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Dezvoltarea agriculturii socialiste, 
creșterea producției vegetale și ani
male, a puterii economice a coope
rativelor agricole constituie una din 
sarcinile de mare însemnătate ale 
organelor locale de partid și de stat. 
Statul nostru socialist acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. La 
dispoziția unităților agricole din ju
dețul nostru se află, în prezent, 
751 de tractoare, revenind, în medie, 
104 hectare arabile pe tractor, un 
mare număr de semănători, cultiva
toare, combine și alte mașini agri
cole. Cantitatea de îngrășăminte 
chimice folosite anul trecut a fost 
mai mare cu 1 500 tone față de anul 
precedent. Sprijinul statului și e- 
forturile țăranilor cooperatori au fă
cut ca agricultura județului nostru 
să înregistreze succese însemnate. 
Anul trecut, la cultura griului, coo
perativele agricole au depășit media 
planificată la hectar cu 160 kg, la 
porumb — cu 200 kg, iar la cartofi 
— cu 4100 kg. Că aceste rezultate 
puteau fi mai bune o arată expe
riența unor cooperative agricole, 
cum este cea din Reteag, care a ob
ținut, în medie la hectar, 3 350 kg 
porumb, 19 000 kg cartofi și 52 000 kg 

\ sfeclă. în unele unități, pe suprafețe 
mai restrînse, unde au fost aplicate 
.măsurile agrotehnice corespunză
toare, s-au realizat producții record. 
La cooperativa din Lechința s-a ob
ținut pînă la 12 000 kg porumb boabe 
la hectar, iar la cea din Braniștea — 
60 000 kg sfeclă. Aceste exemple do
vedesc cu prisosință ce rezerve mari 
de creștere a producției pot fi puse în 
valoare. Există însă cooperative, cum 
sînt cele din Căian, Negrilești, Vița 
și Șopteriu — care obțin recolte mici, 
deși au condiții naturale și econo
mice favorabile.

Pentru a fi fructificate și mai bine 
posibilitățile create prin organizarea 
socialistă a agriculturii și dezvolta
rea bazei tehnico-materiale, comite
tul județean de partid urmărește ca 
organizațiile de partid de la sate să 
se ocupe cu competență și să rezolve 
cu răspundere multiplele probleme 
care se ivesc în activitatea coopera
tivelor agricole. în cuvîntarea ros
tită la plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, tovarășul Nicolae 
Ueaușescu sublinia : „Trebuie să a- 
sigurăm o mai bună îndrumare și 
conducere a activității de către or
ganele și organizațiile noastre de 
partid, să asigurăm creșterea rolului 
organizațiilor de partid în toate uni
tățile agricole în lupta pentru spori
rea producției, pentru dezvoltarea șl 
consolidarea cooperativelor".

în desfășurarea acestei activități, 
biroul comitetului județean de par
tid tine seama de condițiile în care 
îșl desfășoară activitatea cooperati
vele agricole din județ. După cum se 
știe, județul Bistrița-Năsăud este si
tuat într-o zonă de deal-munte. Pe 
văile munților se cultivă cereale, iar 
pe dealuri pomi fructiferi și viță de 
vie. Pentru a putea interveni cu răs
pundere și eficient în direcția întări
rii cooperativelor agricole, organiza
țiile de partid au fost îndrumate să 
cunoască, în amănunțime, problemele 
specifice fiecărei unități și, pe baza 
unei analize aprofundate, să fie în 
măsură să dea soluții în ce privește 
sporirea producției, consolidarea e- 
conomică și organizatorică, dezvol
tarea democrației cooperatiste.

Firește, una din preocupările ma
jore ale comitetului județean, ale 
organizațiilor de partid este spori
rea producției vegetale și animale — 
condiția hotărîtoare pentru întărirea 
economică a cooperativelor agricole 
și creșterea veniturilor cooperatori
lor. întrucît cultura cerealelor și 
plantelor tehnice ocupă suprafețe 
mari, problema centrală în activi
tatea organizațiilor de partid este

executarea la timp șl la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor agricole. 
Cooperativele agricole au posibili
tatea ca și în acest an cu condiții na
turale mai deosebite — primăvară 
tîrzie și precipitații multe — să ob
țină producții mari. Majoritatea.ară
turilor au fost efectuate în toamnă 
și iarnă, s-au administrat însemnate 
cantități de îngrășăminte, iar lu
crările de însămînțare au fost execu
tate la un nivel calitativ superior. 
S-a remarcat, în această perioadă, a- 
portul deosebit al activității organi
zațiilor de partid în atragerea coope
ratorilor și mecanizatorilor la efec
tuarea la timp a semănatului și rea
lizarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate. Ca urmare, cele 2 600 ha ce 
se cultivă cu sfeclă de zahăr în județ 
au fost însămînțate în limitele tim
pului optim, iar semănatul porumbu
lui s-a încheiat la data de’3 mai.

Desigur însămînțările sînt numai 
începutul. Obținerea de recolte spo
rite depinde în continuare de exe
cutarea la timp și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor de 
întreținere. întrucît anul trecut au 
fost semnalate deficiențe în . a- 
ceastă privință, organizațiile de 
partid sprijină consiliile de conducere

din cooperativele agricole să orga
nizeze mai bine munca, astfel încît 
toate aceste lucrări să fie făcute 
fără întârziere. în acest scop, supra
fețele cultivate au fost repartizate pe 
brigăzi și echipe, s-a stabilit numă
rul de brațe de muncă necesare pen
tru buna întreținere a culturilor etc. 
Ca urmare a bunei organizări a 
muncii, în cooperativele agricole au 
fost plivite mari suprafețe cu grîu. 
Acum se lucrează intens la prăși- 
tul culturilor. Organele de partid și 
de stat sprijină unitățile agricole în 
organizarea muncii, pentru ca toate 
lucrările de întreținere să fie făcute 
la timp.

în județul nostru, cooperativele a- 
gricole au terenul situat pe pante 
și dispun de suprafețe mari de pă
șuni și finețe. De aceea ne ocupăm 
de dezvoltarea acelor sectoare de 
producție care să pună cel mai bine 
în valoare aceste condiții : creșterea 
animalelor, pomicultura, viticultura, 
în prezent, există peste 15 300 hec
tare de pomi și mai mult de 2 500 hec
tare plantate cu viță de vie. Vinurile 
din podgoriile de la Lechința, Tera, 
Dumitra, Bistrița au fost medaliate 
la diferitele concursuri internațio
nale. în perspectivă se prevede ca 
suprafața ocupată de pomi să ajungă 
la cel puțin 18 000 hectare, ceea ce va 
însemna că județul nostru va putea 
asigura cel puțin 7 la sută din pro
ducția de fructe a țării. în această 
primăvară, datorită organizării ju
dicioase a muncii, plantatul po
milor pe cele 310 ha aparțl-

Drumuri întretăiate, încruci
șate între Brasov si Odorheiul 
Secuiesc. între Moldova si 
Transilvania : aici. De versan
tul nord-vestic al Carpatilor 
răsăriteni. în apropierea Oltu
lui, aceste drumuri trec si prin 
Baraolt, așezare care în vechi 
documente datează din anul 
1224 si care mai tîrziu — prin 
veacul al XV-lea — a deve
nit loc pentru mari târguri de 
vite.

Orașul, dar mai ales împre
jurimile, sînt frumoase, cheamă 
vînătorii și pescarii. Bogățiile 
cele mai mari, însă, se găsesc 
în subsol. în adîncurile geo
logice se află zăcăminte de 
lignit, diatomită, pietre semi- 
pretioase. nisipuri fine, cuart 
si altele. Este foarte important 
că exploatarea multora din a- 
ceste bogății se poate face la 
suprafață, cu ajutorul excava
toarelor. în acest fel. investi
țiile se amortizează în scurtă 
vreme. Trebuie amintite apoi 
nesecatele izvoare de ape mi
nerale : cel de la „Biborteni" 
este de acum binecunoscut în 
tară.

