA, instructor al Comitetului municipal de partid Iași : După multi ani de muncă de teren am ajuns la con

cluzia că rezultatele obținute de fiecare organizație de partid in mobilizarea colectivului în mijlocul căruia activează sînt, aș spune, direct proporționale cu grija pe care o arată pentru atragerea tuturor membrilor de partid la o participare activă, sistematică. la viața organizației. Dacă la întreprindereaA.C.G.B.  au fost obținute rezultate foarte bune în activitatea economică, spre deosebire de întreprinderile „Proletarul" sau I.T.I., aceasta se datorește în bună măsură faptului că în prima unitate, comitetul de partid se sprijină în întreaga activitate pe masa comuniștilor, pe cînd în celelalte două unități birourile organizațiilor de partid muncesc singure, socotesc că pot gîndi și acționa în numele tuturor.GH. CILIBIU, șeful secției organizatorice a comitetului județean : în altă ordine de idei, vreau să arăt că pregătind un proiect de plan de măsuri spre a fi dezbătut și aprobat de adunarea de partid, biroul organizației de bază trebuie să manifeste o maximă receptivitate față de observațiile membrilor de partid și să includă în planul de măsuri tot ce e judicios. Materialul întocmit înaintea adunării este doar un proiect : democrația internă de partid cere ca planul de măsuri, hotărî- rea să reflecte părerea, voința adunării de partid, nu doar a biroului.
REDACȚIA : Dacă anali

zăm ce stă la baza com
bativității cu care co
munistul acționează în 
cadrul organizației, găsim 
de fiecare dată spiritul 
de răspundere decurgînd 
din conștiința faptului că 
are dreptul și datoria să-și 
spună cuvîntul în toate 
problemele principale ale 
vieții de partid. Ce trebuie 
făcut pentru a stimula și 
dezvolta acest sentiment ?GII. CILIBIU : De cea mai mare însemnătate mi se pare în această privință indicația din cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea activului de partid din Capitală referitoare la faptul că nu trebuie absolutizată cerința ca toate hotărîrile să fie adoptate în unanimitate și că în nici un caz exprimarea unei păreri deosebite nu trebuie privită ca o sursă de suspiciune, într-adevăr, este firesc ca uneori părerile comuniștilor să nu concorde în aprecierea unei anumite probleme sau în găsirea celei mai bune soluții de rezolvare a acesteia. Datoria noastră constă în a asigura efectiv dreptul inalienabil al fiecărui membru do 

partid de a-șl exprima părerea proprie; cu cit a- ceasta va deveni o practică curentă în toate organizațiile noastre cu atît va creste conștiința răspunderii tuturor comuniștilor pentru întreaga activitate a organizației din care fac parte, a partidului în întregul lui. Participarea nestînjenită la dezbateri, libera exprimare a părerilor constituie nu numai un drept inalienabil al membrilor de partid, ci și o necesitate obiectivă, condiția însăși a muncii de partid. De ce ? Pentru că doar în felul acesta se asigură o analiză aprofundată a problemelor, se valorifică experiența și gîndirea colectivă a membrilor de partid, se cristalizează măsurile cele mai judicioase. Nenumărate fapte dovedesc că fără existența mai multor păreri asupra aceleiași chestiuni, fără posibilitatea confruntării acestor păreri, fără luarea în considerare a mai multor variante, nu ai siguranța de a fi găsit soluția optimă. Așadar, valoarea majoră a schimbului de opinii izvorăște din aceea că el scoate în lumină toate implicațiile problemei respective, avantajele și dezavantajele diferitelor soluții ; în același timp, tocmai această confruntare a opiniilor dă posibilitate ca toți membrii de partid să a- jungă la convingerea intimă a justeței măsurii adoptate și astfel să și-o însușească, să militeze cu pasiune pentru aplicarea ei. Bineînțeles ,după adoptarea hotărî- rii este obligația tuturor, indiferent de părerea pe care au susținut-o, de a acționa pentru aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite.Totodată, după părerea mea. vom reuși să a- tragem cu atît mai mult masa membrilor de partid la dezbaterea problemelor actuale, cu cit vom acționa mai perseverent spre a imprima adunărilor, ședințelor un caracter de lucru. Lipsa spiritului analitic, materialele pline de generalități nu creează condiții pentru discuții rodnice. Si mai dăunătoare sînt materialele care prezintă lucrurile într-o lumină trandafirie, umflă realizările, succesele și abia pomenesc de neajunsuri. Recent. am participat Ia o ședință a Comitetului comunal de partid Focuri ; materialul prezentat, nu mai puțin de 7 pagini, era plin de aprecieri laudative și constatări generale, ceea ce s-a și reflectat în tonul discuțiilor. Trebuie să ajutăm comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază să Imprime discuțiilor mai 

multă combativitațe. Nu de festivism avem nevoie, ci de analiza exigentă a stărilor de lucruri.MIU DOBRESCU : Atmosfera de paradă, de bilanț festiv a unor ședințe
A SPUNE LUCRURILOR PE 
NUME-IATĂ CE INVITĂ 

LA DISCUȚII PROFUNDE, 
EFICACE

REDACȚIA : Adunarea
generală a comuniștilor, 
ședința de birou sau comi
tet constituie cadrul orga
nizat în care un membru 
de partid își exprimă punc
tul de vedere. Și totuși, 
destule ședințe decurg plat, 
monoton, fără a prilejui o 
confruntare de opinii, pro
puneri interesante, observa
ții critice. Ce factori de 
„frinare" acționează în a- 
semenea cazuri ?TUDOSE COSTICA, secretar de organizație de bază la Fabrica de antibiotice ; Dacă vom spune lucrurilor pe nume, dacă nu ne vom teme să dezvăluim lipsurile și cauzele lor, vom crea cea mai bună bază de discuții. Eu socotesc că democrația internă de partid se întărește a- tunci cînd se spune lucrurilor pe nume, cind nu se încearcă camuflarea lipsurilor.GH. CIOACA, secretar a| Comitetului municipal de partid Iași : Și aici activiștii. membrii comitetului. ai biroului organizației de bază trebuie să nu se mulțumească cu simple declarații de principiu, ci să dea exemplu prin întreaga lor activitate. Nici o propunere. nici o observație critică să nu fie desconsiderată ; chiar atunci cînd măsurile propuse nu pot fi aplicate este necesar să se comunice motivele, oamenii să vadă că problemele ridicate au fost analizate.CONSTANTIN CORA : Intr-adevăr, dacă vrem să a- rătăm că prețuim părerea oamenilor și că nu le-o cerem în mod formal, trebuie să ne deprindem să dăm răspuns tuturor propunerilor. tuturor observațiilor. De aceea, poate nu ar fi rău dacă, periodic, bironrile organizațiilor de bază ar a- naliza cum au fost soluțio

are efecte dăunătoare asupra participanților. Se a- junge astfel ca acel care ar vrea să arate în cîteva cuvinte ce merge prost se jenează de cei meșteri în fraze sforăitoare dar lipsite de conținut.

nate problemele ridicate de membrii de partid.IONEL CRISTOFOR, instructor al comitetului județean de partid : Nu trebuie să așteptăm să vină oamenii la noi, ci să mergem noi la ei și să le cerem părerea înainte de a întreprinde o acțiune mai importantă. O astfel de consultare operativă ar trebui să devină o preocupare curentă și, pentru aceasta, nu e nevoie de convocat întregul activ de partid. Cînd comitetul comunal de partid din Bivolari a ho- tărit să analizeze stadiul pregătirii campaniei agricole, fiecare membru al comitetului a stat de vorbă cu membrii de partid din cite o brigadă, le-a cerut părerea; în felul acesta, con- fruntindu-le cu informările primite din partea consiliului de conducere al cooperativei, a brigadierilor, s-a putut cunoaște mai bine stările de lucruri și adopta măsuri chibzuite.B. BALTAGUL președintele colegiului de partid de pe lingă comitetul județean Iași : Același lucru l-am constatat participind la o ședință a Comitetului orășenesc de partid Tg. Frumos. întocmit doar de cîțiva oameni, in mod birocratic, materialul care urma să fie pus în discuție nu ridica nici o problemă. înșira o constatare plată după alta. De îndată ce au fost atrași cîțiva tovarăși din activul de partid la „sondarea terenului", lucrurile s-au schimbat: au apărut și probleme, și critici, și soluții. E mai greu, cere mai multă bătaie de cap, dar altfel nu se poate face muncă de partid.VASILE CRISTOFOR, secretarul organizației de partid a Uzinei mecanice Nicolina : Dacă vrem ca oamenii să ne aju

te cu adevărat trebuie ca in dezbaterea activului, pe ordinea de zi a ședințelor să punem probleme actuale, importante, pe care le ridică viața, nu teme formale, numai ca să putem completa graficul de ședințe. Apoi trebuie să pregătim cu grijă ședințele. Nu cum se mai înțelege pe a- locuri, să stabilim ce să
MANIERE „CLASICE" DE 
A ÎMPIEDICA DEZBATE
REA CRITICĂ

REDACȚIA : Există „re
țete" de a înăbuși o mani
festare critică. Am asistat la 
adunări generale unde pre
zidiul. care ascultă cu infi
nită răbdare pe diferiți spe
cialiști în însirarea de vor
be goale, intervine prompt 
cerînd „să se respecte tim
pul" de îndată ce discuția 
trece dincolo de realizări. 
Diferitele întreruperi și în
trebări îi „ajută" în aseme
nea măsură pe cei care au 
adresat critici biroului sau 
conducerii administrative, 
incit in ședința următoare 
nimeni nu mai are nimic 
de criticat.DUMITRACHE DIMOF- TE, locțiitor al secretarului comitetului de partid de la fabrica „Țesătura" : Neatenție la ce spun oamenii, o întrerupere nelalocul ei, ironii prost plasate pot intimida membrii de partid cu mai puțină experiență. Am întîlnit cazuri cînd întrebări puse de la prezidiu : „dumneata nu ai nici o contribuție la aceste lipsuri 7 Ce ai făcut personal pentru înlăturarea lor 7“ l-au derutat pe vorbitor, l-au făcut să nu mal ceară altă dată cuvîntul.IONEL CRISTOFOR: Sînt unii „abonați la cuvînt" din oficiu, gata să vorbească despre orice chiar dacă de fapt... nu spun nimic. Dar pe cît de îngăduitori sînt uneori tovarășii care fac parte din cite un prezidiu cu astfel de maeștri ai vorbei goale, pe atît de „exigenți" sînt cu cei care, fără introduceri sa
NU CRITICA PREJUDICI
AZĂ PRESTIGIUL, CI

PROASTA ACTIVITATE
REDACȚIA : Necesitatea 

stimulării criticii și autocri
ticii ca mijloc de înlătura
re a deficiențelor, de îmbu
nătățire a activității, a fost 
de repetate ori subliniată 
de conducerea de partid. In 
fapt, atitudinea față de cri
tică, consecventa cu care sînt zădărnicite orice încer
cări de persecutare a celor 
care semnalează deficiențe
le și abuzurile constituie 
unul din principalele crite
rii ale spiritului democratic 
într-o organizație de partid. 
Îngăduința, moliciunea față 
de cei ce înăbușă critica au 
o influentă nefastă asupra 
organizației respective, îm
pinge oamenii mai slabi 
spre pasivitate și inerție.MIHAI DUMITRIU, redactor șef al ziarului „Flacăra lașului" : Atitudinea refractară față de critică este, după părerea mea, o nesocotire gravă a cerințelor democrației interne de partid, cu efecte din cele mai dăunătoare. Recent, ziarul nostru a publicat un articol critic referitor la deficiențe în organizarea muncii la fabrica de tricotaje „Moldova". înverșunarea cu care directorul adjunct. Mircea Golie. a respins fapte de necontestat. încercarea lui de a intimida ziarul, organ al comitetului județean de partid. m-au făcut să mă gîn- desc : oare ce atmosferă e- xistă în această fabrică, cum se poartă șefii cu subalternii 7MIU DOBRESCU : Uite cum se poartă. Un inginer își expune în cadrul unei ședințe o părere care n-a corespuns cu aceea a unui tovarăș din conducerea unității. Riposta pe loc :
Înlăturarea neajun
surilor sau a celor 
CARE LE SEMNALEAZĂ ?

REDACȚIA : Stilul bru
tal, cinic, implică riscuri, 
nu e totdeauna comod. De 
aceea, în funcție de condi
ții, de spiritul combativ din 
organizația respectivă. înă
bușitorii criticii se adaptea
ză, trec de la metode fățișe, 
la altele — mai fine și mai 
suple. In asemenea cazuri, 
cel luat la ochi pentru că 
a cutezat să spună lucruri
lor pe nume nu mai e 
sancționat sau scos din 
muncă, ci „promovat" ast
fel incit să fie de învăță
tură și pentru alții.VASILE AZOIȚEI, Instructor al comitetului județean de partid : Tocmai despre un asemenea caz vreau să relatez. Intr-o a- dunare de partid la D.R.T.A., tov. Cozianu a criticat unele deficiențe în organizarea muncii. Imediat după ședință, directorul Dobre a cerut dosarul de cadre al tovarășului și a Instituit o comisie care să „completeze golurile". La ce s-a ajuns 7 Motivîn- du-se că respectivul ar fi îndeplinit cinci ani funcții 

spună unul sau altul, cl materialul ce va fi prezentat să fie întocmit pe baza consultării celor mai competente cadre, să pună accentul pe problemele nerezolvate, pe modul de a înlătura neajunsurile. In sfîrșit, oamenii să fie informați din timp despre ce se va discuta, ca să se poată documenta și pregăti.

vante sau figuri oratorice, semnalează deficiente...B. BALTAGIU : Am asistat la o adunare ținută la întreprinderea de transporturi auto. Aici s-au obținut rezultate bune ; în- tr-un timp scurt, au fost lichidate multe lipsuri cronice și unitatea a trecut în rîndurile întreprinderilor fruntașe. Ședința a produs însă o oarecare „iritare" conducerii administrative, îndată ce vorbitorii au trecut de bilanțul succeselor șl s-au referit la metodele dure folosite de unele cadre de conducere, cei vizați nu-și mai găseau loc pe scaun în prezidiu, au început să-i întrerupă pe vorbitori, iar a doua zi, directorul l-a chemat la „prelucrare" pe toți cei care făcuseră observații critice...MIU DOBRESCU: Deși a- preciem meritele directorului întreprinderii amintite, exigența și perseverența cu care militează pentru întărirea disciplinei în producție, realizarea integrală a sarcinilor de plan, nu putem fi de acord cu metodele pe care le folosește uneori. Am indicat comitetului municipal de partid să discute cu el asupra acestor aspecte pe care nu le putem admite, după cum desigur nu putem sprijini nici pe acei tentați să ceară, în numele principiilor democratice, un rabat la intransigența ce se impune față de orice încălcare a disciplinei, a îndatoririlor de producție.

„Ieși afară I" Dacă un conducător de unitate și-a permis o asemenea comportare, vina este în bună măsură a comitetului de partid care nu a reacționat energic încă de la primele manifestări ale unor astfel de tendințe străine partidului, orinduiril noastre.MIHAI DUMITRIU : Din felul cum reacționează la semnalele presei, reiese că un șir de cadre de conducere văd în critică o lezare a prestigiului lor. Combă- tînd reținerea neîntemeiată de a critica un activist pe motiv că aceasta ar dăuna autorității sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia recent că scăderea acestei autorități se poate datora doar deficiențelor în activitatea sau comportarea lor, în timp ce critica ajută tocmai la creșterea răspunderii și autorității activiștilor în fața maselor. Cred că comitetul județean, organele locale de partid ar trebui să militeze cu mai multă fermitate spre a cultiva receptivitatea față de critică.CONSTANTIN CORA: Va trebui să acționăm cu mai multă fermitate spre a dezvolta combativitatea partinică a cadrelor. Nu putem trece cu indiferentă pe lingă asemenea cazuri de încălcare a principialității ca acela petrecut în organizația de partid de la întreprinderea „Progresul" unde, prezentînd un referat al biroului, secretarul organizației de bază a trecut sub tăcere partea din referat conținînd critici la adresa inginerului șef. Chiar dacă sînt izolate, astfel de simp- tome trebuie să ne dea de gîndit...

necorespunzătoare pregătirii lui. a fost exclus din partid. Hotărîrea a fost infirmată de biroul municipal de partid Iași dar împotriva directorului nu s-a luat nici o măsură. Nu-i de mirare că, în aceste condiții. din unitate și-au cerut transferul o serie de tehnicieni buni, între altele și locțiitorul secretarului organizației de bază. Din asemenea cazuri trag concluzia că comitetul județean trebuie să ceară comitetelor de partid să intervină cu mai multă fermitate împotriva celor care s-au deprins să bage pumnul în gură oamenilor.GII. CIOACA : Intr-adevăr, lucrurile s-au petrecut așa cum a relatat tov. Azoiței. Noi am hotărit să-l chemăm pe tov. Dobre în fața biroului municipal de partid și în funcție de atitudinea pe care o va a- dopta să luăm măsurile corespunzătoare. In nici un caz nu vom tolera continuarea unei asemenea stări do lucruri nici aici nici la 

Uzina de prelucrare a maselor plastice, unde directorul, Gh. Paftală, i-a avertizat pe cîțiva tovarăși care s-au încumetat să facă unele observații critice : „lasă că am eu grijă de voi".
B. BALTAGIU : E vorba de încălcări grosolane ale democrației Interne de partid. în loc să ia poziție autocritică în urma observațiilor critice făcute în a- dunarea de partid asupra metodelor sale de muncă, el nu s-a sfiit să treacă la amenințări : „Pentru că s-au făcut aceste critici, eu, în calitate de director, am să iau măsuri". Și chiar a doua zl a semnat actul de desfacere a contractului de muncă al unui tovarăș care îl criticase în adunarea de partid. Cum își permite el o asemenea samavolnicie, o asemenea încălcare nu numai a normelor statutare, dar șl a drepturilor cetățenești 7 Astfel de oameni trebuie treziți la realitate, trebuie făcuți să înțeleagă pe ce luma trăiesc.
REDACȚIA : Toleranța e 

privită de înăbușitorii cri
ticii drept încurajare.