Minele din aceste părți n-au 
vechime, ca cele din Valea Jiu
lui. S-au deschis abia la sfîr- 
situl secolului trecut. întîi s-au 
făcut niște gropi mari. în sa
tul Căpeni. de unde țăranii îsi 
scoteau cărbunele necesar în
călzirii locuinței. Se mai văd 
si acum pe dealurile golașe ur
mele acelor gropi. Mal tîrziu 
s-au extins si către satul Vîr- 
ghis. Stratul de cărbune este 
gros, are opt. doisprezece si a- 
iunge pînă la 20 de metri.

Abia după actul istoric al 
naționalizării, bogățiile subtera
ne din zona Baraolt au început 
să fie puse în valoare. La 
Vîrghiș s-au modernizat ga
leriile, iar utilajul de ex
ploatare a fost înnoit. Tre- 
nulețele cu locomotive ro
mânești. fabricate la .,Unio“ 
Satu Mare, au înlocuit vago- 
netii de lemn împinși de oa
meni. sau trași de cai; trans
portoare complet mecanizate su
plinesc munca a zeci de oa
meni care îsi vlăguiau înainte 
puterile. încărcînd cărbunele cu 
lopata, în vreme ce praful le 
zgrunturea pielea si le-o făcea 
bășici, iar ochii slăbeau prea 
devreme ; agregate, mirosind 
încă a vopsea proaspătă, au 
fost montate în galerii, utili- 
zîndu-se pentru extracția căr
bunelui.

în vecinătatea statiei de în
cărcare în vagoane C.F.R.. la 
vreo cîteva sute de metri mai 
spre deal, se află sectorul ..la 
zi“. unde cărbunele se exploa
tează cu ajutorul excavatoare
lor. la fel ca la minele din Ro- 
vinari. La lumina soarelui, sau 
a reflectoarelor, cupele excava- 
toarelor-păsitoare scot într-o 
singură secundă 2,5 mc de lig
nit. răsturnîndu-si încărcătura 
De benzile transportoare. Se 
lucrează în trei schimburi. 
Noaptea, imaginea de aici pare 
o constelație. într-un fel o 
noapte albă; dunga întuneri
cului este zimtată cu un tiv 
alb.

Șeful serviciului tehnic al 
exploatării miniere, inginerul 
Alfred Gașper, ne-a spus :

— Anul acesta o să muncim 
mal bine decît anul trecut, deși

Sever UTAN

Unul dintre iluștrii co
mentatori străini ai crea
ției artistice susține că „pri
mul caracter al artei mo
derne este acela de a nu 
povesti". După părerea sa, 
arta modernă lasă priori
tate varietății de expresii 
personale, inventării de 
forme și procedee tehnice 
independente de temele 
sau motivele sugerate de 
realitate.

Această opoziție între 
găsirea de noi forme, pe de 
o parte, și de interpretare 
a realității umane, pe de 
altă parte, mi se pare cu 
totul forțată. Dacă ne gîn- 
dim la marii creatori ai lu
mii și ai patriei, ne dăm 
seama că invenția de for
me noi, de limbaje înnoi
toare a venit nu de la 
cei care au nesocotit reali
tatea, luată în varlatele-i 

’coordonate, ci dimpotrivă. 
Povestind sau narînd, Leo
nardo da Vinci, Rembrandt, 
El Greco au inventat și 
mijloace noi de expresie și 
la fel, mai târziu, Manet, 
Cezanne, Van Gogh, Gau
guin sau, în patria noastră, 
Grigorescu, Luchian, An- 
dreescu și aproape de noi 
Ghiață, Țuculescu, Bunes- 
cu, Catargi, Ciucurencu, 
Baba.

Uneori, marii creatori au 
perfecționat și diferențiat 
ceea ce exista deja la pre
decesorii lor, de pildă Sha
kespeare, care a ridicat pe 
culmi supreme ceea ce deja 
exista la dramaturgii eliza- 
betani, iar în pictură Dela
croix a exprimat în felul 
său ceea ce găsise rodnic

omul erei atomice, al ade
vărurilor științifice care se 
știu, dar nu se mai văd 
direct, nu ar mai dori o 
artă legată de ceea ce tră
iește, vede, simte, gîndește 
personal. Se susține că arta 
abstractă ar corespunde 
erei „științifice", că omul 
de astăzi ar trăi numai ce
rebral și ar dori o artă 
nonfigurativă, adecvată 
pretinsei desensibilizări.

Personal — și nu numai 
noi — credem că tocmai 
pentru că trăim într-o epo
că în parte tehnocrată, me
canică, cu descoperiri ce 
depășesc cîmpul nostru vi
zual și înseși sentimentele 
noastre — avem nevoie ca 
arta să completeze ceea ce 
ne oferă știința. Marii ar
tiști s-au interesat într-a- 
devăr, în unele cazuri, de 
tainele științei, dar nu pen- 
tru -a-și dezumaniza arta, 
gîndirea, sentimentele.

Poporul nostru a fost tot
deauna legat de natură, a 
trăit timp de milenii și se
cole în comuniune cu fru
musețile și binefacerile na
turii, dar, în același timp, 
el a intelectualizat natura, 
văzîndu-i arborii, florile, 
ființele în forme concentra
te, sintetice, stilizate. Cu 
simțămîntul direct al reali
tății, el s-a ridicat la mi
turi, simboluri, metafore, 
a dovedit o bogată și ar
monioasă imaginație, baza
tă pe sentimente, pe idei, 
pe înțelepciunea-! îndătina
tă. De aici provin în lite
ratura. muzica, dansurile

la Rubens. în muzică, 
Haydn și Mozart, buni pri
eteni, s-au influențat re
ciproc în unele opere; iar 
prin aceasta nu și-au pier
dut cîtuși de puțin geniul 
sau personalitatea. Unii 
creatori desăvîrșesc datele 
anterioare și contactul cu 
adevărurile lumii contem
porane, alții deschid dru
muri, nici acestea fără vreo 
legătură cu altele anteri
oare.

Este interesant de re
marcat că același critic 
care susține drept caracte
ristică a esteticii moderne 
dispariția narațiunii face 
următoarea remarcă,- atunci 
cînd se ocupă de Leonardo 
da Vinci: ..poate nu-i în
tâmplător dacă, dintre toți 
marii pictori, acela care a 
exercitat cea mai întinsă 
influență și cea mai puțin 
specifică, a fost unul din 
rarii oameni pentru care 
arta nu a constituit o ob
sesie exclusivă și nici via
ța însăși". Iar un alt co
mentator și totodată artist 
modern explicitează aceas
tă îndreptățită afirmație : 
„descoperirea unui nou fel 
de a picta nu a fost nici
odată suficientă marilor 
pictori pentru a fl cu ade
vărat mari".

Ce înseamnă 
tea ? Mai întîi 
depinde numai

cele-i de expresie, că 
artă creatorul 
vine nu numai cu căutări 
exterioare, ci 
sentimentele și experiența 
sa umană. Mai înseamnă 
că, pe lîngă vizualitate și 
sensibilitate, marii artiști 
aduc idei, amintiri, aspira
ții, care tocmai ele lărgesc 
viziunea, îmbogățesc sau 
înnoiesc tehnica, duc la 
forme, culori, armonii Ine
dite.

Este drept că, în ultime
le decenii, se descriu mai 
puțin cele văzute și trăite 
și, dimpotrivă, se caută 
prin diferite mijloace a se 
sugera ceea ce artistul știe, 
simte, își închipuie, visează, 
că se folosesc imagini sinte
tice, procedee rezumative, 
metafore și simboluri. Na
rațiunea nu mai este des
criptivă în sens naturalist, 
cu abuz de amănunte inu
tile. De altfel, la marii ar
tiști, niciodată nu s-a cău
tat imitarea -sau copierea 
celor văzute, ci acestea au 
fost interpretate cu viziuni, 
procedee, accente sau for
me personale. Numai în ul
timele decenii s-a 
ruptură între cele 
te și gîndite, de 
ți cele exprimate 
stracțiuni, cu semne mai 
mult sau mai puțin lizibile. 
Numai în ultimele decenii 
și-a făcut loc teoria că

*
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de instalație de foraj
Un nou tip

De ce

Golul lui Neagu, din min. 34. (Fază din meciul Rapid — Politehnica 
5-D

— FOTBAL : © U.T.A. se menține în frunte; pe 
locul doi, acum rapidiștii ® Juniorii români au 
debutat victorioși în Turneul U.E.F.A.
— Un frumos succes al sportului studențesc — fi
nalele campionatelor universitare la atletism, judo 
și gimnastică

Alte știri din țară și de peste hotare în pag. a III-a

Uzina de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești a realizat o 
nouă instalație de foraj — F-125, 
cu turlă rabatabilă. Prevăzută 
cu două motoare de mare forță, 
instalația poate fora pînă la 
2 500 metri adincime. în diferi
te condiții de șantier și climă. 
Mecanismele acționate automat 
asigură o viteză sporită de lu
cru și o mai mare siguranță în 
foraj.

Spre deosebire de cunoscuta 
instalație de foraj 2 DH-75, noul 
utilaj dispune de o putere in
stalată cu 1 000 CP mai mare.

iar timpul de montaj este redus 
cu 30 la sută.

Uzina ploieșteană realizează 
astăzi — după proiecte româ
nești — întreaga gamă de insta
lații și agregate aferente fora
jului pînă la adîncimi de 7 000 
metri. Utilajele de înaltă tehni
citate ca și asimilarea celor mai 
noi tehnologii de fabricație au 
permis realizarea unor instalații 
cu caracteristici superioare. Per
formanțele acestora sînt astăzi 
cunoscute și apreciate în 22 de 
țări din Europa, Asia, Africa și 
America. (Agerpres)

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA L. RODESCU

Tocmai cînd au mai rămas cel 
mult doi ani pînă la scadența man
datului laburist, mișcarea sindicală 
britanică — tradiționalul rezervor 
de fonduri și de voturi al Partidu
lui Laburist — este supusă unoi 
succesive atacuri care au culminat 
cu lansarea unui proiect 
anti-sindicală, expus recent 
Carte albă.

Pentru a preîntîmpina o

de lege 
într-o

subită

este neglijată educația Telegrame

sanitară a elevilor î
Școlii îi revine, după cum se știe, 

misiunea importantă de a realiza 
pregătirea complexă, multilaterală a 
tineretului, concomitent cu educarea 
sa cetățenească și morală în virtutea 
îndeplinirii unui rol activ în viața 
socială. în mod firesc, dezbătînd pro
iectele planurilor de învățămînt ale 
școlii generale de 10 ani și liceului 
de cultură generală, opinia publică 
școlară își oprește atenția și asupra 
unor laturi mai puțin discutate ale 
procesului instructiv-educativ, care 
nu și-au găsit încă făgașul cel mai 
adecvat și rodnic de realizare. Aces
ta este și cazul educației igienico- 
sanitare a elevilor aflați pe diferite 
trepte ale școlarității.

La prima vedere, s-ar părea că 
problema este „rezolvată". în planul 
de învățămînt al școlii de cultură 
generală sînt incluse ore de igienă ; 
în cadrul unor ore de științe natu
rale, de educație cetățenească și de 
dirigenție, pe toată durata școlii ge
nerale, liceului, școlii profesionale 
sînt prevăzute teme adecvate pentru 
a fi dezbătute cu elevii. Dar, firesc, 
numai includerea în program a aces
tor ore nu este suficientă.

— în privința realizării educației 
igienico-sanitare, după părerea mea, 
în școală se manifestă două tendințe 
greșite — ne spune prof. Ion Dragu, 
directorul liceului „Ion Neculce" 
din București. Este vorba, în primul 
rînd, de reducerea complexității no
țiunilor igienico-sanitare predate e-

atît mai nefirească și dăunătoare cu 
cît se manifestă la clase mai mari, 
formate din elevi la vîrsta adolescen
tei.

Deficiențele semnalate provin din 
mai multe cauze. Una dintre acestea 
ține de persoana care are sarcina 
de a preda elevilor cunoștințele

ancheta pedagogică

levilor numai la aspectul lor biolo
gic, anatomo-fiziologic. De multe 
ori, lecția sau discuția cu elevii se 
rezumă la informația științifică 
propriu-zisă, și aceasta făcîndu-se 
fără tactul și finețea cuvenite, ți- 
nînd seama că se adresează unor 
tineri cu o experiență de viață redu
să, cu un psihic extrem de labil, aflat 
în plin proces de formare. Această 
rupere nefirească a noțiunilor știin
țifice de igienă de implicațiile lor 
sociale și individuale, de sarcinile 
educației sanitare școlare, devine cu

amintite. Deși ar fi firesc ca acestea 
să fie încredințate spre transmitere 
unui personal cu o calificare adec
vată, de 
realitate 
altfel. „ .
nerală pregătirea igienico-sanitară 
a elevilor este făcută de pro
fesorul de științe naturale și de 
asistenta medicală, care o consideră 
ca pe o atribuție de mîna a doua 
și o tratează ca atare. în liceu, răs
punderea educației sanitare este îm
părțită între medicul școlar și diri-

preferință medicilor, în 
se întîmplă cu totul 

De regulă, în școala ge-

ginte. Atunci cînd țin orele respec
tive, cei mai mulți medici uită să 
îmbine aspectele informative cu cele 
educative ale problemelor dezbătute 
(probabil și din lipsa unei pregătiri 
didactico-pedagogice specifice). De 
multe ori însă, în lipsa personalu
lui medical, tratarea temelor din 
program revine diriginților care, ori- 
cît de bine intenționați, nu pot su
plini nici ei o calificare medicală 
de specialitate. Nemaivorbind de ca
zurile cînd orele de igienă sau de 
educație sanitară sînt repartizate la 
întâmplare pentru... completarea nor
mei didactice a vreunui profesor 
oarecare.

Este regretabil că educația sanita
ră este desconsiderată uneori chiar 
de către medicii școlari. După ce 
l-am căutat îndelung (pentru că 
nu-și respectă programul de lucru 
la cabinetul medical al Liceului nr. 1 
din Pitești), dr. Cezar Petrescu ne 
declară cu seninătate : „Principala

Florica DINULESCU 
Gheorghe CÎRSTEA

(Continuare în pag. a II-a)
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Tovarășului PEDRO ANTONIO SAAD
Secretar general al Partidului Comunist din Ecuador

GUAYAQUIL-ECUADOR
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, C.C. al P.C.R. vă adresează calde felicitări tovărășești și vă urea
ză viață îndelungată, multă sănătate și succes în activitatea ce o desfă- 
șurați în fruntea Partidului Comunist din Eciitador pentru triumful cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășului MITIA RIBICICI
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, am plăcerea să vă transmit, cu ocazia alegerii dum
neavoastră în funcția de președinte al Vecei Executive Federale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai călduroase felicitări și 
urări de succese în activitatea dumneavoastră și de prosperitate po
poarelor Iugoslaviei frățești.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre țările noastre se vor dezvolta și adînci continuu în inte
resul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER

furtună de proteste, autorii proiec
tului au încercat să-l prezinte de la 
început sub forma unei „reforme" 
a sindicatelor, creînd impresia că a- 
cestora li s-ar oferi avantaje sub
stanțiale în reglementarea relațiilor 
cu patronii. De fapt sindicatele nu 
contestă că în Cartea albă sînt in
cluse și unele prevederi pozitive, ca, 
de pildă, aceea privind statu quo, a- 
dicâ prerogativa acordată ministru
lui de resort de a da patronului, a- 
tunci cînd acesta este găsit vinovat, 
dispoziția de a restabili de îndată 
situația existentă înainte de declan
șarea grevei, pînă la rezolvarea 
disputei. Experiența arată însă că, 
de regulă, patronul reușește să se 
eschiveze 
astfel că 
greviștii 
voință și . ...
Privind în perspectivă, nimeni nu se 
îndoiește cui anume va da cîștig de 
cauză un ministru dintr-un even
tual guvern conservator, aplicînd o 
lege laburistă.

Cu atît mai mult a stîrnit împotri
vire faptul că proiectul de lege nu 
numai că este consacrat în mare 
parte unor măsuri Retaliate de în
grădire a mișcării sindicale, dar mai 
prevede și sancțiuni — amenzi ce 
pot fi transformate în închisoare — 
în cazul încălcării dispozițiunilor de 
către greviști. Deși se afirmă că as
cuțișul legii este îndreptat împotriva 
așa-numitelor „greve neoficiale", 
totuși în rîndul sindicatelor este 
considerată total inacceptabilă ideea 
ca, după 100 de ani de trade unio
nism tradițional, un grevist să fie 
judecat și condamnat pentru că își 
apără interesele în lupta cu pa
tronii.