SĂ COMBATEM METO
DELE RUTINIERE, 
ANACRONICEION PRICOP, Instructor al comitetului municipal de partid : Vreau să menționez una din cauzele care au îngreunat promovarea, cu prilejul alegerilor de partid, a unor secretari noi, mai capabili, mai dinamici. Pină anul trecut era nevoie pentru fiecare nou secretar de un material autobiografic șl de unele referate de cadre. Vă spun deschis că, dat fiind marele număr de organizații repartizate unul instructor, nu dovedeam să întocmim toate aceste materiale.MIU DOBRESCU : Nu putem închide ochii in fața faptului că în decursul anilor s-au acumulat un șir de elemente de formalism în pregătirea și desfășurarea adunărilor de partid, înlăturarea lor este un element component al ansamblului măsurilor inițiate de conducerea partidului privind eliminarea tendințelor de rigiditate și conservatorism în orice domeniu. Am participat la o a- dunare de alegeri la Liceul nr. 1 din Iași. Cînd s-a Întrebat cine vrea să facă propuneri pentru prezidiu, oamenii se uitau unul la altul să vadă cine primise „sarcină". Au fost mirați cînd le-am arătat că trebuie să facă el propuneri, fără a primi nici un fel de indicații. Trebuie să spun că atît propunerile pentru prezidiu, cît și pentru biroul organizației de bază au fost pe deplin ju
INRIURIREA EXERCITATĂ 
ASUPRA DEZVOLTĂRII 
DEMOCRAȚIEI IN ÎN
TREAGA VIATĂ SOCIALĂ
REDACȚIA : Este știut că 

democrația de partid exer
cită o puternică înrîurire a- 
supra activității organelor 
de stat, a organizațiilor obștești ; între democrația in
ternă de partid și democra
ția socialistă există o strîn- 
să interdependență și condiționare reciprocă în care 
rolul de forță motrice îl în
deplinește democrația de 
partid.CONSTANTIN DROPU, directorul Cabinetului județean de partid : însemnătatea dezvoltării democrației interne de partid crește cu atit mai mult cu cît ea constituie intr-un fel un model, o orientare pentru activitatea organelor de stat, a organizațiilor obștești. Pe măsura înaintării în procesul desăvîrșirii construcției socialiste, principiile șl normele democrației interne de partid tind să-și găsească corespondent în relațiile sociale. In acest sens, un puternic efect asupra adîn- ciril democrației socialiste are practica încetățenită de partid privind punerea în dezbaterea maselor a principalelor probleme ale construcției socialiste. Acțiunea de reorganizare administrativ teritorială a tării a ilustrat grăitor utilitatea consultării maselor.MIU DOBRESCU : Lucru confirmat de altfel din plin în cursul dezbaterilor desfășurate privind sistematizarea lașului, precum și îmbunătățirea activității turistice în cuprinsul județului. Concluziile la care am ajuns s-au dovedit mult mai judicioase decît în cazurile similare cînd ne limitam la părerile unui grup destrîns de specialiști.CONSTANTIN DROPU : Desigur, consultarea maselor este doar unul din multiplele aspecte ale democrației socialiste. Nu mai puțin importantă este solicitudinea cu care organele de partid, de stat, economice reacționează la cererile și sesizările cetățenilor. Pretutindeni a stîrnit un puternic ecou sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu că nu cetățenii sînt la dispoziția organelor de partid, de stat, a funcționarilor, ci dimpotrivă, aceștia din urmă sînt la dispoziția cetățenilor. Trebuie să arăt că din scrisorile primite de

GH. CIOACĂ: Oricum, fără a scuza răspunderila ce ne revin nouă, comitetului municipal de partid, trebuie să arăt că în unitățile unde, ca la fabrica do confecții sau Ia fabrica da mobilă, comitetele de partid acționează cu perseverență pentru a încetățeni o atmosferă în care fiecare membru de partid, fiecare salariat să-șl poată spune deschis părerea, încercările de gîtulre a criticii au primit riposta cuvenită. Necesitatea dezvoltării unul asemenea climat este cu atît mal imperioasă în condițiile actuale, cînd atribuțiile șl răspunderile acordate adunărilor generale ale salariațîlor vor fi îndeplinite în bune condiții doar dacă fiecare salariat va avea posibilitatea nestînjenită de a face observații critico asupra oricărei laturi a activității întreprinderii. Datoria organizațiilor d« partid este de a veghea la exercitarea nestînjenită a acestui drept în care se reflectă democratismul socialist în viata economică, participarea activă a masei salariaților la conducerea întreprinderilor.

dicioase, au dovedit maturitatea politică a organizației. Concluziile care so impun 7 Deplină încredere In spiritul de răspundere al membrilor de partid ; combaterea hotărită a oricăror manifestări de formalism | aplicarea riguroasă a principiilor democratice In viața de partid, ca o oondiție 
a dezvoltării conștiinței politice ți spiritului militant 
al comuniștilor.

B. BALTAGIU i Semnalez și alt aspect. Mi s-a întimplat să întîlnesc în u- nele locuri tendința unor conducători de întreprinderi de a-șl asigura un trai tihnit, manevrînd ca în conducerea organizației de partid să fie aleși „oameni de înțeles", adică docili, maleabili, lipsiți do poziția principială, de la care nu te poți aștepta la „surpriza neplăcute". Comitetul județean a acționat ferm pentru a dejuca asemenea manevra și trebuie să zădărnicim ți în viitor repetarea lor. Bineînțeles, nu putem ignora nici reversul medaliei. La fosta direcție regională da statistică, unele elemente carieriste au vrut să se salte în posturi de conducere, băgînd bețe în roate ți încercînd să discrediteze direcția. Biroul municipal de partid l-a destituit pe secretarul organizației de partid, iar toate Implicațiile cazului au format o- biectul unei ample dezbateri critice In cadrul organizației.

Uniunea județeană a cooperativelor reiese că într-un șir de comune, la Butea, Oțeleni, Sirețel, Stolnicenl Părj eseu, au avut loc încălcări ale statutuluiC.A.P.,  ale democrației cooperatiste, fără ca acei care prin funcția lor erau obligați de a interveni pentru curmarea abuzurilor să-și facă datoria. Cazuri d» pasivitate inadmisibilă au fost semnalate șl la consiliile populare. Consider ci e de datoria comitetului județean de partid să tragă la răspundere pe orice activist care tolerează încălcări ale principiilor demo- oratice sau nu ia poziție față de cei ce comit Ilegalități.B. BALTAGIU : După părerea mea, modestia activistului, a cadrelor de conducere, legăturile lor cu cetățenii constituie șl ele manifestări ale democratismului. Tendințele de arivism si căpătuială sînt răbufniri ale unor mentalități burgheze. Să manifestăm intransigentă fată de ele.MIU DOBRESCU : Dezvoltarea democrației interne de partid, a democratismului orînduirii noastre constituie unul din principalele obiective stabilite de Congresul al IX- lea ; spre acest țel converg în ansamblul lor toate măsurile adoptate de Conferința Națională, Fără îndoială că e vorba nu de o campanie, ci de un proces permanent răspunzînd unor necesități legice, cerințelor obiective ale dezvoltării sociale, ale progresului. Cu atît mai mult se impune să acționăm în această privință cu perseverență, spirit militant, pe un front larg. Vom asigura astfel condițiile accelerării ritmului întregii noastre înaintări. Mi se pare totodată important de subliniat că democrația internă de partid presupune participarea activă a membrilor de partid atît la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor cît și ulterior la activitatea practică pentru aplicarea acestora. In felul acesta adîncirea democratismului contribuia la creșterea rolului și forței de mobilizare a organizațiilor de partid.
Paqinfi realizata 
de'Tu dor OLAKU
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dovedește producția în unele unități agri-

loan KISS
lecretar al Comitetului județean 

de partid Sălaj
Secția filatură de lină pieptănată de la fabrica „Țesătura"-lașiPotrivit datelor analitice, în mai toate întreprinderile, in medie, cheltuielile materiale reprezintă circa 60 la sută din valoarea producției globale. Evident, o asemenea pondere ascunde mari rezerve de reducere a prețului de cost. Importantă este, însă, nu atât capacitatea de a întocmi studii și analize, de a stabili planuri de măsuri ci, mai ales, puterea de a le aplica sistematic în scopul gospodăririi cu maximă atenție și răspundere a tuturor materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei electrice — resurse de prim ordin în diminuarea costurilor de producție. In ce măsură și-au făcut loc asemenea deziderate majore în preocupările conducerilor de întreprinderi ? Am investigat, în acest sens, unele stări de lucruri din cîteva unități economice brașovene, pe baza bilanțurilor contabile ale primului trimestru, evoluției ulterioare a activității lor economice și financiare.Un prim popas l-am făcut la uzinele „Hidromecanica", mare consumatoare de metal, în principal oțeluri speciale și metale neferoase. Perseverent, sînt analizate și se revizuiesc aici normele de consum, se cântă soluții de reproiectare a produselor, se stabilesc tehnologii îmbunătățite de fabricație. De pildă, începînd cu acest an, la converti- zoarele 750 și 600 s-au înlocuit pa- leții din alamă cu palețl din oțel- carbon, de trei ori mai ieftini. Pe această cale se 'va ajunge la o scădere a costurilor materiei prime în fabricația convertizoarelor de 500 000 lei. Efecte asemănătoare se vor obține și prin înlocuirea carcaselor de aluminiu cu altele din fontă la convertizoare, reducerea maselo- tajului la turnătorie. îmbunătățirea formei la frinele de 60, 46 și 40 țoii.— Nu sîntem însă mulțumiți de rezultatele obținute, ne-a spus directorul întreprinderii, tov. Pavel Moldovan. Avem încă produse, cum ar fi turbosuflarute de diferite tipuri, reductori de viteză la care s-au depășit consumurile specifice. La o serie de materiale — tagle. profile mijlocii, laminate — s-a consumat mai mult decît trebuia.Ca urmare, adăugăm noi. la sfîr- șitul trimestrului s-a înregistrat o economie de metal ridicol de mică, de numai o tonă, față de 40 tone metal, cît prevede angajamentul uzinei în acest an. Se poate spune că efectele măsurilor stabilite în vederea reducerii cheltuielilor materiale de producție, apreciate de noi la începutul anchetei au fost diluate, pierzîndu-și treptat, treptat sensurile pozitive. Oare și în continuare conducerea uzinei „Hidromecanica" va ignora unii factori cu influență negativă în economisirea materiilor prime șl a materialelor ? Cu acest semn de întrebare am continuat investigațiile la „Rulmentul". Aici, toți cei cu care am discutat s-au arătat \a fi foarte liniștiți formulînd răspunsuri de genul : „Am mai fost criticați. Planul l-am realizat. Am obținut economii suplimentare la prețul de cost și beneficii peste plan"...Redăm scurta discuție purtată cu directorul tehnic al uzinei, ing. Constantin Furtună :— Care este situația financiară la sfîrșitul trimestrului I.— Bună. 400 000 lei economii suplimentare la prețul de cost, 7 milioane lei beneficii peste plan. S-au primit și premiile de producție pentru trimestrul I.— La consumurile de materiale s-au înregistrat totuși depășiri...— Este adevărat. Am depășit consumurile specifice la metal cu 135 tone, în principal din cauza rebuturilor care s-au ridicat, în primul trimestru, la 435 tone, valorînd aproape 4 milioane lei.Deocamdată, din discuție, se desprind două relații : volumul rebuturilor s-a ridicat la 435 tone în trimestrul I, iar cel al depășirilor la consumul specific la numai 135 tone, în condițiile în care economiile suplimentare se cifrează la 400 000 lei. A fost greu să găsim o explicație la aceste necorelări evidente, deoarece cea adevărată este ocolită și mai greu însușită de către conducerea uzinei. Dar, care este explicația realistă ? Una singură : la fundamentarea prețului de cost s-a pornit, în acest an, cu serioase rezerve ascunse, ceea ce a permis reducerea lui fără eforturi prea mari. Cît privește normele de consum, ele sînt, de asemenea, prea largi, favorizînd tăinuirea „cu acte în regulă" a risipei materiei prime. Numai așa se explică de ce însemnatele pierderi din rebuturi nu au avut repercusiuni asupra îndeplinirii sarcinii de reducere a prețului de cost. Caracterul mobilizator al consumurilor specifice, al planului prețului de cost s-a atrofiat. Iar, la adăpostul însemnatelor rezerve interne... ținute sub obroc $l-a făcut apariția o atitudine refractară față de critică, față de a- precierea realistă a factorilor ce frânează inițiativa și responsabilitatea în gospodărirea întreprinderii.Mentalitatea alinierii la poziția «succeselor comode am întîlnit-o și le Fabrica de șuruburi, unde s-au înregistrat însemnate economii la materia primă. Sînt ele însă obținute de pe urma eforturilor proprii ? Analiza, chiar succintă a normelor de consum, aprobate de direcția de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, arată că nivelurile stabilite acestei fabrici sînt Ia mai multe poziții deasupra celor e- feotiv realizate în anul trecut. Iată șl cîteva exemple concludente. La profilele mijlocii pentru prezoane 8-au aprobat consumuri de 1 130 kg metal la tona de produse, cu toate că In anul trecut consumul a fost de 1120 kg metal. La profilele mijlocii pentru piesele de asamblat

radiatoare s-au stabilit consumuri de meial mai mari ca cele realizate în 1967 cu 65 kg pe tona de piese. A- ceeași situație o întîlnim și Ia unele materii prime pentru piulițele presate și stanțate, șuruburi pentru lemn și altele. Firește, în asemenea condiții nu poate fi vorba de o bază realistă în aprecierea strădaniei colectivului întreprinderii în folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, chiar dacă prevederile planului de reducere a prețului de cost, în general, au fost îndeplinite.O ultimă chestiune. Se știe că o pondere însemnată in costurile materiale de producție o dețin materialele auxiliare. De aceea, folosirea lor cu maximă atenție, diminuarea normelor de consum, fără ca aceasta să dăuneze calității, se înscrie ca o sarcină importantă a întreprinderilor. Numai că unele din ele nu acționează cu suficientă hotărîre pentru realizarea acestei sarcini. E cazul Fabricii de celuloză și hîrtie Zăr- nești, unitate la care materialele auxiliare ocupă o pondere importantă în costurile de producție. In primul trimestru, numai la două grupe de materiale — pirită și clor lichid — s-au înregistrat depășiri Ia consumurile specifice în valoare de peste 800 000 lei. Pierderea aceasta a fost suficientă pentru a „înghiți" toate economiile obținute la alte materiale sau chiar materii prime și. în final, pentru a determina depășirea cheltuielilor materiale de producție pe trimestrul I cu 350 000 lei.ne-a rela- tov. trimestrul I, aprovizionări, rezervele de s-a introdus
— Este un... accident, tat inginerul șef al fabricii. Traian Panaitescu. In din cauza proastei s-au consumat toate lemn uscat. Ca atare.în fabricație lemnul abia sosit, cu un mare coeficient de umiditate. Pentru urgentarea fierberilor și întregirea albirii a trebuit să folosim în plus 275 tone pirită și 50 tone clor lichid.In prezent, după cum ni s-a spus, această principală deficientă,- care a provocat depășirea consumurilor normate de materiale, a fost îndepărtată. Se mai pierd, însă, însemnate cantități de materiale, datorită renunțării la o serie de faze de recuperare a bioxidului de sulf și a gazelor, precum și depozitării necorespunzătoare a leșiei. Lichidarea acestor deficiențe și refacerea treptată a stocurilor de material lemnos, printr-o aprovizionare ritmică, sînt menite să pună capăt risipei.Diminuarea costurilor materiale de producție constituie o cerință de primă urgentă — de soluționarea ei de- pinzînd în mare măsură gradul eficienței economice. Așa cum rezultă din anchetă, cauzele depășirilor cheltuielilor materiale de producție se cunosc. Totuși, este inexplicabil de ce, în aceste condiții, lipsesc intervențiile energice preventive, prin măsuri eficace și operative care să pună capăt risipei de materii prime și materiale. Conducerile întreprinderilor analizate trebuie să depășească categoric stadiul constatărilor și să se instaleze în fruntea unor acțiuni complexe, cu caracter permanent, care să vizeze descoperirea de noi surse de economisire a materiilor prime și materialelor, depistarea și sancționarea celor ce întrețin proasta gospodărire a fondurilor încredințate spre administrare.

Viorel SĂLĂGEAN

*
in sprijinul perfecționării pregătirii

cadrelor de conducere din întreprinderiIn cadrul programului de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi, C'EPECA-Otopeni a organizat ieri la Ploiești un simpozion cu tema „Introducerea sistemelor de prelucrare a datelor în conducerea întreprinderilor". La simpozion participă peste 200 cadre de conducere cu pregătire superioară și medie din întreprinderile județului Prahova și municipiului Ploiești. In cadrul simpozionului sînt prezentate referate de specialitate pe teme privind sistemele de prelucrare automată a datelor, procedee moderne de culegere și prelucrare a lor, modele matematice pentru luarea deciziilor. Referatele sînt ilustrate cu scheme și filme documentare, fiind urmate de discuții.în zilele următoare, CEPECA va organiza simpozioane pe tema : „Concepția modernă privind conducerea întreprinderilor", la Brașov și Sibiu.