Deghizarea „reformei" nu dă rezul
tatele scontate. întrucît cea mai 
mare parte a sindicatelor refuză să 
facă demarcație între prevederile 
„pozitive" și ideea sancțiunilor și 
resping în întregime Cartea albă.

Atmosfera încordată se datorește 
în mare măsură și versiunii lansate 
de unii lideri laburiști, potrivit că
rora principalele dificultăți econo
mice ale tării, inclusiv deficitul cro-

de la propria-i răspundere, 
în majoritatea cazurilor 
sînt cei acuzați de rea 

de întreruperea producției.

(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - luni 19 mai 1969

coordonate

contemporane"

„BOTOȘANI

Actualitatea culturală
Căutători de frumos în lumea

ȘCOLItainică a lemnului
în zilele de 16—18 mai, pe me

leagurile copilăriei lui Eminescu 
a avut loc o interesantă mani
festare culturală, intitulată „Bo
toșani — coordonate contempo
rane". Inițiată de către organele 
municipale locale, această ac
țiune a prilejuit o interesantă 
întîlnire aici, pe locurile natale, 
• aproape 100 de intelectuali 
care, în ultimele decenii, după 
absolvirea liceului, au părăsit 
orașul copilăriei fiind chemați 
la diverse misiuni culturale, ar
tistice și științifice din țară.

Agenda manifestărilor a fost 
deosebit de bogată și variată. La 
loc de frunte s-a situat prezen
tarea a 25 de comunicări cultu- 
ral-știintifice pe cele mai di
verse teme, susținute chiar de 
către participanții la această în
tîlnire. Astfel, fiii municipiului 
Botoșani, care astăzi sînt aca
demicieni, profesori, ingineri, 
medici, cercetători, scriitori etc. 
au avut prilejul de a împărtăși 
din propria lor experiență, dar 
mai ales de a vorbi despre con
tribuția înaintașilor lor din Bo
toșani, ca Mihai Eminescu. Ni
colae Iorga, Grigore Antipa, E- 
mil Severin, Mihai Ciucă și al
ții, la dezvoltarea culturii și 
științei românești. Din rîndul 
comunicărilor putem aminti pe 
cele care au tratat probleme ca : 
„Valoarea universală a poeziei 
lui M. Eminescu", „Coordonate 
demografice ale municipiului 
Botoșani", „Nicolae Iorga despre 
Botoșani" ; „Universalitatea o- 
perei enesciene" și altele. Tot
odată, comunicările au prilejuit 
și o trecere în revistă a dezvol
tării actuale și de perspectivă a 
municipiului Botoșani.

Cu acest prilej, în sala de 
marmură a teatrului „M. Emi
nescu" din localitate a fost des
chisă și o expoziție de 
documente botoșănene 
De asemenea, au fost 
casa memorială George 
din Dorohoi și muzeul
rial M. Eminescu din Ipotești, 
unde a avut loc și un recital o- 
magial Eminescu. Apoi, artiștii 
amatori din municipiul Boto
șani au oferit în cinstea oaspe
ților un spectacol folcloric, in
titulat „Așa-i datina la noi", 
care s-a bucurat de mult succes.

Brăiescu este si el un virtuos al 
daltei. O mînuiește cu finețe, așa 
ca în „Psiche înșelată" sau în „Ne
mulțumita", cu nerv, așa ca în „Pa
cea" sau „Alecsandri". cu extraor
dinară migală, așa ca în „Ospă
țul".

Păcat că multe din lucrările va
loroase ale lui Brăiescu si chiar și 
ale celorlalți doi artiști nu figu
rează în expoziție, muzeul rezumîn- 
du-se doar. Ia lucrările 
are în inventar.

De care le

Muzeul din 
cuprinde.

a-

acte și 
inedite, 
vizitate 
Enescu 
memo-

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii

O expoziție de sculptură în lemn 
într-un tinut în care această artă 
are vechi tradiții cuprinse între 
oorti încrustate, fluiere ciobănești si 
blidare. este un act artistic nece
sar dar si un gest de reconside
rare.

Muzeul din Cîmpulung-Moldove- 
nesc întrunește în sălile sale. în 
primul rînd. opera a trei sculptori 
în lemn reprezentativi, deși puțin 
cunoscuti sau. mai bine-zis. cunos- 
cuti într-un perimetru geografic re- 
strîns. Este vorba de Ion Pîșlea, 
Ion Gh. Sîrghie si Constantin Bră- 
iescu. Acestora li se adaugă cu cîte 
un număr restrîns de lucrări, in
teresante firește, dar de cu totul 
altă manieră si altă valoare artis
tică. Roman Boianciuc (cunoscutul 
meșter de viori de la Reghin, ori
ginar din partea locului). I. Gheor- 
ghită. N. Pentilescu. Gh. Grosariu 
si N. Cernușcă.

Ceea ce surprinde în primul rînd 
la Pîslea. Sîrghie. Brăiescu este a- 
titudinea fată de materialul căruia 
îi dau viată și modul în care îi 
descoperă valențele. Pîșlea. din lu
crările căruia se remarcă îndeosebi: 
„Muzica satului" (un grup de... Pă
cală cîntînd din fluier, trupcă,
lăută, extraordinar de expresivi). 
„Socrate". „Blidar cu porumbei". 
„Fundătura". „Vărsătorul de apă" si 
„Obrazele stilizate", supune lemnul, îl 
îmblînzeste si îl învață să vorbeas
că. să se bucure, să rîdă. să plîngă. 
să povestească frumos sau îndu
rerat. cu ironie sau cu înțelepciune 
ceea ce el. artistul, avea să exte- 
riorizee. Pîșlea înfrumusețează lem
nul cu o insistentă si 
tate duse la extrem, 
piardă nici o sclipire 
formă, de armonie.

Dacă Pîslea supune___ _________
învață lemnul să vorbească, să ex
prime ceea ce el. artistul, vrea să 
exteriorizeze. Sîrghie îl ajută să ex
prime ceea ce el. lemnul, vrea.-Sîr
ghie este un cititor în fibre, 
ta ascultă fiecare 
care îndemn al 
boară sau urcă pe ideea pe care 
fibra i-o dezvăluie. Si fibra dezvă
luie chipul lui Stefan cel Mare, al 
lui Eminescu. al lui Iorga. perso
naje ale mitologiei populare, frunze 
si flori ale muntelui, oameni si o- 
biceiuri ale locului.

Constantin Brăiescu este si el un 
căutător de comori în lumea tai
nică a lemnului. Deși n-a urmat 
studii de specialitate ca ceilalți doi. 
Brăiescu a fost un sculptor în lemn 
deosebit de înzestrat. (Zic a fost, 
întrucît și el si Pîșlea au trecut de 
mult în lumea umbrelor). Sculpto
rul se străduiește să transforme 
lemnul pe care îF lucrează -!înidei 
si simboluri. Are o anume pasiune 
a siluetelor și a figurilor spiritua
lizate.

o meticulozi- 
nu vrea să 
de linie, de
îmblînzeste si

șoaptă, 
fibrei și

Dal- 
fie- 
co-

PE SCENELE TEATRELOR
• Ne vizitează țara 

Teatrul de pantomimă 
din Wroclaw — for
mație cu un strălucit 
palmares internațional, 
condusă de Henryk To
maszewski. Oaspeții 
polonezi vor prezenta 
între 19—23 mai pe sce
na Teatrului Mic o se
rie de spectacole cu 
cîte cinci 
intitulate : 
„Femeia", 
„Maraton", 
dragostei".

va mai da alte două re
prezentații în localita
tea Tampere.

au

mimodrame 
„Labirint", 

„Rochia", 
„Grădina

de Come-• Teatrul 
die participă zilele a- 
cestea la tradiționalele 
„Săptămîni festive ale 
orașului Helsinki". 
Teatrul bucureștean va 
juca în capitala Finlan
dei „Șeful sectorului 
suflete" de Al. Mirodan 
(regia Moni Ghelerter) 
și „Ucigaș fără simbrie" 
de Eugen Ionescu (regia 
Lucian Giurghescu) și

• Bucureștenii 
putut urmări sîmbătă 
17 și duminică 18 mai, 
cu prilejul scurtei vizi
te făcute în Capitală 
de către Teatrul de 
Nord, înființat nu de
mult la Satu Mare, cî
teva spectacole cu „Ma
nevrele" de Dăak Ta- 
măs, piesă distinsă cu 
unul din premiile con
cursului de dramatur
gie al Comitetului 
Stat pentru Cultură 
Artă pe anul

Szakacs Gyorgy). Sîm- 
bătă 24 șl dumini
că 25 o nouă mon
tare a celebrei tragedii 
shakespeariene „Mac
beth" (regia Gheorghe 
Harag, scenografia Flo- 
rica Mălureanu). Prile
jul ne va fi oferit de 
turneul în Capitală al 
Teatrului din Tg. Mu
reș (secția maghiară).