Condițiile naturale și economice din județul Sălaj oferă largi posibilități pentru dezvoltarea multilaterală și intensivă a agriculturii. Zootehnia este însă una din ramurile agriculturii care găsește aci condiții optime de dezvoltare. Suprafețele întinse de pășuni și finețe naturale, care reprezintă 34 la sută din totalul terenului agricol, au determinat cu mulți ani în urmă ca, pe lîngă cultura cerealelor, să se extindă și creșterea animalelor, îndeosebi a bovinelor și ovinelor. Din multe comune cum sînt Jibou, Crasna, Nușfalău, Pericei, renumite în creșterea taurinelor, s-au livrat, în ultimii ani, în toate regiunile țării, un număr însemnat de vaci cu lapte și reproducători de rasă.In prezent, efectivele de animale proprietate obștească din județ se ridică la aproape 39 000 bovine, din care 15 000 vaci și juninci, aproape 100 000 ovine. In acest an efectivele de bovine vor crește cu încă 4 000 capete, iar ale ovinelor cu peste 14 000. Pentru asigurarea unei îndrumări competente și a unei asistențe tehnice calificate, în unitățile agricole, în circumscripțiile sanitar veterinare și la comune, lucrează peste 200 cadre de specialiști, din care 65 de ingineri zootehniști și medici veterinari. Pentru asigurarea reproducției

și îmbunătățirea raselor de animale funcționează un centru județean, două subcentre, 77 puncte pentru în- sămînțări artificiale și 56 stațiuni de montă naturală cu reproducători de înaltă valoare biologică. In vederea asigurării adăposturilor necesare, a alimentării cu apă, procurării de utilaje etc., cooperativele agricole de producție au beneficiat în fiecare an de credite pe termen lung, în valoare de peste 3 milioane lei.Față de condițiile naturale favorabile, de tradiția îndelungată a locuitorilor acestui județ, de sprijinul acordat de stat, ritmul de creștere a efectivelor de animale este cu mult sub posibilități. Ca dovadă, încărcătura la suta de hectare de teren a- gricol este doar de 22,9 bovine șl 63 ovine. Producțiile de carne, lapte sînt cu mult sub posibilități, în majoritatea cooperativelor agricole.Că și în această ramură de producție s-ar putea obține rezultate mai bune o bună realizată
In cadrul întreprinderii „Textila“-Pitești se desfășoară în prezent ample lucrări de dezvoltare. Filatura și țesătoria aflate în construcție vor dubla capacitatea de producție a fabricii sau, mai precis, vor crea posibilitatea de a se realiza anual în plus 4 000 tone fire de bumbac și 21,7 milioane m p țesături de bumbac. Ca și alte obiective din industria ușoară, noile investiții care se realizează aici se înscriu pe linia preocupărilor partidului și statului de a dezvolta mai susținut producția bunurilor de larg consum.Discutăm despre stadiul construcțiilor cu șeful de șantier, ing. Nicoiae Moise, și Ion Roșianu, inginer șef cu investițiile din partea beneficiarului. Părerea lor unanimă este că s-a creat un avans care oferă garanția că noile investiții vor fi gata înainte de termen. Concret, la filatură, parțial avansul este de 9 luni, iar în ce privește țesătoria se preliminează ca întreaga capacitate să fie dată în funcțiune la sfîrșitul acestui an, în loc de 30 iunie 19G9. De altfel, au și fost puse în exploatare, cu mult înainte de termen, 156 războaie de țesut ; a- ceasta înseamnă un cîștig de multe milioane de metri pătrați de țesături, fapt ce se repercutează pozitiv și asupra recuperării mai devreme a fondurilor de investiții alocate.Ce anume a stat la baza devansării lucrărilor la a- ceste noi obiective ? Cîști- gul de timp se datorează, în primul rînd, strînse dintre constructor și (I.P.I.U. București). Această colaborare a constat, înainte de toate, în predarea la termen, în ordinea crono-

logică și de calitate, a întregii documentații tehnice. Constructorul apreciază a- poi că beneficiarul s-a zbătut pentru a nu lăsa nici o problemă în suspensie, a adus pe șantier proiectantul ori de cîte ori au existat obiecțiuni. Beneficiarul apreciază și el ca pozitivă activitatea constructorului. El îl consideră prompt și

lucru specializate pe meserii, aplicîndu-se cu bune rezultate pentru stimularea materială a oamenilor acordul global, îndeosebi la lucrările de finisaj. Beneficiarul vine și cu remarca că șantierul se dovedește destul de mobil în desfășurarea lucrărilor, el avînd capacitatea necesară de a răspunde cu promptitudine la

intensificare a ritmului de execuție, din partea forurilor tutelare și organelor locale de partid. Conducerea șantierului a fost îndrumată să urmărească zilnic cum se realizează prevederile graficelor întocmite, dirijînd și concentrînd forțele la punctele principale, cu termenele cele mai apropiate de predare la montaj,
LA „TEXTILA

colaborării beneficiar, proiectant

corect, iar dacă între ei au existat și discuții mai tari, aceasta a dus la soluționarea operativă și concretă a problemelor în divergență.Dar să redăm mai concret o parte din secvențele activității rodnice a acestui șantier. Este de relevat, mai întîi, buna organizare a muncii și înalta disciplină în producție a constructorilor, ceea ce a permis ca gradul de utilizare a fondului de timp de lucru să se apropie de sută la sută ; dovadă este și faptul că nici un muncitor nu se află sub norma de lucru stabilită. Se lucrează în formații de

rezolvarea operativă a unor probleme stringente pe care le ridică ritmicitatea construcției. In acest sens, este meritorie realizarea pe șantier a stîlpilor de beton de mare tonaj și a fermelor metalice. Mai trebuie a- dăugat că, în condițiile unei organizări judicioase a lucrărilor și a muncii, spiritul de bun gospodar funcționează din plin.Rezultatele bune în evoluția și devansarea lucrărilor se datoresc și sprijinului permanent de care sa bucură șantierul în rezolvarea problemelor, în găsirea de noi posibilități da

sau care ar putea să fie periclitate în ce privește stadiul de execuție. Periodic, la loturi și punctele de lucru, constructorul și beneficiarul fac analize și iau imediat măsuri, în funcție de situațiile concrete ivite.Ca un lucru esențial ce merită relevat este că experiența acestui șantier demonstrează convingător că este pe deplin posibilă execuția unui mare volum de lucrări încă din primele lnni ale anului. Pe patru luni din acest an s-a realizat aici 32 la sută din planul anual de investiții. Ne-a fost foarte greu să aflăm

cîteva nume de constructori care s-au evidențiat, întrucît avansul amintit este opera întregului colectiv aii șantierului. Se cuvin totuși remarcate echipele de constructori conduse de Ene Popa, VoicuDin șantier, am aflat că la a- ceste rezultate pozitive și-au adus contribuția și furnizorii de utilaje tehnologice. La cererea beneficiarului, livrarea utilajelor s-a făcut în avans cu multe luni, cel mai conștiincios achitîndu-se de a- .ceastă sarcină furnizorul principal : • uzina „Unirea" din Cluj. Tot în avans decurg și livrările de utilaje din import. Nu este lipsit de importanță nici faptul că montajul utilajelor se face în regie proprie, de către cei cărora li se vor credința mînuirea lor, dublul scop ca ei să le ■ noască și să le pună funcțiune mai repede.Important este acum avansul cîștigat să fie menținut și consolidat. Dar, după cum am constatat, beneficiarul a intrat în panică, deoarece forul tutelar al șantierului a început să împrăștie constructorii în alte părți, pe considerentul că această investiție ar fi 
,jpe cale de lichidare". Nimic mai greșit decît de a se proceda cesar ca șantierului neîntârziat punderea pentru a nu se periclita cu nimic punerea în funcțiune înainte de termen a noilor capacități de producție de la „Textila" Pitești.

Constantin, Eugen Ion Vochin, Dumitru șl Tudor Rotaru, discuțiile avute pe

așa ! forul să și cu măsura

în- în cu- înca

Apare netutelar al examineze toată răs- luată.
Gheorghe CTRSTEA 
corespondentul „Scînteîi'

(Urmare din pag. I)tie atunci cînd este vorba de a acționa pentru darea în funcțiune a utilajelor șl instalațiilor inactive, pentru redistribuirea celor devenite disponibile și prevenirea formării de noi disponibilități, printr-o examinare mai atentă a cererilor de mijloace tehnice, cu deosebire din import.Următorul exemplu demonstrează elocvent ușurința cu care se procedează aici la procurarea a noi utilaje și instalații. în sectorul Șuior se află în construcție, din 1966, o stație de turbocompresoare, cu o valoare totală de peste 4,4 milioane lei, care avea termen de dare în folosință 31 decembrie 1967. Stația e menită să sporească producția în cariere. După aprecierile făcute public de directorul general al combinatului minier, această stație nu e necesară practic decît în cincinalul următor. De aceea, nici nu există preocupare pentru intensificarea ritmului lucrărilor de investiții la acest obiectiv. Se pune întrebarea : care a fost criteriul care a stat la baza justificării oportunității și necesității executării acestui obiectiv și ce eficientă economică pot aduce mijloacele financiare imobilizate astfel fără rost ani de zile 1Variate sînt posibilitățile șl resursele de sporire a productivității muncii în unitățile combinatului. O primă categorie de factori ce influențează în prezent negativ nivelul a- cestui important indicator de eficiență a activității economice țin nemijlocit de organizarea producției și a muncii în subteran. Se știe că resursele de exploatare, mijloacele tehnice, forța de muncă aflate la dispoziția aceleași țeles e citate în
sîntsectoarelor miniere în cursul lunii. De neîn- însă lipsa de realizarea producției. Efor'ritmi-

turile sînt azi inegal distribuite de la zi la zi, de Ia o decadă la alta, mai slabe la începutul lunii, mai vioaie spre sfîrșit, cînd se dă un adevărat „asalt" pentru realizarea planului. Explicațiile date de conducerea combinatului — că la început de lună personalul tehnico-ingineresc este ocupat cîteva zile cu calculul producției și al cîștigului oamenilor, deci stau mai puțin în subteran, că în prima decadă multe echipe intensifică lucrările de rambleiere, neglijate vrînd-nevrînd în perioada „asaltului" etc. — sînt plauzibile. Dar natura lor e subiectivă și trădează o inegală muncă organizatorică, superficialitate și dezinteres în urmărirea înfăptuirii graficelor de producție pînă la ultima brigadă și echipă de mineri.— întîmpinăm încă mari greutăți în utilizarea rațională a timpului de lucru și întărirea disciplinei în producție — ne-a spus tov. Simion Ghe- ție, secretarul comitetului de partid de la Exploatarea minieră Baia Sprie. In primul trimestru, timpul nelucrat din cauza lipsurilor nemotivate, a învoirilor, concediilor fără plată etc. se ridică la peste 12 000 om-zile.Departe de a fi un fenomen izolat, local, o asemenea situație se repetă la toate exploatările miniere și Rotațiile din această zonă. Pe întregul combinat numai absențele nemotivate se ridică în primul trimestru la 8 500 om/zile, timp în care se puteau extrage în plus peste 30 000 tone minereu. Neajunsurile amintite demonstrează că conducerile tehnico-admi- nistrative, organizațiile de partid șl sindicale nu au asigurat aplioarea în viață a Hotărîrii C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la utilizarea rațională a timpului de lucru și întărirea disciplinei în producție. Ele sînt urmarea carențelor binecunoscute în organizarea muncii, în aprovizionarea tehnlco-materială, condițiilor dificile de lucru în unele

abataje, ca și unei slabe munci politice și educative desfășurate de organizațiile de partid.Deosebit de acestea, în exploatările miniere persistă greutăți în realizarea planului și ca urmare a neasi- gurării unui număr important de brațe de muncă, ceea ce face ca echipele să fie în permanență descompletate, circa 35 la sută dintre ele ne- realizîndu-și integral planul de producție. Aceasta atrage după sine și un cîștig redus în comparație munca depusă și condițiile de cru, ceea ce alimentează o cu lu- per- manentă fluctuație de personal (în 1967 au plecat din unitățile combinatului 5 525 de salariați și au fost angajați alți 5 047 de oameni, iar în primele trei luni din acest an plecările s-au ridicat la 1 900 de salariați și angajările la 1 673 de oameni). Re- ferindu-se la posibilitățile de înlăturare a acestui adevărat „flagel" pe care îl prezintă fluctuația, tov. ing. Iosif Ghiriti, secretar al Comitetului județean de partid Maramureș, a- precia printre altele că Ministerul Minelor va trebui să urgenteze rezolvarea studiului făcut cu privire la îmbunătățirea formelor de cointeresare materială a muncitorilor ce lucrează în subteran ; se va reuși, astfel, să se atragă într-o măsură mai mare forța de muncă spre acest sector de activitate din județ, care suferă azi de o permanentă lipsă de cadre.— Un salt calitativ superior în creșterea productivității muncii și a eficienței activității noastre va putea fi făcut prin crearea de condiții propice pentru promovarea și generalizarea unor metode moderne de lucru în subteran — ne-a spus ing. Vilhelm Măguran, directorul Exploatării miniere Baia Sprie. Există calcule care arată că prin perforarea de găuri mai mari pentru pușcare, productivitatea muncii poate crește cu 50—100 la sută. Noi am pregătit două aba-

taje pentru exploatarea prin metoda cu subetaje, dar ne lipsesc sfrederele cu lungime mai mare necesare perforării lor.Receptivitatea scăzută față de procedeele noi de lucru, slabul interes pentru promovarea inițiativei și gîn- dirii creatoare a cadrelor tehnice și economice din unități sînt caracteristice aotivității conducerii Combinatului minier Baia Mare și a forurilor de resort din minister, ceea ce se răsfrînge asupra îndeplinirii unor prevederi importante din planul tehnic repartizat combinatului. Pe plan mondial, de exemplu, s-a extins mult în ultimii ani metoda de susținere a galeriilor cu ancore. Experimentată la minele din bazinul maramureșan, s-a dovedit că armarea după acest procedeu a unui metru liniar de galerie costă numai 150 lei, față de 350 lei cît costă armarea cu lemn, 700 lei cu bolțari prefabricați din beton, sau 1 200—1 300 lei armarea metalică. Deși eficiența economică înaltă a armării cu ancore pledează convingător în favoarea extinderii ei, în primul trimestru nu s-a realizat nici măcar sarcina minimă, de 310 ml, cît s-a prevăzut în planul tehnic departamental.— Cum explicați această neînsemnată realizare în aplicarea procedeului amintit ? — l-am întrebat pe șeful serviciului tehnic al combinatului, ing. Vasile Popa.— Ne lipsesc ancorele respective, întrucît ministerul a organizat tîr- ziu fabricarea lor. Noi am început să producem în atelierele proprii un număr de ancore, dar ne costă dublu față de confecționarea lor în serie într-o unitate specializată.Orice comentariu e deci de prisos. Menționăm, în încheiere, că activitatea Combinatului minier Baia Mare a făcut, recent, obiectul unei ample analize din partea unor activiști de partid și specialiști pe plan central ți local. Cu acest prilej, s-au pus în

evidență multe alte deficiențe. S-a reliefat, de pildă, că acțiunea de rentabilizare a producției nu a fost cu perseverență urmărită și continuată, bună parte din măsurile stabilite ră- mînînd neaplicate. La elaborarea planului financiar pe anul în curs nu s-au examinat critic lipsurile din 1967, nu s-a ținut seama de volumul ridicat coase,— cu volum la buget.Analiza amintită a evidențiat, da asemenea, că există o insuficientă activitate de prospectare a noi rezerve de minereuri din partea unităților specializate ale Ministerului Minelor și Comitetului de Stat al Geologiei, care să asigure o dinamică corespunzătoare a producției în perspectivă. Totodată, combinatul, ministerul tutelar și Ministerul Industriei Chimice au studiat prea puțin posibilitățile de Valorificare a unor metale conținute în minereurile neferoase din această zonă, cum ar fi wolframul și staniul.Pornind de la aceste constatări, s-a hotărît ca în fiecare unitate a Combinatului minier Baia Mare să se alcătuiască planuri concrete de acțiune în vederea perfecționării activității lob economice. Anumite măsuri s-au stabilit pentru forurile de resort din minister și din alte organe economice centrale, menite să creeze unităților minier0 din Maramureș condiții favorabile pentru o muncă mai eficace și rentabilă. S-a format, prin urmare, o privire clară de perspectivă asupra a ceea ce trebuie întreprins în scopul înlăturării deficiențelor și neajunsurilor. A- ceasta ne face să credem că —• o dată traduse în viață, pe toate verigile— măsurile preconizate vor determina revirimentul mult așteptat în activitatea combinatului minier mara- xnureșarx

al cheltuielilor neeconomi- planificîndu-se în continuare aprobarea ministerului — un mare de pierderi acoperite de

cole din județ. La întreprinderea a- gricolă de stat Șimleul Silvanlel s-au obținut producții medii de 3 200 litri lapte de fiecare vacă furajată, iar la cea din Zalău — cîte 2 700 litri. De asemenea și unele cooperative agricole, cum sînt cele din Horoatul Crasnei, Hereclean, Surduc, Mese- șeni, Someș-Guruslău, Năpradea, Agrij șl altele au realizat între 1 700—2 300 litri. Cooperativele agricole din Camăr, Zalău, Sărmășag, Simleu, Pericei, Hereclean etc. au tuns cîte 4 kg de lină de la fiecare oaie, iar I.A.S. Șimleul Silvaniei și Zalău — 4,7 plnă la 5,4 kg. S-au obținut rezultate bune în Ingrășarea și livrarea animalelor șl îndeosebi a tineretului bovin.Cele relatate demonstrează posibilitățile mari pe care le are zootehnia județului. Insă în cele mai multe locuri aceste posibilități nu sînt bine valorificate. Se remarcă în mod deosebit că efectivele de animale nu se dezvoltă corespunzător. Aceasta se datorește faptului că procentul de natalitate este doar de 69 la sută la bovine șl 87 la sută la ovine șl aceasta în timp ce se cheltuiesc peste 3 milioane lei anual pentru rețeaua de însămînțărl artificiale și stațiunile de montă naturală. De asemenea, procentul de mortalitate este încă ridicat, ajungînd la 4 la sută la bovine șl 16 la sută la ovine. Producția de lapte, așa cum am mal arătat, este cu mult sub posibilități, în primele 4 luni ale anului reali- zîndu-se în medie pe zi de la fiecare vacă 2,4 litri lapte.într-o recentă plenară a comitetului județean de partid s-au analizat cauzele care determină rămînerea în urmă a zootehniei. Multe din ele sînt de ordin subiectiv, cum ar fi neres- pectarea planurilor de montă, lipsa de cointeresare a îngrijitorilor în realizarea la timpul oportun a montei, neglijențe în activitatea subcen- trelor și punctelor de însămînțărl artificiale etc. Aceste lipsuri pot fi îndreptate. Factorul hotărîtor care asigură obținerea unor producții mari In zootehnie îl constituie furajarea rațională. Că nu se obțin cantități suficiente de furaje este explicabil. Cele 37 000 ha pășuni șl 26 000 ha finețe naturale sînt invadate, în parțe,„de mărăcini. buruieni, mușuroaie. Fertilizarea acestor suprafețe se face doar în proporție de 12 la sută. Din această pricină producția medie realizată este doar de 1 600 kg fîn șl 4 000 kg masă verde. Este adevărat că, în fiecare an se organizează acțiuni de masă în vederea curățirii, ingrășării, fertilizării, înlăturării excesului de umiditate, cheltuindu-se sume mari de bani. Eficiența acestor acțiuni e minimă deoarece nu există un mijloc eficace de cointeresare, de control în această privință. Furajele reprezintă doar 21,5 la sută din totalul suprafeței arabile. Proporția plantelor valoroase, bogate în proteine, îndeosebi lucerna și mazărea, este încă redusă. Există încă o slabă preocupare pentru cultivarea plantelor suculente — sfeclă, bostănoasele, varză furajeră și altele. Plantele furajere se amplasează uneori pe terenuri necorespunzătoare, slab productive, nefertilizate. Producțiile ce se realizează sînt mici deoarece în- tîrzie semănatul. Si în această primăvară circa 7 000 ha au fost în- sămînțate după ce a trecut epoca optimă. Unele suprafețe prevăzute a se semăna cu lucernă, borceag, n-au fost realizate integral.Față de toate aceste deficiențe, plenara comitetului județean de partid a luat atitudine energică. A fost combătută concepția unor cadre da conducere din unitățile agricole de a limita creșterea sau chiar a diminua efectivele. S-au stabilit șl măsuri imediate, printre care fertilizarea cu îngrășăminte naturale șl chimice a aproape 8 000 ha de pășuni și finețe naturale, curățirea, gră- parea și împrăștierea mușuroaielor, organizarea rațională a pășunatulul, reamenajarea taberelor de vară, tîrlitul unor suprafețe de pășuni, în- silozarea a cel puțin 3—5 tone de furaje pe cap de vacă, organizarea judicioasă a muncii în zootehnie, generalizarea retribuției suplimentare după producții etc.Socotim că aceste măsuri etabiltta și aplicate în totalitate șl în strictă concordanță cu recomandările științei vor ameliora situația dar nu vor rezolva problema. Am avea nevoie de un sprijin mai substanțial din partea organelor Consiliului Superior al Agriculturii. Am dori să se țină seama mal mult la repartizarea îngrășămintelor chimice de starea de fertilitate a pășunilor și fînețelor noastre. Cantitățile pe care ie primim în prezent sînt cu totul insuficiente. Apoi, cooperativele agricole de producție er trebui să cultive mai multe furaje, dar pentru aceasta trebuie să șe rezerve teren și pentru culturile furajere. în flecare an se afirmă că se va ține cont de acest lucru și de flecare dată situația ră- mîne aceeași. Nimeni nu contesei valoarea, pentru economia națională a culturilor principale, dar fără furaje cultivate, nu se poate asigura dezvoltarea, așa cum se cuvine, a eectorului zootehnic.
Comitetul județean de partid și-a 

propus ca principal obiectiv lichida
rea deficiențelor existente în secto
rul zootehnia al agriculturii județu
lui. Pentru aceasta au fost mobili
zate organele județene de speciali
tate — direcția agricolă, uniunea 
cooperatistă, consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție, toți specialiștii. Organizațiile 
de partid vor atrage pe cel care lu
crează în zootehnie să se ocupe cu 
mai multă răspundere da îngrijirea 
animalelor. în acest fel zootehnia 
județului Sălaj va contribui mai 
mult la asigurarea cu produse ani-' 
maliere a economiei hștfon&ln. i
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PUBLICULUI,
o problemă artistică
— nu administrativă

• Filarmonica de stat 
Enescu" (la Ateneu — ora 
20) : Recital extraordinar 
dat de pianistul Samson 
Francois (Franța).
• Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul de altădată
— 19,30, (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință
— 20.

aniversării anului 
revoluționar 1848
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Expoziția
PAVEL

'Adamov (și nu Adamo, cum cre- 'dea o tînără începătoare în ale criticii) se pare că ar fi spus : „Nimeni pe scenă, nimeni în sală. E splendid !“ Cei care țin minte cuvintele dramaturgului francez, cei care au auzit de ele sau li se pare că ar fi auzit de ele au uitat însă de mult, în ce împrejurări anume au pronunțate.Era vorba de un protest. De o nușă aruncată burtăverzimii nu înțelegea, nu putea înțelege nici măcar nu voia să înțeleagă trul-idee, teatrul elevat, dezbatere. în acest context, afirmația cu iz de imprecație lansată de Adamov nu era expresia dorinței de 
a juca în fața fotoliilor goale sau a unei elite, ci mai degrabă semnalul de alarmă pe care un trăgea în momentul în tase o alienare gravă a blic față de fenomenul torită dopării sale cu producții submediocre ce coborau în mod îngrijorător ștacheta ți care făceau ca și „noul spectator" tî- năr sau necontaminat să devină u- șor prada prostu- lui-gust, a lipsei de exigență.A transpune, fără cele spuse de Adamov în alte tuații, pe alte meridiane și în condiții sociale diametral opuse, nu • doar o greșeală, e mult mai mult: « o dovadă a lipsei de cultură.Nimeni nu neagă faptul că în a- numite momente afluxul spectatorilor, auditorilor sau privițorilor marchează scăderi impresionante. Nimeni nu afirmă că nivelul mediu al „cumpărătorilor", al „clienților" de artă nu este, din cînd în cînd, depășit de lucrările care deschid drumul unor noi curente și deci implicit — în timp — unui nou gust. Aceasta este evoluția dialectică a artei.Dar de aici pînă la afirmația unul conducător de teatru că nu-1 interesează publicul, că nu e de datoria sa să încerce să-1 atragă, formulare ce .— împachetată în staniol — suna cam așa : ,,N-o să mergem noi la public, publicul trebuie să vină la noi" sau în traducerea unui super- estet „n-o să ne coborîm noi la public", e o mică distanță, pe care n-o poți sări dezinvolt, pentru a-ți masca eșecurile.Dacă literatura sau pictura, muzica sau sculptura își pot permite luxul așteptării, cinematograful și în special teatrul, adoptînd un asemenea punct de vedere, riscă mult, mult prea mult.Louis Jouvet — care numai negustor de artă nu era, care numai „bulevardier" nu putea fi etichetat —• afirma : „Nu există în teatru probleme, există doar o singură problemă: cea a succesului, nu există teatru fără succes. Dacă vom încerca să reflectăm, cu adevărat, această afirmație îmi pare suficient de importantă pentru a lăsa pe planul doi toate celelalte „probleme". Reușita este singura lege a profesiei noastre. Aprobarea publicului, aplauzele sale, sînt, de fapt, primul scop al acestei arte, jie care Moliere o numea „marea artă" și care este arta de-a place. Arta de-a place, în teatru, este similară cu arta de-a ști să scrii piese și apoi — pe un plan secund — de-a ști să le montezi".Nu e în intenția mea să absolutizez afirmația de mai sus. Dar am convingerea că ea conține un mare adevăr și anume acela că teatrul (și la urma urmelor toate speciile artei) este făcut pentru public, în vederea comunicării sale către public, cu dorința de-a fi gustat și înțeles ; că publicul este o componentă absolut necesară, că respectul față de el nu este un rabat, ci un semn de înțelegere a complexității fenomenului de artă.Trăim un moment în care spectatorul este multiplu solicitat : film, concerte, turism, teatru, sport șl mai ales televiziune. Ar fi copilăros să nu recunoaștem, de exemplu, că în ultimele două stagiuni sălile de teatru și operă au cunoscut o afluență mai mică decît în trecutul apropiat. Tentația micului ecran, cu toate como- ditățile lui, a îndepărtat o parte din spectatori, nu numai din sălile de teatru, ci și de pe stadioane. Era, de fapt, normal să se întîmple așa. Lucrul s-a petrecut peste tot la fel, la, apariția filmului și apoi a televiziunii.„Evrika !“ vor striga unii. Asta e și n-ai ce-i face. Nu, voi răspunde eu. Și iată de ce: în primul rînd, pentru că experiența altora dovedește că momentul de „criză" poate fi depășit, în al doilea rînd pentru că „dezertarea" nu e uniformă și generală.A neglija spectatorul invocînd ne- participarea lui temporară e similar cu a-ți semna propriul atestat de inutilitate. Cetățeanul ce vine la film sau concert numai pentru că nu are altceva de făcut e o „noțiune" pe cale de dispariție. Valabilitatea actului de creație se verifică nu numai la timpul viitor, ci și la prezent, în lupta de zi cu zi cu concurența.Atracțiozltatea (iată un cuvînt pe nedrept trecut la capitolul peiorativelor artistice) redevine un factor determinant. Cu o rezervă, de a nu fi adoptat în sine, ca atracțiozitate pentru atracțiozitate.A atrage nu e sinonim cu a face concesii. A atrage e similar cu a interesa. Un roman atrage nu numai prin anecdotică ci și prin problematică. O piesă atrage și prin ingeniozitate, dar nu mai puțin prin profunzime.Publicul nu e o masă unitară și paradoxal informă, ci suma unor gusturi, a unor educații, unor preferințe, unor prejudecăți și unor aspirații. E greu, dacă nu imposibil — și certamente inutil — să încerci să d«-

mă- care Și tea- teatrul
om lucid îl care consta- gustului pu- de artă, da-

puncte 
de vedere

discernămînt,si-

termini aritmetic media gustului, a preferințelor. în schimb este absolut necesar să încerci să înțelegi tendințele. înțelegînd poți educa. Multe rateuri își au sursa în ignorarea acestui adevăr.Lupta pentru public exclude dogmatismul, dar pretinde inteligență, calitate și fermitate. Și, de ce n-am spune-o, o oarecare maleabilitate. Omul de pe stradă nu e refractar la opera de artă. El n-are mult timp, el are ce alege și deci creatorii sînt datori să-1 ajute în opțiunea sa. Ajutorul de care vorbesc nu se referă doar la calitatea unei opere, ci la grija pentru calitate în general. Un singur roman bun nu lansează o colecție, o singură piesă bună nu salvează un teatru. Continuitatea preocupării pentru „elevat" devine punctul principal de atracție. Marca fabricii nu e o gogoriță. Și deci, să nu ne mire sălile goale la un teatru în care din 7 premie- re două-trei importante și pa- tru-cinci „de viciu".Cel ce s-a cu supa suflă iaurt. Atragerea spectatorului nu e o problemă administrativă ci una artistică, (ea neex- cluzînd, bineînțeles, ingeniozitatea propagandistică, buna gospodărire și — de ce nu — simțul comercial).Rîndurile de față nu și-au propus, în nici un fel, epuizarea problemelor pe care le ridică raportul artă- pubîic. Ele au încercat doar să schițeze unele aspeote legate de atragerea spectatorului spre artă.Ar fi de dorit ca această componentă importantă a fenomenului artistic care e publicul să devină obiect de studiu, serios șl aprofundat, să nu mai fie privită drept o sarcină ad- ministrativ-financiară, numai o sarcină de plan, pe care artistul o tolerează, o admite, dar care nu-1 preocupă.Desigur, nu tot ce are succes este de calitate. Desigur, există opere ce își așteaptă ani și ani de zile auditorii, cititorii sau privitorii. Desigur, noul nu răzbește întotdeauna de la început. Dar toate acestea nu trebuie 
să ne facă să privim neutri, superiori și oarecum blazați Ia o sală de spectacole goală, la o expoziție nefrecventată, la un concert fără auditori.Arta are nevoie de consumatori. Arta trebuie să educe. Arta trebuie să formeze gustul, să-1 cizeleze, să-1 ridice. Ne plac spectatorii care ne înțeleg și ne respectă. Dar pentru a- ceasta, în primul rînd, trebuie să învățăm să-i respectăm noi pe ei. Respectul pentru public este un imperativ 1

O Teatrul „C. I. Nottara* 
(sala Magheru) : O casă 
onorabilă — 19,30, (sala 
Studio) : Fotografii mișca
te — 20.
O Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinemato- 
grafică „I. L. Caragiale" : 

oana după fluturi — 20.
• Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : 
Ca la Tănase — 19,30, (gră
dina Boema) : Boema Pa
lace — 20.
• Teatrul de estradă „Ion 
Vasllescu" : Adam și Eva 
la revistă — 20.

Luni a fost deschisă la Tg. Jiu expoziția „Anul revoluționar U43“. or
ganizată de Comitetul județean Gorj 
pentru cultură și artă. în colabora
re cu Direcția Arhivelor Statului. 
Sînt expuse 120 documente originale, 
fotocopii, date statistice, hărți, lito
grafii care redau aspecte privind si
tuația agriculturii, industriei si co
merțului la sfîrșitul secolului al 
18-lea și în prima jumătate a seco
lului al 19-lea, în strînsă legătură 
cu evenimentele petrecute cu 120 de 
ani în urmă în Moldova. Muntenia și Transilvania. In aceeași localitate, 
la Liceul nr. 2 a avut loc o manifes
tare culturală dedicată anului revo
luționar 1848 la care au citit din 
creațiile proprii dedicate acestui im
portant eveniment membri ai Cena
clului literar „George Coșbuc". In 50 
de localități rurale de pe cuprinsul 
județului Gorj a fost expusă confe
rința „Revoluția de la 1848 — mo
ment important în istoria neamului 
românesc".

CODITĂ

sîntser-fript și-n

Lucian GIURCHESCU

o reu- a crea- consti- verita-
Indiscutabil, ultima premieră a Teatrului de Operetă reprezintă - mai mult decît o promisiune ; nivelul actual al spectacolului, șită de prestigiu torilor acestuia, tuie de fapt obilă și elocventă angajare a colectivului pe drumul promovării creației muzicale și dramatice majore, a realizărilor scenice de valoare, a interpretărilor autentice.$1 pentru că, analizând un asemenea șpec- . tacol, e bine să începem cu începutul, ne permitem a saluta din capul locului temerara inițiativă a realizatorilor de a aborda un gen de inedită factură. Fără a constitui în esență o formulă scenică complet nouă, spectacolul vizează în primul rînd folosirea largă și extinderea resurselor matice și arta de a concepe spectacolul zical. In plus, crește în mod evident exigența față de valoarea și calitatea libretului, față de eventualele adaptări ale acestuia, ce nu mai pot constitui simple pretexte pentru juxtapuneri mai mult sau mai puțin facile de numere muzicale ; ca a- tare, regia însăși se ridică la funcția de creator al întregului spectacol, antrentod potrivit unei concepții unice, resurse multiple din domeniul teatrului muzical dramatic, al artei coregrafice, alplasticei costumului, decorului.Trecînd peste fericita opțiune asupra genului, opțiune ce, considerăm, se impunea deja cu necesitate, în-

săși alegerea lucrării denotă o vădită evoluție a concepțiilor, acordînd posibilitatea unor certe reevaluări a posibilităților interne ale teatrului. „My fair lady" este în acest sens o excelentă comedie muzicală ce se sprijină pe

în numele creației însăși, constituie mijlocul principal de depășire a suficientei, a mulțumirii de sine, pe calea autodepășirii însăși.Fără a bagateliza tema propusă, desfășurarea muzicală nu mal reprezintă de această

tacol muzical de calitate?'în mod cea mai creație în tacolului o reprezintă regia însăși, o fericită colaborare a coregrafului englez Michel Boyle cu artistul poporului
indiscutabil, importantă cadrul spec-

dra-mu-
numai o promisiune sau
un început de drum?

o substanță dramatică densă, minuțios elaborată de libretistul Alan J. Lerner pe baza datelor oferite de celebra piesă „Pygmalion" a liii G. B. Shaw. Cobo- rîtă de pe soclul mitului antic, frumoasa poveste a sculptorului Pygmalion, îndrăgostit de cea mai îneîntătoare dintre apare mai multsensuri, în ții ; căci Shaw este cel care ne învață că a 
iubi obiectul creației,

Ion Dacian, care apare concomitent și în fruntea distribuției. In consecință, cei doi creatori ne-au oferit o înaltă demonstrație de virtuozitate scenică, continuu

Dacian aduce în spectacol o vastă experiență muzicală și scenică, abil adaptată unor mijloace și procedee dramatice specifice teatrului contemporan. Rolul Iul Higgins este poate unul dintre cele mai complexe din cariera artistului, constituind în adevăratul înțeles al cuvîntulul o realizare de înalt prestigiu în teatrul nostru de operetă. Fără a poseda deosebite resurse vocale, Cleopatra Meli- doneanu creează în schimb în rolul Elizei o frumoasă și variat timbrată compoziție actoricească. bazată pe o evoluție sigură, dar bogat nuanțată a situațiilor dramatice, de la condiția de „nevricoasă" florăreasă pe treptele Covent Gar- den-uiul, la aceea de distinsă lady în marile saloane ale Londrei ; este o devenire gradată, continuu susținută de acea noblețe interioară și generozitate a omului simplu, pe care interpreta o evidențiază permanent cu multă discreție și farmec.O apariție plină de pitoresc și culoare este aceea a lui Nae Roman în rolul Adolf Doolittle : verva sa bogată apare aci eficient integrată întregii vl-
dată un scop în sine, ea realizînd un firesc și agreabil complement sonor al acțiunii dramatice, integrîndu-se funcțional acesteia.Muzica lui Frederik _________ _________a._LSwe păstrează, din a- susținută de o minuți- , aluni reglzorale.în alte

creațiile sale, la Shaw nu nu- actualizată, dar îmbogățită în semnifica-

cest puncț de vedere, toate atributele unei bune partituri de comedie muzicală ; melodiile simple, de o expresie directă, dar bogat nuanțată, sînt cuceritoare, se impun șl stăruie mult după ce spectacolul a luat sfîr- șit; nu este oare aceasta menirea unui spec-

Exisță la unii artiști o reținere, o amînare a gestului exprimării, care înseamnă de multe ori o autocenzurare riguroasă, o nevoie imperioasă de cizelare continuă. Acești artiști nu sînt spectacu- loși, nu sînt prolifici în sensul diversității. Revin des asupra aceluiași lucru, pentru că în artă cel care stăpînește tehnica, cel care domină mijloacele de transmitere, de vehiculație a limbajului ți pornește de la ele ca de la o premisă, nefetiți- zîndu-le ca scop, ajunge la un echilibru. Expoziția pictorului Pavel Codiță demonstrează un asemenea fericit echilibru, șl trebuie să ne bucurăm că multe expoziții din ultima vreme au calitatea de a fi unitare, coerente ca stil, cu preocupări de autentice virtuți picturale.Dacă a Intîrziat atîta timp să expună, a făcut-o dintr-o necesitate explicabilă, din necesitatea de a-și apropia pînă la intimitate subiectele, de a-și apropia pînâ la concizie mijloacele. Desigur, între timp, la diverse expoziții, pînzele «alo apăreau totdeauna distinct, dar ansamblul muncii sale, de aproape zece ani de zile, îl putem judeca doar acum, cînd tablourile s-au ordonat firesc într-o sală. Așa cum spuneam, prima senzație este de calm, de ordine, de meditație. Evident, înseși temele picturii sale impun acest sentiment — flori în modeste ghivece de pămînt, frunze mari melancolice plutește un covian.Pinzele sade trăiesc mal ales prin ceea ce ele au pictural, adică prin stratul care certifică existența acestei arte, culoarea închegată în formă, forma organizată într-o compoziție rațională. Am putea spune că Pavel Codiță este un meticulos al culorilor. Studiază consecvent efectul lor psihic, îm- bogățindu-le prin adaosuri, modulînd astfel nenumărate tonuri intermediare. Culoarea se transformă astfel într-un in- strumentariu complex și subtil. Un tablou intitulat 
Ghiveci cu Ilorl, pictat cu mare zgîrcenie de mijloace, folosind doar negru și griuri, mărturisește astfel dorința și intențiile artistului de a explora mai mult în adîncime, în substanța materiei colorate. Pornind astfel de la o realitate imediată, cunoscută și apropiată prin filtrele propriei sensibilități artistice, apropiin- du-se de peisaj într-un mod afectiv, adică plecînd de la acele elemente esențiale, capabile de a reconstitui și a elibera pe spațiul pînzei o atmosferă poetică, prin eliminări succesivo de detalii, artistul a ajuns la cîteva elemente, adevărate motive caracteristice, stilizări florale, vegetale sau de păsări care-i structurează întreaga creație actuală. Aceste elemente nu sînt însă secate de combustia lor primară, nu sînt descărnate sau reduse la

copaci cu în parcuri peste care vag aer ba-

în moduri sobru, al- delicatsțe. cunoaște această

schemă, ci își păstrează, în continuare, farmecul originar. Peisajele lui Pavel Codiță nu sînt locuri pustiite, peisaje abstractizate și reci. In ele sînt caligrafiate stări sufletești, fiind, chiar dacă nu explicit, umanizate. A- ceastă prezență este așadar discretă și tainică în tonul picturii expuse.In fiecare din lucrările «ale, majoritatea peisaje, se simte o preocupare constantă pentru o organizare severă, dar în același timp subtilă, riguroasă prin dispunerea motivelor în economia pînzei, subtilă prin modularea culorilor. Ritmurile interioare ale subiectelor sînt transpuse diverse, uneori teori cu multă Pavel Codiță îndeaproapeștiință și își refuză în permanență orice supralicitare, orice fapt care nu convine «ale artistice.Efortul către trare, atît de expresie cît și de substanță lirică, este evident în lucrările sale. Se pot cu certitudine descifra învățăminte ale unui studiu serios al cuceririlor picturii modeme, în sensul ordonării tuturor elementelor care compun un tablou într-o frazare logică.Dar aceste prevalează, nu sînt absolutizate. Reiese foarte pregnant acest lucru din lucrările „Nud cu pisică' și „Portret*. Concepute șl construite în game de culori tinzînd spre armonie și nu spre stridență, aceste creează artistului putea fi generos, cu atît mal mult cu cît ele înseamnă chiar în momentul de față premise autentice și valoroase. Sentimentul liric autentic al pictorului se certifică încă o dată, calitatea de a crea poezie prin mijloace specificepicturii fiind confirmată convingător. Lucrări ca „Flori', „Ecou de toamnă' sau ciclul de peisaje cu animale în parcuri sînt argumente suficiente în sprijinul ideii noastre.Există unele lucrări în care aplecarea exclusivă asupra mijloacelor diminuează calitatea substanței explorate, simpla relație cromatică devenind întrucîtva minoră și chici gratuită. In lucrarea „A^J monii' de pildă — comunicarea se difuzează în- tr-un Joc al aparențelor — capacitatea emotivă diluîndu-se în efemer.Incontestabil însă, majoritatea lucrărilor sînt subsumate calității, pictura lui Pavel Codiță a- vînd acel atribut distinct de a odihni ochiul și sufletul printr-o delicatețe a armoniilor cu rezonanțe potolite, dar grave.Poate că în această afectivitate nedisimulată, poate în această modestie a exprimării, poate în această reținere a gestului creator stau însușirile deosebite ale pictorului.