1968.

de
Și

• Joi 22 și 
mai, ora 20, 
tea urmări în

23vineri 
vom pu- 
sala Tea

trului de Comedie o
versiune modernă a „E- 
lectrei" — „Dragostea 
mea Electra" de Gyurko 

' Laszlo (regia : artistul 
poporului 
Gyorgy,

Kovacs
scenografia

o Institutul de Artă 
Teatrală și Cinemato
grafică „I. L. Caragia- 
le" anunță pentru 21 
mai o nouă premieră. 
Spectacolul, prezentat 
de studenții anului IV 
actorie, clasa prof. Ion 
Finteșteanu, reunește : 
„Electra" de Sofocle, 
„Făt Frumos" de Horia 
Furtună și „Trandafi
rul și coroana" de J.B. 
Priestley, — așadar trei 
piese 
și se 
cord"

foarte diferite — 
intitulează „Deza- 
(Trei studii).

Expoziția deschisă de 
Cîmpulung-Moldovenesc _______
după cum am arătat mai sus, și un 
număr de lucrări datorate sculpto
rilor amatori I. Gheorghită. N. Pen
tilescu, G. Grosariu, N. Cernușcă, 
R. Boianciuc. E vorba de „Talge
rele decorative" ale lui G. Grosa
riu, cu mărgele si sidef, splendide 
lucrări de artizanat, ca și „Buzdu
ganul" lui I. Gheorghită, care ar 
putea îmbogăți strălucitor gama cam 
stereotipă a obiectelor de artizanat 
ale cooperației meșteșugărești. e 
vorba, de asemenea, de „Bustul" 
lui R. Boianciuc, de „Masca" lui 
N. Pentilescu si de „Legenda lui 
Dragoș Vodă" a lui N. Cernușcă, 
lucrări meritorii care au darul să 
ne pună în contact — într-o oa
recare măsură 
Iară din tinut si. în 
să ilustreze chiar în 
poziție izvoarele vii și 
acestei splendide si 
arte care este sculptura în lemn.

Muzeul din Cîmpulung-Moldove
nesc a făcut, prin deschiderea 
cestei expoziții, un gest cultural care 
merită toate laudele atît pentru fap
tul că a înscris în circuitul valo
rilor artistice trei nume de 
marcabili artiști, cît si pentru fap
tul că readuce în actualitate o artă 
peste care, prin partea locului, s-a 
cam așezat colbul indiferentei.

cu creația popu- 
același timp, 
această ex- 
nesecate ale 
tulburătoare

a-

re-

Dragoș V1COL

ANIVERSAREA 
UNOR

■ r

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In 
satul Livada, județul Cluj, s-a sărbă
torit duminică într-un cadru festiv 
împlinirea a 100 de ani de la înfiin
țarea școlii din localitate.

La festivitatea ce a avut loc cu 
acest prilej, Iuliu Gherghel, directo
rul școlii, a subliniat drumul parcurs 
de școală timp de un secol. In peri
oada 1868—1944 au absolvit cursurile 
a patru sau șapte clase 173 de tineri, 
Iar între 1945—1968 
de tineri, din care 
urmat școli medii, 
superioare. Școala 
pune astăzi de tot ce este necesar 
pentru desfășurarea învătămîntului 
la nivelul cerințelor actuale, cu con
diții de trecere la învătămîntul de 
10 ani. Foști și actuali elevi și cadre 
didactice, reprezentanți ai organelor 
locale, ai altor școli din împrejurimi 
au transmis felicitări cu ocazia cen
tenarului cadrelor didactice, elevilor, 
harnicilor locuitori ai satului Livada. 
Tov. Roman Morar, secretar al comi
tetului județean Cluj al P.C.R., a

★

Liceul „Aurel Vlaicu" din Orăștie. 
județul Hunedoara, a sărbătorit 
duminică împlinirea a 50 de ani de la 
înființare.

La adunarea care a avut loc cu a- 
cest prilej, prof. Liviu Tit Mizgan, di
rectorul liceului, a vorbit despre ac
tivitatea scolii în cele 5 decenii de 
existență.

Au rostit cuvîntări de salut Ion 
Lungu. secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., prof, 
dr. ing. Aron Popa, rectorul In
stitutului de mine din Petroșani, 
pensionarul Aron Damian, fost di
rector al liceului, alti invitați. Li
ceele din București și Breaza care 
poartă același nume au trimis, de 
asemenea, saluturi.

Participanții la adunare au a- 
doptat. într-o atmosferă entuziastă, 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care se 

. spune printre altele : Cadrele didac- 
’tice, absolvenții si elevii acestei 
școli românești exprimă conducerii

au absolvit 425 
aproape 200 au 

profesionale sau 
generală dis-

★

adus un călduros salut din partea 
comitetului județean de partid, urînd 
cadrelor didactice, elevilor, cetățeni
lor din Livada succese în activitatea 
de viitor.

A avut loc apoi dezvelirea unei 
plăci comemorative.

Participanții la adunarea festivă au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune, printre altele : „Ne 
angajăm în aceste clipe solemne ca 
fiecare din noi, educatori, părinți, 
elevi și foști elevi, să nu precupețim 
nici un efort pentru a contribui și în 
viitor, prin munca noastră, la conti
nua ridicare economică și culturală 
a satului nostru, cultivînd cu perse
verență pasiunea pentru știință și 
cultură, dragostea față de muncă, 
față de tradițiile poporului și atașa
mentul nemărginit față de cauza par
tidului. în această sărbătorească zi 
ne angajăm să obținem noi succese 
în muncă pe care le închinăm celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei noastre și Congresului 
al P.C.R.".

al X-lea

★

personal, 
Nicolae 

Ceausescu, sentimentele lor de mul
țumire si profundă recunoștință pen
tru grija părintească și permanentă 
pe care o purtati învătămîntului de 
toate gradele.

Sîntem conștient! de dimensiunile 
și importanța deosebită ale obiecti
velor școlii noastre, 
pe care le au dascălii 
acestor sarcini.

Asigurăm Comitetul 
dumneavoastră, iubite 
Ceausescu, că ne vom consacra în
treaga forță, capacitate si putere de 
muncă luptei pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin 
din grandiosul program de dezvol
tare a economiei, stiintei si cultu
rii noastre, cu convingerea fermă 
că pe această cale ne sporim con
tribuția la măreața operă de edifi
care a socialismului, la ridicarea 
tării noastre pe culmile înalte ale 
progresului si civilizației.

partidului. dumneavoastră 
mult stimate tovarășe

de obligațiile 
în înfăptuirea

Central, pe
> tovarășe

Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor. Cutia cu surprize, cu Daniela șl Așchluță.
17.50 — Limba franceză. Lecția 59.
18,15 — Pentru pionieri și școlari. Ex-Terra’69 — emisiune concurs.
18,45 — „Bună dimineața, soare". Muzică corală interpretată de corul 

samblului „Perlnița".
19,00 — Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic.
19.30 — Ateneul tineretului.
20,00 — Roman-foileton „Lunga vară fierbinte" (III) după William Faulkner.
20.50 — „Știute și inedite". Recital instrumental cu Simion Stanciu.
21,05 — Intre metronom șl cronometru — emisiune concurs. Teme : „Mari 

orașe ale Europei" și „Fotbal românesc".
22,05 — Publicitate.
22,10 — Cadran — emisiune de actualitate internațională.
22.30 — Gong — emisiune de actualitate teatrală.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

Premii in apartamente 
la 1010

Mîine are loc în Capitală 
prima tragere excepțională la 
Loto cu atribuire de premii în 
apartamente. Există deci șan
se de a obține apartamente cu 
contort de gradul I — de trei 
camere și diferența în nume
rar pînă la 125 000 Iei și cu 
două camere și diferența în 
numerar pînă la 100 000 lei. 
Apartamentele obținute ca 
premii vor fi acordate în lo
calitățile unde domiciliază sau 
lucrează cîștigătorii, la alege
rea acestora. în cazul în care 
un participant la tragere ob
ține ca premiu un apartament 
și domiciliază sau lucrează în- 
tr-o localitate în care nu se 
construiesc locuințe proprie
tate personală, el va primi 
contravaloarea premiului ob
ținut — 125 000 lei pentru a- 
partamentul cu trei camere și 
100 000 lei pentru apartamen
tul cu două camere.

Participantul care cîștigă 
mai multe apartamente la o 
tragere va primi un singur a- 
partament, pentru celelalte 
urmînd să primească premiul 
în numerar.

Potrivit prevederilor. Con
siliul popular al municipiului 
București și consiliile popu
lare județene vor pune apar
tamentele la dispoziția cîști- 
gătoxilor în timpul cel mai 
scurt posibil, dar nu mai tîr- 
ziu de 12 luni de la data tra
gerii.

Azi este ultima zi cînd se 
mai pot procura bilete de par
ticipare la această tragere.

(Urmare din pag. I)

și artele plastice ale po
porului nostru un nobil li
rism, o nevoie de comuni
care prin balade, povești, 
ghicitori, zicale, însăși o 
narațiune cu suflu mai larg 
ori mai restrîns.

Ne bucură un fenomen 
artistic pe care îl consta
tăm la unii dintre tinerii 
noștri artiști plastici, mai 
ales în ultimii ani. Un fe
nomen care dezminte a- 
firmafia că nu poți fi mo
dern dacă povestești. Ne re
ferim la ceea ce am numi 
noua narațiune. Zicem 
noua narațiune și nu, pur 
și simplu, narațiune, pen
tru că tinerii artiști la care 
ne gîndim și pe care îi vom 
numi, laolaltă cu unele o- 
pere ale lor, povestesc in
tr-altfel decît unii dintre 
înaintașii lor, dar nu și în- 
tr-altfel decît se exprimă, 
în gen': re. prin meșterii lui, 
poporul. Noua narațiune — 
așa cum se constituie în 
ultimii ani în rîndurile ti
neretului nostru — foloseș
te în spirit modern tradi
țiile spirituale și artistice 
ale poporului Desigur că 
ei își au uriași precursori 
în Eminescu, Luchian, E- 
nescu, Brăncuși, Paciurea, 
în Sadoveanu, Rebreanu, 
Blaga, Arghezi. Ei au în
vățat și de la modul în care 
Ghiată și Țuculescu au fo
losit stilistica populară 
spre a o trece în forme mo
derne. Legătura cu suflul 
folcloric și cu stilizarea 
tradițională a fost, de a- 
semenea, promovată în 
compozițiile si portretistica 
lui Brăduț Covaliu, în de
senele cu scene, proverbe 
si evocări maramureșene 
ale lui Vasile Kazar. In 
pictura lui Virgil Almășan,

sănătății, după părerea noas- 
fi măsuri binevenite".

cu privire la căile si 
ridicare a niveluluimea îndatorire este de a da consul

tații. Nu găsesc de datoria medicu
lui școlar să controleze părul, unghi
ile, starea de igienă a elevilor sau 
din internat. Am auzit că norma pe 
lună de educație sanitară a medicu
lui școlar ar fi de 6 ore, dar nimeni 
nu mi-a făcut încă un program în 
această direcție în liceu". Oare chiar 
așa să fie ? Unde sînt atunci etica 
profesională și simțul de răspundere 
al medicului căruia 1 s-a încredin
țat importanta îndatorire de a ve
ghea asupra sănătății unui mare 
colectiv de elevi ? în loc de orice 
alt comentariu reproducem cîteva 
rînduri din scrisoarea trimisă redac
ției de dr. loan Predescu din Buzău. 
„Ca medic școlar și profesor de 
igienă definitiv, după o practică de 
30 de ani, socotesc că toate obiec
tivele medicinei școlare, în lumina 
cerințelor societății noastre socialis
te, pot și trebuie să fie strîns îmbi
nate cu sarcinile educației igienico- 
sanitare a elevilor și realizate prin 
acțiuni convergente ale medicilor 
școlari, corpului profesoral, familiei 
și tuturor factorilor educativi".

într-o scrisoare adresată cu cîtva 
timp în urmă redacției, prof. Vass 
Băla și dr. Emil Florea din Cluj 
subliniază un alt aspect al proble 
mei pe care o discutăm. „Nu este 
suficient să răspîndești în rîndurile 
tineretului școlar noțiuni de igienă 
prin lecții, conferințe sau discuții în 
grup. Informarea sanitară, realizată 
în școală pe o scară oricît de largă 
de către medici sau diriginti, edu
catori sau părinți este de 
mai prima fază a educației 
faza pregătitoare formării 
derilor, tinutei și conduitei 
Este regretabil că, de multe ori, în
treagă această activitate școlară se 
desfășoară numai în cadrul pri
mei faze. în practică, unii elevi au 
nevoie să fie îndrumați, alții în
dreptați, unii obișnuiți, alții dezobiș- 
nuiți, unii învățați, alții dezbărați. 
Formarea deprinderilor de a trăi 
sănătos nu este o muncă ușoară si 
nu se poate realiza numai prin lec 
ții, îndrumări și prescripții de la 
catedră. Educația igienică nu poate 
fi desprinsă de cadrul general al e- 
ducatiei școlarului, de procesul in- 
structiv-educativ. Activizarea și îm
bunătățirea metodelor de educație 
sanitară, care să fie adecvată vîr- 
stelor, sexelor, stării de sănătate, 
poate și introducerea în programa 
analitică liceală a unor lecții 
igienă a adolescenței, a sexelor, 
igienă profesională etc., inițierea 
turor pedagogilor în problemele

crotlrii 
tră, ar

De altfel, 
mijloacele de 
calitativ al activității educative șco
lare în această direcție și-au expri
mat părerea și alti profesori și me
dici participant! la ancheta noastră. 
Prof. Nicolae Mitulescu, directorul 
Liceului nr. 1 din Pitești, și prof. 
Paul Dicu, de la același liceu, con
sideră că trebuie să se organizeze 
un sistem judicios de orientare și 
îndrumare igienico-sanitară a tine
retului școlar, deoarece pînă în pre
zent prin orele de igienă, științe 
naturale, educație cetățenească, diri- 
genție, această problemă nu și-a gă
sit soluții adecvate. Este necesar un 
curs separat și unitar de educație 
igienico-sanitară, susținut de medici 
specialiști și psihologi, s-ar cuveni 
studiată și problema înființării 
unor cabinete pentru consultații pe 
lingă fiecare unitate școlară mare 
sau pe lîngă un grup de scoli. Apoi 
este de dorit o mai activă propagan
dă sanitară — în forme cît mai vii, 
cît mai accesibile — în afara orelor 
de curs în cadrul acțiunilor educa
tive ale organizațiilor de tineret. 
S-a propus, de asemenea, studierea 
posibilității cuprinderii acestei acti
vități în cadrul unei catedre de 
igienă, care să predea diferențiat 
elevilor și elevelor, degrevînd pe 
această cale orele de dirigenție de 
tratarea unor teme sanitare. La rîn- 
dul său, dr. Corneliu Iordăchescu, 
din comuna Pogoanele, județul Bu
zău. consideră că „educația sani
tară a elevilor trebuie să devină 
dintr-o formalitate (așa cum este în 
prezent, mai ales la școlile din me
diul rural), un deziderat la realizaJ, 
rea căruia trebuie să-și aducă con 
tribuția competentă toți factorii iriX' 
teresați, ocrotind sănătatea elevilor, 
antrenînd pe elevi la apărarea pro
priei sănătăți și a colectivului din 
care vor face parte după absolvirea 
școlii. O reglementare mai judici
oasă a modalităților de înfăptuire a 
educației igienico-sanitare de către 
Ministerul Invătămîntului și Minis
terul Sănătății este cred de cea 
mai stringentă actualitate".