exterior structuriiconcen-

după o anumitămai întotdeauna preocupări nu

două lucrări în preocupările o zonă care ar fructificată mal
oasă elaborare nu numai a evoluțiilor de ansamblu, ci și a fiecărei apariții actoricești în parte, meritoriu tegrată și angajată fortului colectiv.Dar mai presus toate am putut admira fantezia bogată, umorul de calitate, deloc ostentativ, ingeniozitatea și bunul gust în materializarea întregii țesături muzical-dramatice a lucrării. Rămîn memorabile cîteva din scenele de ansamblu : scena de la hipodrom (act. I) — realizare unică în teatrele noastre muzicale în ceea ce privește ingeniozitatea și varietatea soluțiilor de mișcare scenică a corului — sau marea scenă din hala florăreselor și despărțirea de celibat a lui Adolf Doolittle, tatăl Elizei (act. II). Si ceea ce este cel mai important. în ciuda indisponibilităților tehnice ale scenei, regia imprimă întregii desfășurări dramatice un ritm alert, debordant, manifestînd multă inventivitate și aleasă fantezie de-a lungul u- ijui spectacol de considerabile dimensiuni.Indiscutabil, reușita spectacolului o datorăm în egală măsură inter- preților, cîntăreți și actori tați

in- e-de
rolurl apar George Groner — un Pickering bonom, simpatic, Tamara Buciuceanu — tipul clasic de menajeră englezoaică, pedantă prin definiție, dar „înțelegătoare" în cumsecădenia ei, Denise Vrancea — uzînd de multă distincție și prestanță în rolul tinerel mame a profesorului Higgins. Eugen Fî- nățeanu (Freddy) — veșnicul îndrăgostit, fără probleme, literalmente eclipsat de strălucirea Elizei.în acest context, conducerea muzicală a spectacolului beneficiază de îndrumarea e- nergică, de ținută, dirijorului Liviu vassi. Decorurile, puțin inspirate — cepute de Ștefan ris — se limitează prea strictă conturare a cadrului scenic; în schimb costumele Elenei Agaple-Stancu sînt realizate cu gust, într-o compoziție colo- ristică frumos timbrată.Și totuși... este oare „My fair lady" numai 
o promisiune sau o ritabilă angajare, veritabil început drum în abordarea nui repertoriu specific, adaptat sensibilității și gustului omului contemporan ?
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cinema

minunat colorate ■ DOINA — 9;

• Căderea Imperiului roman — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; ""
• Freddy, lovește tu intîi : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2417 — orele 17,30 și seria 2414 — orele 20,15), 
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21; la grădină — 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 8,30; 10,45; 13; 
16,15; 17,30; 20, BUCUREȘTI — 8; 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, GRĂDINA DI
NAMO — 20,30.
• Mumia intervine : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20.
• Caut o nevastă : VICTORIA — 8,45; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Billy mincinosul : CENTRAL — 9—16,15 în con
tinuare ; 18,30; 20,45;, GRADINA DOINA — 20,30.
• Singurătatea alergătorului de cursă lungă : CINE
MATECA — 10; 12; 14.
• Sînt șl eu numai o femele : LUMINA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Pasărea cu pene
11; 13: 16.
• Balul de sîmbătă seara t DOINA — 18,15;
• Program de filme documentare : TIMPURI. NOI — 
9—21 în continuare.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : UNION — 15,30; 18; 20,30.

• Ce noapte, băieți ! : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 15 ; 17,30; 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21, ARTA — 
10—14,45 în continuare ; 17,15; 19,45; la grădină — 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Obsesia : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; la grădină — 20.
« Agonie șl extaz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
10; 14; 17; 20.
• Eddie Chapman, agent secret : DACIA — 8—15,30 în 
continuare ; 18; 20.30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

.O Un bărbat și o femeie : BUZEȘTI — 15,30; 18; la gră
dină — 20.
• Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 9,15; 
18,15; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15; 13,30; 
Ia grădină :
O Eu, eu eu... și ceilalți : BUCEGI 
18,15; 21.

aCarnal con- Nor- la o

(Urmare din pag. I)

t v
17,30 — Pentru cei mici. Gale

ria de carton: „Drobul de sare" 
— adaptare după o povestire de 
Ion Creangă. 18,00 — TV pentru 
specialiștii din industrie. Tema : 
Automatizarea — Sisteme elec
tronice. 18,30 — Curs de limba 
engleză (lecția a 19-a). 19,00 —
Emisiune pentru tineret : Intîlnire 
pe ecran. 19,45 — Telejurnalul de 
seară. 19,55 — Buletinul meteo
rologic — Publicitate. 20,00 —
Film serial : Thierry la Fronde. 
20,28 — Varietăți pe peliculă.
21,00 — Seară de teatru : „Vifo
rul" de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Interpretează un colectiv 
al Teatrului „Barbu Delavran- 
cea". In distribuție : Gheorghe 
Cozorlci, Cornel Gîrbea, Niky Ră- 
dulescu, Iulian Marinescu, Aurel 
Tunsolu, Eugen Petrescu, George 
Costln, Vaslle Dlnescu, Gheorghe 
Mihalache, Dumitru Fedoreac, 
Constantin Răschitor, Traian Pă- 
ruș, Ion . NiciU, Alexandru Re- 
pan, Adrian Petrache, Marius Ma
rinescu, Stellan Cremenciuc, Adi
na Atanaslu, Angela Macri, An
dreea Năstăsescu, Ștefania Geor
gescu, Dumitru Anica, Romulus 
Bărbulescu, Constantin Daniel. 
Muzica : Pascal Bentolu. Sceno
grafia : Mihai Tofan. Regia : Că
lin Florian. — în pauză : „Cărțile 
de Ia început" — film realizat de 
Studioul „Al. Sahla". 23,00 — Tele
jurnalul de noapte.

• Oscar I TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
grădină — 20,15, PARCUL HERĂSTRĂU — 
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• K. O. : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
• o lume nebună, nebună, nebună : POPULAR — 
16; 19,30.
• El Dorado : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la grădină
— 20,15, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Sfintul la pîndă : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Pasărga timpurie : FLOREASCA — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; .18,30; 21.
• Răpirea fecioarelor : RAHOVA — 15,30; 19; la grădină
— 20,15.
• Pentru cîțlva dolari în plus : PROGRESUL — 14,30; 
17,15; 20, GRADINA PROGRESUL PARC — 20,45.
• Gloconda fără surîs : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.

Procesul educativ ca eficiență este, după părerea noastră, strîns legat de orientarea profesională a tinerilor. Criteriul alegerii profesiunii, conform aptitudinilor și talentelor acestora, determină rezultatele scontate. Sînt cazuri cînd abia după concursul de admitere sau după

Nu există muncă educativă fără individualizare. Oricît de greu este de realizat în practică acest deziderat, este obligator ca fiecare cadru didactic să-și cunoască personal studenții. Formele învățămîntului nostru superior oferă pentru aceasta o serie de posibilități. E drept, lecțiile teoretice în mai mică măsură, în schimb activitățile practice, munca în seminar,

dintre cei mai do- al teatrului. Ion

ve- un de u-
Dumitru AVAKIAN Iulian MEREUȚA

studenților talentați, cît șl de a ajuta pe cei cu capacități mai modeste, dar care printr-o muncă pot ajunge la rezultate în viitor.Altă coordonată a cadru didactic — student este, credem, sinceritatea nemijlocită si reciprocă. Prelegerile profesorului vor fî audiate cu aviditate atunci cînd o
perseverentă fructificabileinterferenței

PnâpH A edmți&i rnmiste 
m învățanMul superior

inap- carie- situa- numai sau
primii ani de studii reiese titudinea studentului pentru ra aleasă. în astfel de ții, nu trebuie să ne ghidăm după considerente materialedupă faptul că fiecare student reprezintă „o cifră de plan", ci ne revine rolul de îndrumător responsabil și competent, dirijînd pe tînărul în cauză spre o carieră mai apropiată de aptitudinile sale. Continuarea unor studii, față de care nu simte atracția cuvenită, va sta la baza insucceselor sale de mai tîrziu, a lipsei de satisfacție profesională, a unui randament intelectual sau productiv scăzut,

orele de consultații, elaborarea lucrării de diplomă, asigură din plin membrilor corpului profesoral posibilitatea de a cunoaște și îndruma îndeaproape nu numai pe studenții mai slab pregătiți și dotați — cum se procedează în mod obișnuit, ci mai ales pe cei mai talentați, stabilind în același timp unele relații interpersonale directe, cadru didactic — student, de mare eficiență pe planul lărgirii orizontului spiritual, al nivelului de cultură generală, al cunoașterii efective a acestuia din urmă. Datoria pedagogului este, în aceeași măsură, de a stimula gîndi- rea independentă și creatoare a

dată cu succesele cercetărilor personale acesta va consemna și greutățile, greșelile, obstacolele inerente întîm- pinate. Studentul va obține astfel un tablou mult mai realist al drumului cercetării științifice și a scopului său final : adevărul.Problema de mai sus este strîns legată de o altă deficiență a muncii noastre educative. Apelăm într-o măsură excesivă la memoria șl rațiunea studentului, acordînd uneori mult prea puțină importanță educației sale emoționale. O asemenea unilateralitate educativă nesocotește adevărul pedagogic — că formarea sentimentelor superioara reprezintă baza

trainică pe care poate fi ridicat edificiul activității raționale. A munci cu abnegație, în mod durabil, pentru patria noastră, pentru progresul și înflorirea sa, a face sacrificii personale în interesul unui scop nobil, a unui ideal, presupune o educație emoțională prealabilă, multilaterală. Din acest punct de vedere, ni se pare deosebit de importantă și plină de semnificații majore preocuparea constantă manifestată de conducerea de partid și de stat pentru perfecționarea învățămîntului superior din țara noastră. Măsurile recente adoptate de Plenara C.C. al P.C.R., legea învățămîntului votată de Marea Adunare Națională creează un cadru deosebit de favorabil muncii instruc- tiv-educative — rodnice și eficiente — a corpului profesoral universitar.Exemplul personal al cadrului didactic, prestigiul acestuia constituie un excelent vehicul al mesajului său educativ. Stilul de muncă, modul de viață, autoritatea sa morală, comportamentul de zi cu zi — trăsăturile sale specific umane, în ultimă analiză, ridicate la rangul de pilde pozitive — vor trezi în student dorința de a păși pe urmele dascălului său. Aceste mesaje educative indirecte sînt tot atîtea lungimi de undă, care găsesc în terenul receptlv-mo- ral și emoțional al studentului un sol fertil. Avem datoria să fructificăm din plin această perioadă receptivă pe care tînărul și-o petrece în facultate, contribuind activ la de- săvîrșlrea trăsăturilor sale spirituale, la dezvoltarea gîndirii sale Independente. Studenții de azi nu sînt numai schimbul nostru științific de mîine, ci constructorii conștienți al desăvîrșirii societății noastre socia
lista.

Cercul tinerilor
cibemsticisni

Pe lingă Institutul de calcul 
din Cluj al Academiei a luat 
ființă un cerc al tinerilor ci- 
bemeticieni, care reunește 28 
de elevi din clasele superioare 
ale liceelor „Nicolae Bălces- 
cu", „Emil Racoviță", „George 
Coșbuc" ti Liceului nr. 15 din 
localitate. Cercetători științi
fici, doctori în științe matema
tice și ingineri electronist! cu 
experiență prezintă noțiuni da 
teoria informației, programa
rea. construcția si mînuirea ma
rinilor electronice de calcul, ini- 
țiindu-i pe tineri în tainele cal
culatoarelor electronice. In afa
ra expunerilor teoretice, elevii 
lucrează efectiv la mașina elec
tronică de calcul „Dacic—1", cu care rezolvă diferite ecuații. 
Cercul tinerilor cibemeticienî 
din Cluj este condus si îndru
mat de acad. prof. Tiberiu Po- poviciu.

(Agerpreej
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IERI S-A DESCHIS ÎN CAPITALĂ

Sesiunea F. A. O. ' 
privind structura agrarăînceput, la cercetări lucrările ce- a grupei dea-

[ Luni dimineața au Institutul central de gricole din Capitală, lei de-a treia sesiuni lucru a Comisiei europene a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) privind structura agrară.La sesiune iau parte delegații țărilor europene membre ale F.A.O. și reprezentanți ai unor organizații internaționale.în sesiune sînt expuse referate și comunicări privind evaluarea programelor de ameliorare a structurii agrare și modernizarea satelor, estimarea valorii păinîntului în cadrul comasărilor și colonizărilor agricole, întrajutorarea în agricultură și investițiile în agricultura țărilor cu economie planificată. Sesiunea dezbate, de asemenea, programul de viitor de lucru al grupei;Delegația țării noastre, condusă de D. Dumitru, directorul Institutului de cercetări pentru economia

agrară, prezintă rapoarte și comunicări în legătură cu investițiile și întrajutorarea în agricultura țării noastre.Lucrările sesiunii au fost deschi
se de prof. D. Vaissiere, prim-vicepreședinte al sesiunii. Apoi, în numele Consiliului Superior al A- griculturii, prof. David Davidescu, vicepreședinte al consiliului, vicepreședinte al Comitetului național român pentru F.A.O.. a salutat pe participanți și a urat deplin succes sesiunii. A rostit, de asemenea, un cuvînt de salut Paul Lamartine Yates. reprezentantul regional pentru Europa al F.A.O., care a subliniat în continuare importanța și actualitatea temelor de economie agrară supuse dezbaterii și a adus mulțumiri țării noastre pentru găzduirea acestei reuniuni internaționale.Lucrările sesiunii vor dura pînă la 6 iunie, după care participanții vor face o excursie documentară prin țară. (Agerpres)
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SPORT
IL CALCIO11 la ora finalei
campionatului european

Corespondență specială din Italia de la Rino Folladi

dacă nu dezastruoase, 
cele de 
dincolo

la de ultimul 
Canalul

tur- 
Mî-că 1968 nu a adus nu- ita-

După victoria de la campionatele 
lumii din 1938, desfășurate, după 
cum se știe, în Franța și a căror 
finală a prilejuit un strălucit 4—2 
pentru Italia în jocul cu Ungaria 
ț.era în perioada de aur a lui Fiola, 
Meazza, Andreolo, Olivieri etc.), o 
performantă atît de prestigioasă n-a 
mai fost obținută de către „squadra 
azzurra". Dimpotrivă, participările 
fostei duble campioane mondiale la 
edițiile de după război ale cupei 
„Jules Rimet" s-au încheiat cu re
zultate puțin satisfăcătoare sau de- 
ceptionante. 
cum au fost 
neu final de 
necii.

Iată însă
mai calificarea reprezentativei 
liene tn semifinalele campionatului 
european, ci și 
ceste semifinale 
se desfășoare în 
decis ca turneul 
tului european să fie organizat 
noi dată fiind coincidenta acestei 
sărbători fotbalistice continentale cu 
a. 70-a aniversare .federației ita-’ 
diene de specialitaterrma: «».•Toți suporterii ■ fotbalului italian,: ■ ' 
uitîndu-și sau ignorîndu-si aparte
nența sentimentală fată de un club 
sau altul, fată de un antrenor sau al
tul, privesc acum cu speranță spre 
Fiuggi, unde la „Centro Nazionale di 
Pugilato" (de regulă, laboratorul lui 
Natale Rea) se 
din care se va 
care va întîlni 
„Azzurrii" vor 
marți seara (n. r. 
tru a-și pregăti în liniște jocul cu for
mația sovietică. Fotbaliștii sovietici 
au fost pentru cei italieni, totdeau
na, niște adversari mai mult decît 
incomozi. Burgnich, Facchetti sau

posibilitatea ca a- și finala chiar să 
Italia. U.E.F.A. a 

final al campiona- 
la

află cei 18 jucători 
alege „unsprezecele" 

formația U.R.S.S. 
rămîne aici pînă 

astă-seară) pen-

r
Actualitatea

O Jucătorul dinamovist HAI- 
DU a fost inclus, ieri la prinz, în lotul reprezentativ pentru partida internațională amicală de miercuri cu Olanda.• In zilele de 23, 26 și 30 iunie a.c., la ARAD și la BRAȘOV se vor desfășura jocurile de baraj pentru promovarea în divizia națională B. La aceleași date, dar la TIMIȘOARA sau la BUCUREȘTI (în funcție de rezultatele ultimei etape) se va desfășura barajul pentru divizia A.o Cele două meciuri din divizia A programate duminică în Capitală se vor disputa după cum urmează : stadionul Giu- lești, ora 17,30, Rapid-Universi- tatea Craiova ; stadionul „Republicii", ora 17,30, Progresul- F.C. Argeș.• Echipa de juniori a clubului Dinamo București participă în prezent la un turneu internațional de fotbal ce se desfășoară la Diisseldorf (R.F.G.). Tinerii jucători români au obținut pină acum două victorii : 1—0 cu T. U. Diisseldorf și 3—0 cu V.F.R. Neuss.• In turneul internațional de fotbal pentru echipele de tineret de la Friedrichshafen (R. F. a Germaniei), Rapid București a jucat cu formația F.C. Santos. Jucînd mai bine. F. C. Santos a obținut victoria cu scorul de 4—2 (3—0).

Mazzola. împreună cu selecționerul 
unic Ferruccio Valcareggi, știu că 
doar o singură dată, în 1966, italienii 
au obtinut cîștig de cauză în fata ad
versarilor lor. Dar această victorie 
nu are o semnificație prea mare, dat 
fiind faptul că partida era amicală. 
Cu doi ani înainte. în optimile de fi
nală ale campionatului european — 
pe atunci disputat sub titulatura 
„Cupa Europei" — H. Delaunay", 
U.R.S.S. a eliminat Italia cu 2—0 și 
1—1.

Meciul dintre cele două echipe, 
programat mîine pe stadionul „San 
Paulo" din Neapole, este așteptat aici, 
în Italia, cu un interes care-i depă
șește poate semnificația directă si e aproape inutil să mai adăugăm că 
toate cele 80 000 de bilete au fost vîn- 
dute !

înainte de a încheia cu amănun
tele semifinalei de la Neapole, să 
transcriem o scurtă declarație a lui 
Valcareggi : „N-am dispus la vreme 
de toti jucătorii lotului, deoarece o 
parte dintre ei au fost angrenați cu 
echipele lor de club în competiții in- 

^ternatipngle, — cei de^la-, Boilosha. sL. . ȚWțlan. Sper, totuși, într-o bună com
portare â echipei în fata publicului 
italian. Formația exactă o voi comu
nica abia cu o zi înaintea meciului.'" 
(n. r. — adică astăzi). In ce ne pri
vește, credem că ea va fi următoa
rea : Zoff (Albertosi) — Burgnich, 
Facchetti — Guarneri, Castano. Fer- rini — Domenghini. Juliano. Mazzola, 
Rivera, Prati.

Sovieticii au sosit direct la Nea
pole și sînt găzduiți la hotelul Lu
xor ; oarecum afectați de „surpriza" 
de la Ostrava, sînt rezervați în de
clarații. Mai multe indisponibilități 
(absenta sigură a lui Voronin, acci
dentările lui Cislenko și Hurțilava) le 
creează probleme în alcătuirea for
mației.

Cit. privește „semifinala" de la 
Florența, și aici cele 52 000 de locuri 
ale stadionului vor fi ocupate la ora 
de începere a meciului. Florentinii au 
reputația unor spectatori temperați și 
neutralitatea lor fată de protagoniste 
va adinei această caracteristică. En
glezii au sosit de duminică în Italia, 
deplasînd aproape întreaga caravană 
care a realizat supremul succes la 
„World Coup". Bobby Charlton i-a 
precedat încă de vineri. Dar tot n-a 
reușit să ajungă înaintea iugoslavilor, 
sosiți tocmai de miercuri, adică e- 
xact cu o săptămînă înaintea parti
dei l

(Urmare din pag. I)

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE TENIS 

DE LA ROLAND GARROS

tuși, nu efectuează această operație și opinează pentru trimiterea la spitalul din Buzău. De ce ? Să-1 ascultăm cu aceeași obiectivitate :„Sala de operație este închisă, medicul chirurg a- vînd cheia și inventar. Cînd lipsește el și sora sterilizatoare nu se mai poate face nimic."Argumentul nu e chiar atît de lipsit de temei, dacă ne gîndim că era nevoie de instrumentar, mijloace de reanimare, sînge, plasmă și altele, și mai ales că în cazul unei asemenea intervenții grele mai era nevoie de un al doilea medic, care să-1 ajute pe operator.Cum a tolerat însă medicul specialist o asemenea situație, ca toate mijloacele necesare pentru salvarea urgentă a unei vieți să-i fie indisponibile?Iată răspunsul lui. Iarăși nu lipsit de oarecare temei :.....Am sesizat de mai multe ori, și în scris, a- ceastă defecțiune conducerii spitalului, dar nu luat nici o măsură".Poate că alți medici ar fi spart ușa, ar fi încercat o intervenție eroică și riscantă, cu mijloacele insuficiente pe care le puteau găsi pe moment ; e un fapt însă că. în condiții cînd salvarea pacientei la Buzău părea mult mai sigură, nu-i putem reproșa medicului că a opinat pentru trimiterea el acolo.In verificarea făcută la fata locului de corespondentul „Scînteii" s-a constatat că nici DUPĂ decesul tragic Muresanu talului nu la 29 mai mai era încă încuiată !A venit timpul să ne în-

s-a

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
lanos Fazekas a primit pe ministrul industriei 

alimentare si achizițiilor din R. P. Polonă, 1 1 *

SOSIREA MINISTRULIJI
TEHNOLOGIEI

Al MARII BRITANII

Tovarășul Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit luni dimineața pe Stanislav Gucwa, ministrul industriei alimentare și achizițiilor din Republica Populară Polonă, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a participat Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare.A fost prezent Jaromir Oche- duszko. ambasadorul Poloniei la București.

Capitala, ministrul achiziții- Stanislav în
Luni seara a părăsit plecînd spre Varșovia, industriei alimentare și lor din R. P. Polonă, Gucwa, care a făcut o vizitățara noastră. La plecare, ministrul polonez a fost salutat de Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, de alți membri ai conducerii ministerului, Jaromir Ocheduszko, Republicii Populare București.

RECEPȚIE CU PRILEJUI
ZILEI NAȚIONALE ACu prilejul Zilei naționale a Republicii Italia, ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, a oferit luni după-amiază o recepție.Au participat Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Alexandru Boabă și Adrian Dimitriu, miniștri, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului

VIZITELE MINISTRULUI 
AGRICULTURII 

AL OLANDEI

precum și de ambasadorul Polone la

REPUBLICII

(Agerpres)

ITALIAafacerilor externe, membri ai conducerii unor departamente economice și ai oameni de ziariști.Au luatsiuni diplomatice acreditați București și alți membri ai corpului diplomatic.
altor instituții centrale, știință, artă și cultură,parte șefi ai unor mi

la

(Agerpres)

Agriculturii a oferit un dineu în cinstea oaspeților olandezi.
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 

DE ARHITECTURA 
ȘI ARTA APLICATA 

FINLANDEZA

Luni dimineață, ministrul agriculturii al Olandei, Pierre Lardinois, care se află în țara noastră, a făcut o vizită protocolară președintelui Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, la sediul consiliului. între cei doi miniștri a avut loc o convorbire privind rezultatele și preocupările actuale ale agriculturii Olandei și României, aspecte ale cooperării tehnico-științifice în acest domeniu între cele două țări. La întrevedere au luat parte membri ai conducerii Consiliului Superior al A- griculturii, precum și Joost B. Ha- verkorn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei la București.Ministrul olandez și specialiștii care îl însoțesc au vizitat în cursul zilei Institutul de cercetări zootehnice și Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea
- Și-,-întreprinderea agricolă de stat; ’ .....---- —- „„30 Decembrie". locul natal al poetului roman Publius Ovidius Naso — a sosit luni la Constanța, unde va face o vizită de cîteva zile. In cursul dimineții, delegația, condusă de primarul orașului, Paolo di Bartolomeu, a fost primită de Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Constanța, care le-a prezentat oaspeților orașul și litoralul. In semn de omagiu, membrii delegației italiene au depus o coroană de flori 

la statuia poetului Ovidiu.
★In Capitală s-au desfășurat luni lucrările consfătuirii organizate de Centrul de documentare științifică al A- cademiei, asupra activității de informare și documentare în unitățile a- cestui for științific.
AFilarmonica „Oltenia" din Craiova 

a susținut luni seara un „Festival Beethoven" dirijat de Teodor Costin. Solistul concertului a fost pianistul o- landez Loeg van Der Gaag, care a interpretat Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră. Programul a mai cuprins uvertura „Egmont" și Simfonia 
a 5-a în do minor.

„30 Decembrie".Președintele Consiliului Superior al

Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, în sala I.R.R.C.S., o expoziție de arhitectură și artă aplicată pusă la dispoziție de primăria orașului Turku din Finlanda. La vernisaj, care a a- vut loc luni la amiază, au luat cuvîn- tul Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Kaarlo Veikko Makela, ambasadorul Finlandei Ia București. Au fost prezenți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură, ziariști, precum și membrii ambasadei Finlandei la București și alți membri ai corpului diplomatic.O delegație italiană din Șulmona —

invitația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri Alexandru Bîrlădeanu, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație din Marea Britanie, condusă de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Alexandru Bîrlădeanu, Roman Moldovan, președintele Comitetului pentru prețuri, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național ‘ ~ Științifice, și de alte cialeErau prezenți Sir wick, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.La sosire, ministrul britanic a declarat ziariștilor prezenți : Scopul vizitei mele este de a continua acțiunea începută în Anglia cu ocazia vizitelor domnilor Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și a prof. Roman Moldovan. îmi permit să afirm că a- cordurile de colaborare tehnică și economică încheiate au inaugurat o nouă etapă în relațiile anglo-ro- mâne. Cu prilejul acestei vizite vom trece în revistă rezultatele obținute pînă acum și vom stabili jaloanele viitoarei noastre colaborări.

al Cercetării persoane ofi-John Chad-

Prof. Louis Thomson-
doctor honoris causa

al Politehnicii
bucureștenecadrul unei festivități care

EXPOZIȚIE
OMAGIALĂ

NICOLAE
GRIGORESCUCu ocazia aniversării a 130 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Gri- gorescu, la Institutul pedagogic din Bacău a fost deschisă o expoziție o- magială, cuprinzînd 40 de tablouri în original și reproduceri din cele mai reprezentative opere ale artistului. De asemenea, sînt expuse numeroase albume cu lucrări ale pictorului, tipărituri apărute de-a lungul anilor și copii de scrisori amintind diferite aspecte din viața și activitatea lui Nicolae Grigorescu. (Agerpres)

în avut trul din București, profesorului Louis Melville Milne Thomson, distins om de știință englez, i-a fost acordat titlul de doctor honoris causa al Institutului politehnic bucureștean.La festivitate au luat parte membrii consiliului științific al Ipstitu- ; tulul politehnic din Capitală, academicieni, prorectori, decani, profesori și alți membri ai corpului didactic, oameni de știință.Acad. Elie Carafoli a expus raportul comisiei de referenți a consiliului științific al institutului cu privire la acordarea înaltului titlu. Vasta activitate științifică a eminentului om de știință englez, a relevat el, concretizată în numeroase lucrări privind mecanica mediilor continue — hidrodinamica și teoria elasticității — se bucură de un binemeritat prestigiu In întreaga lume.în aplauzele asistenței, rectorul institutului, prof. univ. Constantin Dinculescu, membru corespondent al Academiei, a înmînat diploma profesorului Louis Melville Milne son.Savantul englez a exprimat miri pentru înalta distincție rită de cel mai mare institut politehnic al țării noastre. Instituție românească de învățămînt superior cu vechi tradiții, a spus domnia sa, a- ceasta a format de-a lungul anilor savant! de renume mondial, ale căror studii și tratate le apreciez ca deosebit de valoroase.

___ a loc luni la amiază în amfitea- mare al Institutului politehnic profesorului
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rec care doarme cu capul pe un sac da 
aur". Intr-adevăr, tara dispune de în
semnate bogății. Printre principalele 
ei resurse se află lemnul, uleiul de 
palmier, cafeaua verde, cacao, bana
nele, arahidele, ananasul, maniocul, tu
tunul, cauciucul, iar subsolul ascunde 
petrol, gaz metan, fosfați, potasiu, alu
miniu, magneziu, aur, diamante, plumb, 
fier, zinc, cupru, calciu.

Se fac acum eforturi pentru valorifi
carea acestor bogății.

Problema dezvoltării economice a tă
rii preocupă 
rea statului, 
amabilitatea 
ta sa dl. 
DEBAT, șeful statului, 
moștenirea grea lăsată de regimul co
lonial — ne-a spus domnia sa. înainte, 
economia tării noastre nu servea cîtuși 
de puțin interesele poporului, era or
ganizată de străini și adaptată intere
selor lor, era o economie care nu cu
prindea decît cîteva sectoare și în 
cadrul căreia, la drept vorbind, indus
tria era ca și inexistentă. Se cereau deci 
modificate înseși structurile acestei eco
nomii. In cele din urmă noi am optat 
pentru o economie pe care noi o consi
derăm de tip socialist. Vă dați, desigur, 
seama ce mari dificultăți a trebuit să 
întîmpinăm făcînd această opțiune și cu 
atit mai mult să pornim pe drumul con
struirii unei astfel de economii înfr-o 
tară unde pînă nu de mult exista un 
regim colonial, de ale cărui rămășițe ne 
mai lovim și în prezent". „Am pășit la 
o oarecare acțiune de industrializare — 
a spus președintele. Multe din proiec
tele noastre au și fost realizate. Altele 
se află în curs de înfăptuire sau de 
definitivare. Depunem eforturi pentru 
dezvoltarea tării pe calea industrializă
rii. Creăm unități industriale care să fie 
ale noastre, ale congolezilor’.

Președintele Alphonse Massamba- 
Debat mi-a vorbit cu căldură despre 
stadiul și perspectivele favorabile ale 
relațiilor româno-congoleze. „Nu pot 
decît să-mi exprim bucuria pentru fap
tul că relafiile dintre Congo-Brazzaville 
și România se întăresc, că ambele țări 
se cunosc fot mai mult și se respectă 
reciproc. Consider de aceea că viitorul 
relafiilor dintre ele nu poate fi decît 
fructuos".

Despre greutățile pe care le-a avut 
de învins tînărul stat din inima Africii 
pentru a-și apăra independenta, ființa 
nafională mi-au vorbit numeroși inter
locutori. Prin presiuni de ordin politic 
și economic-financiar, marile trusturi 
străine interesate urmăreau menținerea 
tării sub influenta lor, plasarea în frun
tea institufiilor sale a unor marionete, 
cum a fost de pildă președintele de 
tristă faimă Fulbert Youlou.

Pe frontispiciul unei mari clădiri din 
capitală scrie „Trezorerie”, „lată — îmi 

. spunea. actjyjstuincș.?mă...lnsoțea.^-_aici, 
acum cîțiva api, s-a.constatat că nu mai 
exista nici o lefcaie. Youlou și cei din 
anturajul său transferau pe numele lor 
imense sume din banii tării, tn timp ce 
șomajul, lipsa de medicamente, spitale, 
școli, cărți era considerată ca făcînd 
parte din „firescul lucrurilor", lata de ce 
în august 1965 masele populare au ieșit 
în stradă, au alungat echipa guverna
mentală vîndută străinătăjii, săvîrșind o 
adevărată revoluție".

După această victorie, poporul con- 
golez a pornit pe drumul dezvoltării 
economiei și culturii. Pentru aceasta a 
fost creată, în primul rînd, o forță poli
tică conducătoare, partidul „Mișcarea 
Nafională Revoluționară" (M.N.R.), avînd 
ca secretar general pe președintele re
publicii, Alphonse Massamba-Debat.

Interlocutorii congolezi ne arată că, în 
ansamblul politicii sale economice, 
M.N.R. pune în actuala etapă accentul 
pe asigurarea controlului și dezvoltării 
sectoarelor-cheie ale economiei națio
nale. In țară există trei sectoare econo
mice 
care 
triale ; sectorul capitalist privat, alcătuit 
mai ales din întreprinderile 
străine ; un sector „mixt", la 
furi de particulari participă și

în mod deosebit conduce- 
Despre aceasta a avut 

să ne vorbească excelen- 
ALPHONSE MASSAMBA- 

„Avem de învins

diferite : sectorul da stat, 
cuprinde marile unități indus-

industriale 
care ală- 
sfaful. Un

Luni au continuat la Roland Garros întrecerile turneului internațional de tenis „open'. In proba 
de dublu masculin, Țiriac și Năs- 
tase au învins cu scorul de 6—2, 
6—3, 6—2. pe R. Dent, Giltinan(S.U.A.). La simplu (sferturile de finală) Gimeno (Spania) l-a întrecut pe Jovanovici (Iugoslavia). Ți- riac joacă astăzi cu Road Laver (Australia). In proba feminină, campioana Mexicului, Subirtas, a eliminat-o cu 6—4, 6—3 pe jucă- toarea profesionistă Rosemary Ca
sals (S.U.A.).

al Alexandrinei conducerea spi- a luat măsuri : sala de operație

trebăm cine și cum conduce acest spital, la care medicul de gardă pleacă și lasă rapoarte false, la care șoferul transportă medicul de gardă, dar nu pe oamenii a căror viață e periclitată, la care arsenalul de salvare a vieților omenești e ținut sub cheie, la care sesizările medicilor sînt desconsiderate.Să ne stăpînim pentru moment indignarea legitimă pentru pierderea a două vieți omenești — a mamei și copilului nenăscut — pentru această „organizare" datorită căreia omul aflat în situație gravă nu mai are cum scăpa, să ne întrebăm totuși dacă nu cumva doctorul Ion Briciu — directorul spitalului — e vinovat numai indirect, numai prin lanțul de neglijențe letale ale subalternilor săi, într-un caz de care n-a fost înștiințat personal.Răspunsul amar și revoltător al faptelor arată că doctorul Briciu nu e vinovat numai dar că a fost un exemplupentru colaboratorii Faptele : la ora 7,45 doctorul Georgescu o examinează pe gravidă și stabilește că trebuie transportată la Buzău cu cea mai mare urgență.Mașina pleacă însă abia la orele 9. De ce ? Pentru că e reținută de însuși directorul, dr. Briciu, care vrea să plece și el „cu treburi" la Buzău Iată ce declară șoferul Constantin Spătaru :„Tovarășul director mi-a spus ca să mai aștept că merge și dînsp] la Buzău cu mașina. $i am așteptat pînă la ora 9..."Ce are de spus doctorul Ion Briciu în apărarea sa ?„Am așteptat maximum 5 minute". Această declara-

ca director, el însuși detestabil săi.

Dezertori din postul

de apărători ai
ție nu coincide cu cea a șoferului Spătaru și nici cu toate celelalte declarații :„Am urcat bolnava în salvare la ora 8 fără 20 de minute", scrie moașa Manda Stoica.„A fost urcată bolnava în salvare la orele 7,40“, scrie moașa Filofteia Lazăr.Iar foaia de parcurs a mașinii indică ora 9 — deci 80 de minute după ora de urcare a bolnavei în mașină. E oare fals acest document ? Nu poate să fie fals, de vreme ce însuși dr. Briciu și șoferul declară că au așteptat să vină trăsurile de la gară, trăsuri care veneau după 9. Nu am stărui atît, dacă n-ar fi fost vorba tocmai de necesitatea unei lupte contra cronometru, pentru salvarea unor vieți. Toate mărturiile concordă deci în a arăta că directorul a dat el însuși exemplu, făcînd ambulanta să-l aștepte cu pacienta timp de o oră și douăzeci de minute. Doctorul Georgescu declară :„Salvarea a mai staționat la poarta spitalului o oră și 30 de minute din ordinul tov. director, contrar indicațiilor date de mine... Am avut chiar discuțiunî în a- cest sens, spunîndu-mi că dînsul e director și că dîn- sul dispune".Prin corelarea tuturor a-

cestor mărturii reiese întemeiată afirmația doctorului Georgescu despre proasta organizare a instituției și despre „lipsa de răspundere a conducătorului ei, care nu face altceva decît să încurce lucrurile." Cum se explică însă persistenta acestei situații ? „Am sesizat de multe ori... Oricine vine, pentru ultimul cuvînt stă de vorbă cu conducătorul unității".Să vedem dacă această ultimă afirmație corespunde adevărului, dacă nu cumva e vorba de vorbe aruncate în vînt. Exami- nînd raportul scris al comisiei de anchetă conduse de medicul primar dr. Ni- colae Covrig (inspectorul direcției sanitare a județului Buzău), constatăm că acest raport nu suflă un cuvînt despre vina directorului Ion Briciu. Deși' raportul stabilește pe bună dreptate că „la producerea acestui deces-mamă au concurat serioase deficiente care aparțin în totalitate spitalului Pogoane", comisia — altminteri corectă în ce privește latura medicală a cazului — cînd e vorba de nominalizarea vinovați- lor, nu menționează nici pe director, nici pe șoferul Vlăsceanu, nici pe ceilalți vinovați, cu excepția medicului de gardă șl a doctorului Georgescu.