Desigur, căile și metodele prin 
care școala, familia, societatea pot 
înfăptui- educația igienico-sanitară 
a elevilor sînt diverse. Important 
este ca această problemă să facă 
obiectul unei analize mai atente a 
forurilor de resort, înlăturînd ele
mentele formale și înlocuindu-le cu 
modalități cît mai adecvate cerințe
lor și exigentelor societății noastre 
socialiste în privința pregătirii pen
tru viată a tinerelor generații afla
te azi pe băncile școlilor.
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fapt nu- 
sanitare. 
deprin- 

igienice.

• Joi 22 mai, ora 20, 
la studioul de concer-

Serbări populare

cinema

(sala Teatrului Mie) : 
Teatrului de panto- 

Wroclaw — Polonia

13,30 ; 16 ;

16,15 ;
13 ;

— 9 ; jli,w , 
STADIO- 

GRADINA

omul junglei : REPU- 
9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
FESTIVAL — 8,45 ;
16 ; 18,30 ; 21, la gră-

TURNU SEVERIN (corespondentul 
„Scînteii"). — A devenit o tradiție 
ca în fiecare an una din duminicile 
lunii mai să reunească, în pădurea 
din apropierea comunei Ponoare, 
mii de locuitori ai județului Mehe
dinți și din alte județe, precum și 
turiști străini la „sărbătoarea liliacu
lui", unde petrec, într-un minunat 
cadru natural, momente de adevărată 
desfătare. Anul acesta, la „sărb.ătoa- . 
rea liliacului" au participat" aproape 
20 000 de persoane. Cele mai renumite 
echipe artistice din județul 1 Mehe
dinți au prezentat bogate programe 
artistice.

Polana narciselor de la poalele ma
sivului Făgăraș și-a deschis dumi
nică „porțile", într-un cadru festiv. 
La această tradițională sărbătoare au 
luat parte peste 80 000 de turiști din 
țară și de peste hotare.

• La sfîrșitul aces
tei săptămîni, vineri 
23 și sîmbătă 24 mai, 
în sala Ateneului, di
rijorul Ionel Perlea își 
va încheia turneul său 
bucureștean prezentînd 
la pupitrul Filarmo
nicii uvertura , la 
„Flautul fermecat" de 
Mozart, Simfonia t. 
V-a de Beethoven,- 
suita „Tablouri din
tr-o expoziție" de Mus- 
sorgski-Ravel și suita 
din baletul „Nuntă în 
Carpați" de Paul Con- 
stantinescu.

te al Radioteleviziunn 
va avea loc, sub con
ducerea dirijorului E- 
manuel Elenescu, 
concert simfonic 
concursul 
austriac 
Jănner. în 
Concertul,
nor K.V. 466 de Mo- 

a zart și ‘ Preludiu și 
■Fugă de Constantin . săptămînii, . duminică 
Silvestri.

un 
cu 

pianistului 
Alexander 
program : 

în Re mi-

• Iubitorii muzicii 
de cameră vor avea 
de urmărit în această 
săptămînă un intere
sant și bogat program. 
Astfel, marți 20 mai, 
la Studioul de concerte

al Radioteleviziunn va 
avea loc concertul ju
biliar al cvintetului 
de suflători „George 
Enescu". Miercuri 21 
mai, în sala Ateneu
lui, cvartetul „Pleyel" 
din Olanda va inter
preta lucrări de Graaf, 
Bach, Pleyel, Heppner 
și Mozart. Lâ sfîrșitul
25 mai, la Sala mică a 
Palatului, va putea fi 
urmărit recitalul ex
traordinar al pianistu
lui Cristoph Eschen- 
bach din R. F. a Ger
maniei. Programul va 
cuprinde pagini d 
creația lui Schubert.

• La dolce vita : PATRIA — 13 ;
16.30 ; 20.
• Tarzan,
BLICA — 
18,45 ; 21,
11,15 ; 13,30 ;
dină — 20.
• Prințul negru : LUCEAFĂRUL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
NUL DINAMO — 20, --------------
DOINA — 20.
O Asasinatul s-a comis luni : VIC
TORIA — 9; 11,15; -----
18.30 ; 20,45.
• A trăi pentru â trăi : CENTRAL
— 9,30 ; 12 ; 14,30, FEROVIAR — 
9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,30, 
EXCELSIOR — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;

Ion Gheorghiu și Ion Pa
cea, cîteodată în cea a lui 
Octav Grigorescu și în cea 
a lui C. Piliuță, a Luciei 
loan și Liei Szasz s-a simțit 
folosirea unor forme deco
rative inspirate de arta 
populară. Viorel Mărgi
nean și Traian Bră- 
dean — și în picturile, și 
în desenele lor — transfi
gurează stilistica populară, 
adîncesc tipologia și ținuta 
oamenilor din popor.

Mari momente de promo
vare a narațiunii au însem
nat unele opere ale maeș
trilor Marius Bunescu 
(Construirea sălii Palatu
lui, compoziție cu zeci de 
personaje în acțiune). Al. 
Ciucurencu (Ana Ipătescu, 
1 Mai liber), Corneliu Baba 
(Odihnă pe cîmp), H. H. 
Catargi (scene din fabrici și 
interioare).

Narațiunea aceasta, fie 
pe linie folclorică, fie pe 
linie clasicizantă, concentra 
formele, sintetiza expresia 
umană, corela omul cu me
diul înconjurător, cu pei
sajul urban sau rural, cu 
natura și atmosfera am
biantă, sublinia sensurile 
sociale și politice ale reali
tății noastre socialiste. Este 
o narațiune cu mijloace 
moderne, puternic figura
tivă, nobilă prin mijloacele 
folosite.

Nu aș spune că noua na
rațiune, manifestă la unii 
artiști mai tineri deja men
ționați, se diferențiază fun
damental de narațiunea 
maeștrilor sau artiștilor 
maturi ca vîrstă și mește
șug. Nici nu s-ar putea a- 
ceasta, cînd izvoarele de 
inspirație și țelurile sînt a- 
celeași. Dar în ultimii ani 
viziunea, modul de compo
ziție, amploarea expresiei, 
însăși stilistica au căpătat

16,15 ; 18,45-; 21,15, GRADINA EX
POZIȚIA — 20.
• Contemporanul tău : CENTRAL
— 17 ; 20.
• Iluzii : LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Pentru încă puțini dolari : VII
TORUL — 15,30 ; 18.
• In orașul „S“ : VIITORUL — 
20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Noaptea e făcută pentru... a 
visa : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, VOLGA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Plaja : CINEMATECA — 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
• Crăciun cu Elisabeta : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Crimă în stil personal : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ; 
17,45 ; 20.
• Apele primăverii : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,15, BUZEȘTI —
15.30 ; 18.