• •

vieții omenești
Mai mult încă, între cauzele decesului se indică :„Temporizare nejustificată. Se poate aprecia că trimiterea cazului la Buzău din primul moment ar fi dus la o rezolvare favorabilă."CINE însă este vinovat de această „temporizare nejustificată"? Am văzut că nu doctorul Iordan Georgescu — care a venit la spital nechemat de nimeni, cu aproape o oră și jumătate înaintea orei la care era dator să vină, care a cerut trimiterea imediată la Buzău și a luptat pentru „rezolvarea favorabilă" menționată în raport. Pe ce bază 1 se reproșează a- tunci o „atitudine superficială" și pe ce bază ’este trecută cu vederea vina flagrantă și revoltătoare a însuși directorului, care a întîrziat deliberat trimiterea ambulanței la Buzău ?E drept că în concluziile raportului citat se arată că la spitalul din Pogoanele „au mai existat deficiențe similare, unele soldîndu-se cu decese". (!) Poate însă cineva să mai creadă că situația de aci se va îmbunătăți, atunci cînd însuși inspectorul și forul de anchetă, recunoscînd că la acest spital s-au mai produs decese care puteau fi evitate, nu-1 indică pe principalul vinovat? Ba, mai mult, îl de-

semnează ca prim responsabil tocmai pe medicul care a avut o atitudine corectă I Repetăm : poate că alt medic și-ar fi luaț răspunderea pentru o venție chirurgicală riscantă, date fiind țiile anormale din nele, gescu vieți, dinea noaște și raportul — trimiterea imediată „ar fi dus favorabilă", reproșa lui, în fruntea prinde numai doi cu ce s-a abătut îndatoririle sale ?Atitudinea de în favoarea directorului se vede și în alte privințe. Contrar tuturor mărturiilor, inclusiv a foii de parcurs, raportul afirmă mașina ar fi plecat din goanele la orele 8,40. portul menționează că ternarea la Buzău — la 40 de kilometri distanță pe o șosea modernizată — s-a făcut la orele 10.15.Deznodămîntul a avut loc aici, colo fără tară fără 
de însoțire, femeia a sosit la spitalul din Buzău In «tare de comă și a murit.

inter- foarte condi- Pogoa- Geor-Dar dacă dr.n-a vrut să riște două dacă a avut certitu- că — așa cum recu-la ce de listei
la Buzău o rezolvareI se poate ce îl găsim care cu- vinovați, el de lapărtinire

că Po- Ra-
Expediată de colo pînă ca un colet, fără milă, o considerație elemen- față de ființa umană, un cadru specializat

organism de stai special se ocupă de 
comercializarea produselor agricole, de- 
jinînd monopolul asupra exporturilor 
unora dintre ele, printre care cafeaua, 
cacao, uleiul de palmier, arahidele.

In acjiunile îndreptate spre dezvolta
rea economiei .se depun eforturi pentru 
valorificarea rațională a bogățiilor și po
sibilităților țării. Actualmente, Republica 
Congo-Brazzaville produce anual circa o 
sută de mii de tone de petrol, 400 mi
lioane mc de gaz metan, aproximativ 
42 000 kWh energie electrică. Prin con
struirea unor 
termoelectrice, cum sînt cele de 
Kuilu, Buenza, M’Pama sau Ludima, 
va obține dublul acestei cantități.

Industria extractivă asigură încă de 
acum circa 15 000 tone de plumb 
zinc. Pe baza folosirii fierului, fosfaților, 
aluminiului, cuprului etc. se prevede 
sporirea numărului unităților industriale. 
Alături de construirea cîtorva importante 
baraje, nu de mult s-a deschis' șantie
rul combinatului de potasiu din regiu
nea Holle ; al unei fabrici de ciment la 
Lufefe ; al unui complex de prelucrare 
a fosfaților, calciului și aluminiului, la 
Kuilu.

Nu departe de portul Pointe-Noire 
se află exploatările unor însemnate ză
căminte de minereu de fier, cuarț, cal
car și magneziu, prelucrate la un com
plex metalurgic situat în apropiere, 
prima și, pentru moment, unica mare 
unitate industrială din sectorul industriei 
grele. De acest complex sînt legato 
multe din speranțele țării. Prin valo
rificarea zăcămintelor existente, Congo 
intenționează să-și construiască o indus
trie dezvoltată, să trezească la viață o 
serie de regiuni ale țării. „Pentru noi, 
ca și pentru România, industrializarea nu 
este un scop în sine — îmi spune dl. 
Pierre M’Youama, ministrul informațiilor 
— ci un mijloc prin care țara va cu
noaște o multilaterală dezvoltare".

La Brazzaville, la Pointe-Noire, ori în 
alte orașe, pe zidurile oricărei clădiri 
publice, întîlnești un afiș cu acest în
demn : „Tu, care știi să scrii și să ci
tești, învafă-l și pe altul...". Una din pri
mele măsuri ale noului stat congolez a 
fost etatizarea învățămîntului. Sfatul 
cheltuiește anual pentru școli peste 90 
de milioane de franci. Alături de învă- 
țămîntul general, este încurajat în mod 
deosebit învățămîntul fehnico-profesio- 
nal. O dată cu îmbunătățirea și lărgi
rea activității universității de la Brazza
ville se vor crea condiții ca, într-un vii
tor apropiat, cadrele superioare să fie 
pregătite în țară. încă din clasele pri
mare, elevul congolez visează să intra 
la universitate. E, în această sete de 
cultură, un indiciu al viitorului Congou- 
lui.

noi centrale hidro sau 
la 
sopo și

IIeri în țară : vremea s-a menținut relativ frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mal mult noros în Cîmpia Dunării, unde au căzut ploi locale și sub formă de averse. In rest, averse cu totul izolate. Vîntul a suflat slab din est. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 22 de grade la Sulina și Mangalia și 29 de grade la București, Buzău, Călărași, Rîmnicu Sărat și Hîrșova. în București : vremea a fost în general frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a grade.Timpul probabil7 iunie. In țară : neral călduroasă, riabil. Vor cădea te, însoțite de descărcări electrice. Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse între8 și 18 grade, iar maximele între 22 și 32 de grade. In București : vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, favorabil aversei de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura aerului în creștere.

atins 29 de6 și ge- va-pentru 5, vreme în cu cerul averse izola-

împreună cu fătul. Ciobanul Tudor Mureșanu va trebui să-și crească cel trei copii ca orfani de mamă ; nici o putere și nici un regret nu va putea s-o readucă pe Alexandrina Mureșanu între noi. Cu ce și-a meritat această femeie suferințele ei teribile, cum de lacrimile mamei ei — care a însoțit-o de-a lungul a- cestei tragice nopți, pe tot parcursul — n-au făcut să tresalte nici unul din sufletele împietrite întîlnite în cale, ce vină au copiii rămași fără mamă ?Nu e vorba de cîteva neglijențe — flagrante, monstruoase, dar izolate — ci de o întreagă rețea de inimi tăbăcite, de la directorul care „dispune" să fie așteptat de ambulanța cu un bolnav în agonie, Ia medicul de gardă plecat fără „probleme importante", la personalul care ține sub cheie mijloacele de salvare a oamenilor,, pînă jos, la șoferii sanitarelor care nu primesc oameni in stare gravă decît după rugăminți și tărăgănări și — faptul poate cel mai grav — pînă sus, la factorii de inspecție și anchetare, care constată pe plan medical fapte cutremurătoare, dar nu vor să pună degetul pe rană, la vinovății nominali. Oricît ne-ar supăra șoferul care s-a dus să se culce după ce a transportat la gară medicul care dezertează de la datorie, oricît nu am dori să-i găsim circumstanțe atenuante, există totuși o gradație a răspunderilor și ne așteptam din partea unor medici, în frunte cu inspectorul direcției sanitare, la o principialitate necruțătoare a- tunci cînd e vorba de viețile oamenilor.Cu viețile oamenilor nu ne putem juca. Sînt nece-

sare sancțiuni exemplare, de jos și pînă sus, sancțiuni care să fie aduse Ia cunoștința întregii noastre opinii publice. Pentru că — să spunem lucrurilor pe nume — oricît de grav ar fi acest caz, nu el ne interesează în primul rînd. Ne interesează să știm dacă nu mai există oameni în stare gravă, purtați nejustificat din spital în spital. Ne interesează să știm dacă nu există medici de valoare și încredere, împiedicați să-și facă datoria de către responsabili „care nu fac altceva decît să încurce treburile." Ne interesează dacă nu există personal auxiliar închistat în nepăsare și neglijență, încurajat de exemplul rău al unora din cei care răspund de control și disciplină profesională în unitățile noastre de sănătate.Tovarăși de la Ministerul Sănătății ! V-am prezentat un caz, așa cum s-a petrecut el. Arătați-ne că nu tolerați asemenea fapte 1 Dați un exemplu de apărare a onoarei și prestigiului corpului medical. Un exemplu care să pună pe ginduri și să cheme la probitate absolută toți factorii de control, un exemplu menit să dea satisfacție medicilor care înfruntă cu eroism situații grele și vor să-și poată exercita meseria și apostolatul fără obstacole evitabile, un exemplu în apărarea oamenilor suferinzi, îndreptățiți la un tratament pătruns de omenie și conștiinciozitate. O rezolvare exemplară a a- cestui caz ar înteți energia personalului medical șl sanitar din tara noastră, dornic de a ridica nivelul de competentă și umanitarism al instituției lui Es- culap.



viața internaționa a
Implicațiile
destrămării CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

coaliției de
centru-stînga

Cu numai cîfeva zile înainte de des
chiderea parlamentului celei de-a 5-a 
legislaturi' ți formarea unui nou gu
vern, viafa politică italiană a cunoscut 
n Dufernică surpriză. Hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Socialist Unifi
cat de a nu participa la un nou guvern 
a pus nemijlocit în discuție valabilitatea 
însăși a formulei coaliției de centru- 
stînga.

Întrebările care se aud cel mai des 
acum în majoritatea cercurilor politice, 
și cărora nu li s-a dat încă un răspuns, 
ar putea fi sintetizate astfel : cine va 
forma noul guvern și ce perspective de 
viabilitate va avea el ? Ce program 
guvernamental se va prezenta parla
mentului pentru a se obține voturile 
necesare învestirii lui ? Care sînt prin
cipalele consecințe pentru partidul so
cialist unificat, pînă acum un compo
nent de bază al coaliției guvernamen
tale ?

Din cele cunoscute pînă acum, dat 
fiind imposibilitatea constituirii guver-

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

nului împreună cu reprezentanții P.S.U., 
se dă ca probabilă alcătuirea unei for- 
mafii „monocolore" derriocrat-creșfine, 
care să se bucure de sprijin din partea 
foștilor parteneri în coaliția de centru- 
stînga, a socialiștilor unificați și republi
canilor. P.S.U., prin glasul co-secrefarului 
său, De Martino, a declarat că „strate
gia de centru-stînga rămîne valabilă" și 
că „sarcina P.S.U. nu este aceea de a 
preconiza răsturnarea politicii de cenfru- 
ștînga". Se crede că solujia „țngnocolQ- 
ră“ sau chiar cea „bicoloră* (democrat? 
creștini și republicani) ar înlătura pentru 
moment impasul la care s-a ajuns, evi- 
tîndu-se o criză de guvern prelungită.

Esențialul nu este atît formarea nou
lui quvern cît politica pe care acesta 
o va promova. In rîndurile P.S.U. au 
avut un deosebit ecou cererile în sen
sul că programul guvernamental tre
buie să ofere soluții adecvate proble
melor ce frămîntă în prezent cercurile 
largi ale populației — democratiza
rea sistemului de învățămînt și reînnoi
rea structurii statului, o poliliță eco
nomică care să țină seama de inte
resele vitale ale oamenilor muncii și 
emanciparea social-politică a tineretu
lui și femeilor. De asemenea, succe
sul în alegeri al forțelor de stînga a 
demonstrat că electoratul se pronunță 
pentru o politică de reforme mai ac
centuate ți mai rapide, care să înlă
ture unele carențe și deficiențe apă
rute în perioada legislaturii precedente. 
Intrucît P.S.U. a declarat că va spri
jini măsurile guvernului ce vor fi în
treprinse în spiritul „reînnoirii*, este 
de așteptat să se asigure investiture 
noului guvern. Totuși, aceasta lasă des
chisă poarta ca socialiștii unificați să 
poată vota oricînd împotriva guvernu
lui declanșînd o criză. Aceasta nu-i 
poafe satisface pa democrat-creștini 
care se văd în acest fel la discreția 
P.S.U.

Care au fost cauzele desprinderii 
P.S.U. I Ele sînt strîns legate de recenta 
consultare electorală. In raportul pe 
care l-a prezentat Mario Tanassi, u- 
nul dintre cei doi secretari ai parti
dului, se menționează că „alegerile 
parlamentare au marcat o deplasare 
spre stînga a corpului electoral, de 
care trebuia să se țină seama’ și că 
„slăbirii socialiștilor îi corespunde o 
polarizare în jurul democrat-creștini- 
lor și comuniștilor". O primă concluzie 
care s-a impus a fost aceea că partici
parea P.S.U. la coaliția guvernamentală 
de centru-stînga „nu a satisfăcut aștep
tările celor care și-au pus speranțele în 
Partidul socialist" — după cum s-a a- 
firmat la plenara Comitetului Central.

Forțele opoziției de stînga, a căror 
politică a găsit sprijin sporit în rîndul 
maselor, o largă adeziune a corpului 
electoral, preconizează în condițiile ac
tuale — după cum a declarat luni în 
cadrul unei conferințe de presă Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I. — o 
nouă lărgire spre acele grupuri, curente 
care se consideră legate da interesele 
clasei muncitoare și care se află astăzi 
în fața stabilirii unei poziții comune de 
acțiune.

Aceste activități în legătură cu for
marea noului guvern au loc pe fun
dalul intensificării agitației sociale. Miș
carea studențească italiană a cunoscut 
luni o nouă recrudescență. Importante 
forțe de poliție, evaluate de agențiile 
de presă la peste 1 500 de persoane, 
au intervenit pentru evacuarea Univer
sității din Roma, ocupată cu patru zile 
în urmă de studenți, în semn de so
lidaritate cu mișcarea universitară fran
ceză. Studenții italieni cer îmbunătăți
rea actualului sistem de examene. In
tre forțele polițienești și demonstranți 
au avut loc ciocniri violente.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN FRANȚA
Pe frontul social din Franța per

sistă starea de tensiune, deși ziua de 
ieri a cunoscut o atmosferă mai 
calmă, între altele și pentrucă era 
zi de sărbătoare. Cu toate că se manifestă o anumită tendință spre reluarea lucrului în întreprinderile mici, greva continuă în marile întreprinderi și în sectorul public. Economia rămine paralizată. 
In urma tratativelor dintre diferi
tele sindicate ale căilor ferate și 
ministrul transporturilor nu a re
zultat nici o soluție definitivă care 
să facă posibilă reluarea traficului 
feroviar. In sectorul poștelor repre
zentanții organizațiilor sindicale și 
ministrul poștelor și telecomunica
țiilor continuă să ducă tratative. In 
ce privește Regia autonomă a trans
porturilor pariziene (metroul și au
tobuzele), în ultimele două zile 90 
la sută din personal s-a pronunțat 
împotriva reluării lucrului, consi- 
derînd drept nesatisfăcătoare propu
nerile făcute de direcția regiei. O 
nouă convorbire care a avut loc 
luni între reprezentanții centralelor 
sindicale C-G.T. și Force Ouvriere 
pe de o parte, si direcția uzinelor 
Renault, pe de altă parte, nu s-a 
soldat cu rezultate concrete, în timp 
ce la Uzinele Citroen convorbirile 
au ajuns la un punct mort. Sindica
tul Organizației radioteleviziunii 
franceze a anunțat că începind de luni seara ziariștii de la rețeaua de 
radiodifuziune „France-Inter" au 
intrat în grevă. Ei au luat această 
hotărîre în urma unor tratative din
tre reprezentanții sindicatului și noul 
ministru al informațiilor, Yves Gue- 
na, tratative care nu s-au soldat cu 
un răspuns satisfăcător la revendi
cările lor. Această grevă a fost ur
mată, luni seara, de demisiile di
rectorului radiodifuziunii, Pierre de 
Boisdefere, directorului televiziunii,

Studenfij de la Universitatea din Bruxelles, în 
nizat în sprijinul democratizării viefii

@ O

agențiile de presă
transmit:

Cu prilejul vizitei în Repu
blica Chile, ministrul învățămîn- tului Ștefan Bălan a participat la festivitatea acordării numelui de „România" școlii de fete nr. 20 din Santiago de Chile. Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Educației Publice, oameni de cultură chilieni, reprezentanți ai televiziunii și ai presei chiliene. Cu. această ocazie a fost organizată o expoziție de material didactic și aparatură de laborator, care a fost oferită școlii respective de către Ministerul Invățămîntului din Republica Socialista România și I.R.R.C.S.

10.000 de persoane care au 
pornit duminică din localita
tea Hilleroed, la 60 km de Copenhaga, într-un marș al păcii, au a- juns în capitala Danemarcei. Adunați într-un miting în fața ambasadei a- mericane, ei au protestat împotriva războiului - dus de S.U.A. în Vietnam și au condamnat imperialismul american.

Luni a fost semnat la Sofia 
un acord cu privire la ajuto
rul economic șl militar pe 
care Bulgaria îl va acorda 
R.D. Vietnam în anul 1969. A mai fost semnat, de asemenea, un a- cord de plăți și privitor la schimbul de mărfuri între cele două țări pe anul 1969.

Două nave de război ame
ricane au pătruns fn apele te
ritoriale ale R. P. Chineze, în zona provinciei Fukien, în zilele de 1 și 2 iunie. In aceleași zile, transmite agenția China Nouă, avioane militare ale S.U.A. au violat spațiul aerian al R.P. Chineze, deasupra provinciei Guandun. Un purtător de cu- vînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a fost împuternicit să dea un avertisment serios în legătură cu aceste acte provocatoare.

Viitoarea sesiune a Prezi
diului Consiliului Mondial al 

Emile Biasini, și subdirectorului ac
tualității televizate, Edouard Sablier.

In situația din provincie s-au re
marcat puține schimbări. In general 
are loc o tendință de negocieri între 
patronat și sindicate. In nord-estul 
țării munca ar urma să fie reluată la 
4 iunie în circa 15 întreprinderi. La Mulhouse. însă, feroviarii s-au așezat pe sine pentru a împiedica nle-
0 GREVA CONTINUĂ ÎN MA
RILE ÎNTREPRINDERI; TEN
DINȚĂ SPRE RELUAREA LU
CRULUI ÎN CELELALTE © 
ACORD ÎNTRE P.C.F. Șl FE
DERAȚIA STÎNGII ASUPRA 
UNEI TACTICI ELECTORALE 
COMUNE © 0 CUVÎNTARE A 
PREMIERULUI POMPIDOU

carea unui tren. Aici se apreciază 
că șansele unei reluări a activității 
vor putea fi apreciate doar în cursul 
zilei de azi.

Marți urmează să înceapă con
vorbiri între noul ministru al e- 
ducației naționale și reprezentanții 
Federației educației naționale. Mi
nistrul a recunoscut necesitatea de 
a înscrie în bugetul pe 1968 credite 
suplimentare pentru educația națio
nală și de a angaja o discuție apro-

Păcii va avea loc la Nicosia între 6 și 8 iunie cu participarea a 80 de delegați din 45 de țări, a declarat la o conferință de presă ținută în capitala cipriotă Romesh Chandra (India), secretarul general al Consiliului Mondial al Păcii. El a arătat că la sesiune vor fi dezbătute probleme legate de lupta poporului vietnamez, situația din Orientul Apropiat și problemele securității europene.
La invitația Prezidiului So

vietului Suprem și a guver
nului U.R.S.S., la 3 iunie a sosit la Moscova, într-o vizită de prietenie, regele Afganistanului, Mohammed Zahir Șah, și regina Umaira.

Două proiecte de legi supuse spre aprobare Senatului filipinez provoacă vii discuții la Manila, avînd larg ecou chiar și dincolo de hotarele țării. Unul prevede anularea interdicției comerțului cu țările socialiste, celălalt retragerea corpului expedi- ționar de două mii de oameni cu care Filipinele participă la agresiunea din Vietnam și, implicit, anularea cheltuielilor de zeci de milioane legate de întreținerea lui.Pe lîngă semnificația practică, ambele proiecte de legi constituie un anumit indiciu în ce privește preocupările față de orientarea politicii externe a țării insulare.Este știut că strînsele „relații istorice" cu Statele Unite, consfințite de tratate inechitabile, au menținut într-o anumită dependență economia Eilipinelor față de cea a S.U.A. și au îngrădit posibilitățile sale de a colabora avantajos cu alte țări. In aceste condiții a fost favorizată infiltrarea capitalului străin, care a dobîndit poziții dominante în comerțul exterior, în industria chimică, de prelucrare a petrolului, cauciucului, în transporturile navale, telecomunicații, în domeniul bancar, al asigurărilor șl altele — ramuri care aduc mari profituri. Din surse filipineze se arată că, de pildă, o companie americană producătoare de unelte agricole a încasat în decurs de cinci ani cîte 4,68 dolari la fiecare dolar investit. Totalul in- 

fundată asupra reformei universi
tare.

Ziarul „l’Humanite" scrie că dato
rită forței si coeziunii luptei revendi
cative au fost obținute deja rezultate 
importante, printre care majorarea 
salariului minimal. De ademenea, 
oamenii muncii sînt în prezent con
sultați asupra sporurilor de salarii 
si a altor avantaje pe care le-au 
cucerit si care privesc, de exemplu, 
durata muncii, exercitarea libertă
ților sindicale etc.

Totodată. în articol se remarcă că 
într-o serie de locuri patronatul șt (juvemul prelungesc conflictul și se 
încăpățânează într-o atitudine nega
tivă. Este zadarnică speranța de a 
vedea slăbită mișcarea grevistă în 
acele sectoare unde nu sînt satisfă
cute revendicările. Salariații au ară
tat că munca pa fi reluată îndată 
ce negocierile vor fi dus la conclu
zii satisfăcătoare. In ipoteza că oa
menii muncii vor fi constrînși să 
continue greva, ei sînt asigurați de 
un larg sprijin popular. Sarcina pri
mordială a comuniștilor la ora ac
tuală — scrie ziarul — este de a 
menține și întări sprijinul total pe 
care partidul îl acordă marii lupte 
revendicative duse de milioane de 
oameni ai muncii.

Pe plan politic, pregătirile în ve
derea alegerilor fixate pentru 23 
și 30 iunie se desfășoară febril. 
Partidul Comunist si Federația Stîn
gii Democratice și Socialiste (F.S.D.S.) 
au căzut de acord asupra unei tac
tici electorale comune. Intr-un co
municat al secretariatului P.C.F. pu
blicat luni se precizează că planul 
de măsuri economice si sociale asu
pra căruia au căzut de acord P.C.F. 
și F.S.D.S. în domeniul economic și 
social reprezintă un pas înainte. El 
însă nu constituie programul comun 
de guvernare, a cărui necesitate 
P.C.F. o subliniază de multă vreme 
și pentru care continuă să lupte cu 
hotărîre. Comunicatul arată că în 
aceste condiții cele două formațiuni 
— Partidul Comunist Francez si Fe
derația Stîngii Democratice și Socia
liste — își vor duce campania lor 
electorală, prezentîndu-și fiecare 
programul și politica lor. La primul 
tur de scrutin, P.C.F. va prezenta 
candidați proprii. La cel de-al doilea tur de scrutin vor avea loc re
nunțări reciproce, în fiecare cir
cumscripție. in favoarea candidatu
lui stîngii cel mai bine situat la pri
mul tur.

In tabăra guvernamentală s-a a- 
nuntat constituirea unei „Uniuni a 
comitetelor de apărare a republicii", 
a cărei sarcină va fi să faciliteze o 
regrupare a tuturor candidaților a- 
propiati majorității guvernamen
tale.

Primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a expus luni 
presei punctul de vedere al guver
nului, privind rezolvarea probleme
lor sociale si studențești din țară. 
După ce a precizat că „se manifestă 
tendința de reluare a lucrului", el a 
subliniat necesitatea reluării pretu
tindeni a activității într-un timp cît 
mai rapid posibil, relevînd că cele 
trei săptămîni de grevă reprezintă 
pentru Franța o pierdere de apro
ximativ 6 la sută din producția na
țională. Abordînd problema univer
sitară, vorbitorul a arătat că gu
vernul a pregătit o reformă pro
fundă a universității. In același 
timp, el a arătat că pentru realizarea 
acesteia este necesară restabilirea 
ordinei în activitatea universitară.

In încheiere, G. Pompidou s-a re
ferit la apropiatele alegeri parla
mentare. Ca si președintele de 
Gaulle în cuvîntarea radiodifuzată 
de joia trecută, el a încercat să a- 
runce răspunderea pentru actuala 
situație din tară asupra forțelor de 
opoziție și în special asupra comu
niștilor. El a chemat la făurirea 
unei majorități „crescute si impor
tante" a gaulliștilor, îh parlamentul 
care va fi format după scrutinul din 
30 iunie.

PLENARA C.C.
AL P. C. DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 3 (Agerpres). — La Santiago de Chile au luat sfîrșit lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile. Plenara a analizat situația economică și politică din țară și a elaborat sarcinile care stau în fața partidului în perioada actuală. Partidul Comunist a adresat un apel tuturor forțelor democratice și progresiste de a^-și uni eforturile pentru înfăptuirea unor reforme economice și sociale profunde.
vestițiilor S.U.A, în această țară se ridică la 600 milioane de dolari, dar — așa cum arată presa locală — ele te îndreaptă exclusiv spre domeniile de activitate considerate rentabile pentru monopo-

TENDINȚE
SEMNIFICATIVE
lurile americane. Ramuri vitale ale economiei filipineze — agricultura, extracția Și prelucrarea nichelului — au fost neglijate. Cu toate că dispun de bogate resurse naturale. Filipinele sint nevoite să importe la prețuri mari o cantitate considerabilă de produse alimentare, materii prime și utilajele necesare. In timp ce importul a crescut anul trecut cu 30 la sută, scria recent publicația „Far

Continuă 
luptele 

în Saigon
• PATRIOȚII ÎȘ1 MENȚIN POZIȚIILE 
IN CARTIERUL CHOLON o ȘEFUL 
POLIȚIEI SAIGONEZE UCIS DE 

RACHETE AMERICANESAIGON 3 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit că în cartierul Cholon din Saigon au continuat luptele și în cursul dimineții de luni. Elicoptere americane au lansat bombe cu gaze lacrimogene asupra unor poziții deținute de detașamentele forțelor patriotice care, în ciuda asalturilor repetate ale trupelor americane, rezistă pe aceste poziții de mai multe zile. Bombele cu gaze lacrimogene au fost Lansate în același loc, unde duminică șeful poliției sai- goneze, colonelul Van Luan, și o parte din ofițerii din statul său major au fost uciși de rachetele lansate din eroare de un elicopter american. Deși autoritățile a- mericane au încercat să dezmintă acest fapt, ofițerul William Blake, care face parte din batalionul 30 de infanterie al S.U.A. și care conducea operațiunea dintr-un alt elicopter, a recunoscut că rachetele au fost aruncate din elicopterul american. El a declarat că rachetele au căzut la o distanță de aproximativ 50 de metri de țintă, lovind în plin postul de comandă sud-vietnamez. Un alt o- fițer, de data aceasta saigonez, care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, a afirmat că în momentul acela el a anunțat prin radio echipajul elicopterului american să înceteze focul. în fața evidenței, autoritățile militare americane au recunoscut „greșala" și — după cum a anunțat postul de radio Londra — și-au cerut scuze.
Sosirea la Paris 
a lui Le Duc ThoPARIS 3 (Agerpres). — Luni a sosit la Paris Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care va îndeplini funcția de consilier special al reprezentantului R. D. Vietnam în convorbirile oficiale cu reprezentantul Statelor Unite. Presa pariziană relevă că Le Duc Tho este un vechi activist al mișcării revoluționare din Vietnam, ceea ce — comentează ziarele respective — subliniază și pe această cale însemnătatea pe care guvernul R. D. Vietnam o atribuie convorbirilor de la Paris. La sosire pe aeroport, Le Duc Tho a declarat că S.U.A. „refuză să înceteze necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război contra R. D. Vietnam, îngreunînd astfel mersul tratativelor". El a arătat că dacă partea americană va renunța la atitudinea sa de tergiversare, convorbirile asupra altor probleme ce interesează cele două părți vor putea începe fără Intîr- ziere.

nou asediatSaigonul din

Eastern Economic Review", exportul a scăzut cu 10 la sută. Din cauza dumpingului practicat pe piața internă de produsele străine, industria națională a suferit serioase prejudicii și lucrează, de multă vreme, sub

POLITICE
ÎN fllIPINE

capacitatea normală. Șomajul a atins un nivel alarmant (12 la sută din forța de muncă), iar ritmul de dezvoltare a economiei n-a atins (potrivit agenției Associated Press) nivelul scontat. Ca urmare, venitul populației a bătut pasul pe loc, înregistrînd unul dintre nivelurile cele mai coborîte din lume.Deși se află In fața unor problema atît de serioase, Filipinele cheltu-

o. h. u. Proiect de rezoluție 
înaintat Adunării Generate 
iN PROBLEMA AFRICII DE SUD-VESTNEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : La Palatul Națiunilor Unita a fost difuzat, luni după-amiază, proiectul de rezoluție în legătură cu problema Africii de Sud-Vest. A- cest document, elaborat de grupul statelor afro-asiatice, va fi prezentat oficial ședinței plenare a Adunării Generale la următoarea întrunire a acesteia.Proiectul de rezoluție reflectă punctele de vedere exprimate de marea majoritate a delegațiilor în cursul amplei dezbateri desfășurate timp de aproape o lună șl jumătate în Adunarea Generală a O.N.U. Astfel, în acest document se „reafirmă dreptul inalienabil al poporului din Africa de Sud-Vest la libertate și independență și legitimitatea luptei sale împotriva ocupației străine" și se „condamnă guvernul Africii de Sud, pentru refuzul său persistent de a respecta rezoluțiile Adunării Generale și Consiliului de Securitate de a se retrage din teritoriul Africii de Sud- Vest", și pentru acțiunile sale „îndreptate spre consolidarea controlului său ilegal și spre distrugerea u- nității poporului și integrității teritoriale a Africii de Sud-Vest". Sînt condamnate, de asemenea, acțiunile represive ale guvernului de la Pre
toria.Totodată, proiectul de rezoluție condamnă „acțiunile acelor state care prin colaborarea lor diplomatică, politică, militară și economică cu guvernul Africii de Sud, au încurajat acest guvern să sfideze autoritatea Națiunilor Unite". Prin acest document se cere Consiliului O.N.U. pentru Africa de Sud-Vest „să-și continue eforturile pentru îndeplinirea, prin toate mijloacele, a mandatului încredințat", și să „elaboreze un program special de a- s.istență pentru poporul acestui teritoriu". Se face, de asemenea, apel la toate statele „să acorde poporului Africii de Sud-Vest asistență morală și materială necesară în lupta sa legitimă pentru independență".Considerînd că perpetuarea ocupării acestui teritoriu „constituie un act de agresiune și o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale". Adunarea Generală reînnoiește „cererea sa ca guvernul Africii de Sud să retragă din teritoriul’Africii de Sud-Vest, imediat șl necondiționat, toate forțele sale mi

MUNĂRI ULE ACTIVULUI DE PARTID CONSACRATE
PLENAREI C.C. AL P.C. CEHOSLOVAC

Cuviniarea hi Â. DubcekPRAGA 3 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., la Brno a avut loc luni o adunare republicană a activului lucrătorilor de partid din organizațiile de bază ale partidului din industrie, șantiere de construcții și transporturi, convocată de Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia.La adunare a luat cuvîntul Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a adus la cunoștința celor prezenți hotărîrile plenarei Comitetului Central. El a arătat că sensul principal al muncii comuniștilor constă 

iese sume considerabile pentru înarmare.Situația creată trezește neliniștea unor cercuri largi, inclusiv guvernamentale, economice și comerciale filipineze. Sînt examinate toate posibilitățile de închidere a supapelor de scurgere a peso-ului. Totodată, așa cum sublinia un comentator de la ziarul „New York Times", „Manila tinde să reducă din privilegiile americanilor" și să încurajeze industria națională. Una dintre soluțiile luate în considerare ar consta în preluarea unor poziții în sectoarele controlate de capitalul străin.Cercuri economice, comerciale și politice văd căi de soluționare a problemelor cu care sînt confruntate în prezent Filipinele, între altele, în încheierea unor noi acorduri în cadrul regiunii cît și în afara ei, în liberalizarea comerțului exterior și extinderea sferei de activitate pe noi piețe, inclusiv cele din țările socialiste, încă neexplorate. Iată de ce opțiunea în acest sens a Senatului filipinez prezintă un mare interes. Și, firește, nu numai economic ; ea putînd exprima curentele și tendințele care se afirmă în această țară Insulară spre emanciparea de sub o tutelă devenită extrem de apăsătoare, spre lărgirea relațiilor internaționale, destindere șl colaborare între țări șl popoare.
Gabriela BONDOC 

litare și polițienești, precum și administrația sa“.Potrivit proiectului de rezoluție, Adunarea Generală recomandă Consiliului de Securitate „să ia urgent toate măsurile efective pentru a asigura aplicarea prezentei rezoluții și în special să ia măsuri efective conform dispozițiunilor capitolului VII al Cartei O.N.U., pentru a asigura înlăturarea imediată a regimului de ocupație sud-africană din Africa de Sud-Vest, spre a se permite teritoriului să obțină independența".Totodată, potrivit proiectului de rezoluție se propune Adunării Generale să hotărască ca, „In conformitate cu dorința reprezentanților poporului Africii de Sud-Vest, țara lor să fie denumită Namibia".
Rezultatele alegerilor 
din TurciaISTANBUL 3 (Agerpres). — A- genția Reuter transmite rezultatele provizorii ale alegerilor care au avut loc duminică în Turcia, pentru reînnoirea unei treimi a Senatului, precum și pentru desemnarea noilor consilieri generali, municipali și cantonali. Partidul Dreptății, condus de premierul Suleyman Demirel, a obținut 37 din cele 52 de mandate din Senat, iar Partidul Republican al Poporului, principala grupare a opoziției — 13 mandate. Rezultatele privind restul de două mandate nu sînt încă cunoscute. Cele 5 locuri vacante din Medjlis (Camera deputaților) au fost, de asemenea, obținute de Partidul Dreptății. în alegerile municipale, Partidul Dreptății a obținut 31 de locuri, Partidul Republican al Poporului — 16, Partidul încrederii — 2, iar Partidul Independent — 
7 locuri.Cu prilejul alegerilor au avut loc incidente în numeroase localități. Au fost înregistrați, potrivit agenției France Presse, 14 morți și 37 răniți.

în întărirea conducerii politice a societății socialiste de către partid ca forță politică hotărîtoare, care se bazează pe învățătura marxist-le- • ninistă. El a subliniat din nou necesitatea unității de acțiune a întregului partid în traducerea în viață a politicii sale, care rezultă din documentele adoptate de plenară.Adunări ale activului de partid, consacrate lucrărilor plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia au avut loc luni în toate re- 1 giunile Cehoslovaciei și în armată. '

Incidente la 
„Novi Beograd"BELGRAD 3 (Agerpres). — După cum transmite agenția Tanlug, în cursul nopții de 2 spre 3 iunie, la „Novi Beograd" s-a produs un incident între grupuri de tineri brigadieri pe de o parte șl grupuri de studenți care au vrut să intre cu forța în sala Universității muncitorești, unde avea loc un spectacol în cinstea brigadierilor, participanțl la acțiunea de muncă „Novi Beograd—68". Au fost provocate dezordini și s-au produs stricăciuni în sală. Chemată la fața locului, miliția a lichidat incidentele și * operat arestări.Luni dimineața a avut loe o întrunire studențească la care a luat cuvîntul, printre alții, prof. Toma Bunușevaț, prorectorul Universității din Belgrad. Apoi, participanțil au pornit spre centrul orașului Belgrad. Pe drum demonstranții au fost o- prițl de organele de miliție. La fața locului au sosit Veliko Vlahovlci, președintele Conferinței orășenești a Uniunii Comuniștilor din Belgrad, Miloș Minici, președintele Skupștinei R. S. Serbia, și alți conducători, care au arătat studenților că cerințele lor vor fi examinate, Iar cele care sînt juste vor fi rezolvate. In acest timp unii studenți au încercat să treacă peste cordoanele de ordine ale miliției, ceea ce a dat naștere la noi incidente.Luni după-amiază a avut loc ședința Vecei Executive a R.S. Serbia, care a examinat situația legată de demonstrațiile studențești. în legătură cu aceasta, Djurița Ioikicl, președintele Vecei, a făcut o declarație în care a arătat că problemele studenților pot fi rezolvate numai pe calea convorbirilor cu forurile corespunzătoare de stat șl studențești.Luni au avut loc în mai multe întreprinderi din Belgrad mitinguri ale muncitorilor în legătură cu evenimentele studențești. Muncitorii fabricii de mobilă „20 Octombrie" au adresat studenților o scrisoare în care îl cheamă să demaște pe instigatorii dezordinelor și să treacă Ia rezolvarea organizată * problemelor studențești.In seara zilei de 3 Iunie, Consiliul Universității din Belgrad a hot&rît încetarea activității universității pe o perioadă de 7 zile. Decanul șl prodecanul Facultății de filozofie și-au prezentat demisia.
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