• Profesioniștii : GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20.
• Adio, Gringo : DACIA — 8,30—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21,
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Pe urmele șoimului : BUCEGI
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la
grădină — 20, AURORA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la 
grădină — 20, ARTA — 9—15,45 
in continuare : 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 20.
• Căsătorie pripită? UNIREA —
15.30 ; 18, la grădină — 20.
• Becket : LIRA — 16, la grădină
— 20.
• Tată de familie : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, VITAN — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Pensiune pentru holtei : VITAN 
— 20,30.
o Vremuri minunate la Spessart : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30, la grădină — 20.
• Romanță pentru trompetă : RA
HOVA — 18.
• Rio Bravo : CRÎNGAȘI — 15,30 ;

19, PROGRESUL — 15 ; 18, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20.
• Răutăciosul adolescent : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Casa noastră : PROGRESUL —
20.30.
O In umbra coltului : MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15'; 20,30.
• Comedlanțll : FLOREASCA — 
9 ; 12 ; 16 ; 19,30, TOMIS — 9,15—
17.30 în continuare, la grădină
— 20.
• Paradisul îndrăgostiților : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. GRIVITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pipele : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• La est de Eden : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Pașa : MUNCA — 16 ; 18.
O Pe teren propriu : MUNCA —
20.
• Riscurile meseriei : FLACĂRA 
— 15,30 ; 18.

noi valențe. La cei mai 
mulți dintre tinerii pe care 
îi vom cita narațiunea ca
pătă înnoiri prin inedite 
sinteze între tradiție și 
modernitate. Acești tineri 
iubesc folclorul cu miturile 
și legendele lui, trăiesc is
toria, știu bine ce-i stili
zarea, participă la eveni
mentele vieții contempora
ne. De asemenea, ei își dau 
seama că lumea nu poate 
trăi numai cu abstrac
ții, știu că oamenii — și 
deci ei înșiși — au senti
mente, amintiri puternic a- 
fective, experiențe ce le-au

(Baia-Mare) a creat o serie 
de picturi pe lemn cu ca
valcade sau, ca și în co
voarele maramureșene, cu 
diferite registre în care în
scriau elemente din viața 
poporului, din frumusețea 
naturii. Paula Ribariu, 
folosind mai puțin în
vățămintele stilizării popu
lare, evoca poetic suflul 
folcloric, iar nostalgiile 
copilăriei apăreau cu o can
doare autentic trăită, în 
imaginile Carolinei Iacob. 
Obiceiurile folclorice au a- 
părut mult îmbogățite în 
grafica și pictura lui N.

meroși artiști, dintre care 
nu trebuie uitati Nicolae 
Constantin și Val Gheor
ghiu). Vrăneanțu vede pic
tura — după propria-i 
mărturisire — ca un roman 
sau o simfonie. După ce 
ne-a dat compozițiile cu 
Mihai Viteazul și Călugă- 
reniî, cu Mircea cel Bă- 
trîn, sau o Logodnă, poe
tizată în spirit folcloric — 
Vrăneanțu a creat pe lemn 
sau pînză ample compoziții 
cu zeci de personaje și nu
meroase scene din viata 
satului. Actualmente. Vră- 
neantu a terminat un trip-

rează îmbinînd monumen
talul cu detaliul semnifi
cativ, veridicul cu stiliza
rea, poezia cu decorativi- 
tatea, oamenii cu natura. 
Picturile si grafica prezen
tate la expoziția filialei 
Iași a U.A.P. la Dalles ni 
l-a arătat si ca un gîndi- 
tor contemporan, nu nu
mai un priceput evocator 
al obiceiurilor folclorice.

La loan Gânju, care a 
avut o expoziție la sala 
Kalinderu, mult apreciată 
de critică și de iubitorii de 
artă, narațiunea se susține 
prin metafore, ca și prin e-

„NOUA NARAȚIUNE"
luminat mintea și le-au îm
bogățit imaginația. Ei simt 
nevoia să nareze sau să
povestească ce le este drag 
din trecut și din prezent, 
să adîncească folclorul și
viața contemporană a po
porului lor.

Acum cîțiva ani, Georgeta
Năpăruș a pictat scene 
redînd simultaneist, pe ace
eași pînză, mai multe mo
mente cu personaje viu 
stilizate. în mișcare sau 
în atitudini semnifica
tive. Sinteza sau sim
plificările folosite poetizau 
existenta, omul. natura. 
Ceva mai tîrziu, Mihai Olos

Apostol (Baia Mare), iar o 
vastă scenă de luptă cu 
Mircea cel Bătrîn, viu com
pusă, dai nu îndeajuns de 
realizată coloristic, ne-a dat 
Vintilă Făcăianu (Ploiești), 
artist care . s-a impus re
cent ca iscusit gravor, cre- 
înd puternice și poetice 
forme.

Noua narațiune și-a cîști- 
gat noi valențe datorită mai 
multor pictori încă și mai 
tineri: loan Gh. Vrăneanțu 
(Pitești), Dimitrie Gavri- 
lean și loan Gânju (ambii 
din Iași, unde compoziția 
folclorică sau cea contem
porană este cultivată de nu-

tic, în care evocă viața 
unei familii de muncitori 
de pe Valea Argeșului. Și 
cu ce răbdare, grijă de de
talii semnificative, îmbinînd 
acțiunile umane cu cadru) 
natural, lucrează acest tînăr 
artist ! Deși a învățat multe 
de la El Greco, Michelan
gelo, Breughel, chiar Bosch 
tipologia, compoziția, co
loritul său de alburi si 
brunuri, splendid nuanțate 
decorativitatea îi sînt pro
prii și le simți că aparțin 
lumii noastre. Unele din 
tablouri le-am putea numi 
Rapsodii române.

Dimitrie Gavrilean na-

vocări mai sintetice, în care 
însă oamenii și societatea 
nu sînt sărăciți ca ex
presivitate, ci dimpotrivă.

Și la grafică, prin gravu
rile mai sintetice ale lui 
Marcel Chirnoagă, prin Ni
colae Săftoiu, gravor capa
bil să aducă procesiuni cu 
zeci de personaje, fiecare 
variat ca expresivitate și 
ținută, (ciclul împotriva 
distrugerii), prin Anton Pe- 
rusi, folosind proverbele 
populare în stilul țăranilor 
gravori de odinioară, prin 
gravurile sau desenele Ma
rianei Petrașcu, ale lui Va
sile Baboie, Toma Roată, E-

c Autorizație de căsătorie : FLA
CĂRA — 20,30.
« Tata : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;

o Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Sala mică a Palatului) : 
Concert dat de formația camerală 
„Concertino" — 20.
• O.S.T.A. 
Spectacolul 
mimă din 
— 19,30.
• Teatrul Național de păpuși din 
Cuba (la Teatrul „Țăndărică" — 
sala din Calea Victoriei) : Ibeyl 
Ana — 17 ; Don Juan Tenorio 
(spectacol pentru adulți) — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19,30.

lenei Bronițchi, Teodor Bo- 
goi. Done Stan, prin ilustra
țiile de carte ale lui Bene
dict Gănescu, Val Muntea- 
nu, Vasile Socoliuc, Dan 
Mogoș Petrescu noua nara
țiune își dezvoltă imensele 
posibilități,

în arta tapiseriei, Ion Ni- 
codim ne-a dat acum cîțiva 
ani splendida compoziție 
sintetic-narativă Povestea 
Omului, acum împodobind 
un interior la Organizația 
Națiunilor Unite, iar Mimi 
Podeanu, Ileana Balotă, 
Lucreția Pacea, Cornelia 
Ionescu, Aspasia Burduja, 
Constantin Blendea, Teodo
ra Moisescu-Stendl, Ileana 
Teodorini-Dan se disting 
printr-o narațiune, pe care 
o simți că aparține lumii 
noastre, ca și formele 
sculpturale ale ceramiștilor 
Cornel Badea și Teodora 
Kițulescu, ori cele în sticlă 
ale Constanței Dogeanu sau 
podoabele Floricăi Fărcașu. 
Un reviriment spre narați
une se constată și în imagi
nile pe sticlă ale lui Florin 
Ciubotaru, Mihai Olos și N. 
Groza, în reliefurile din 
metal bătut ale lui Costin 
Ioanid si Ana Mitrea, care 
își au un strălucit înaintaș 
în Mac Constantinescu, au
torul unei întregi frize cu 
scene din istoria patriei, 
lucrate în metal bătut, cu 
ani în urmă.

Se poate nara în felurite 
forme, sintetice ori mai 
descriptive, mai stilizate 
ori deloc stilizate, cu scene 
izolate sau plural-simul- 
taneiste. Noua narațiune, 
însă, mai ales în pictură și 
tapiserie, aduce interpretări 
complexe, mai legate de 
viața de ieri și de azi a

lumii noastre. Și fără În
doială am dori ca toti a- 
cești talentati artiști — ca 
si multi alții pe care în 
spațiul unui articol nu 
i-am putut numi — să dea 
inspirației lor un caracter 
contemporan mai acut, 
să oglindească realitățile 
noi. socialiste de astăzi în 
lucrări de un nivel artis
tic înalt. Această împlînta- 
re în viata si activitatea 
omului de astăzi, a proble
maticii noastre sociale, o- 
feră artiștilor plastici un 
cîmp nelimitat de afir
mare. în marea diversita
te a artei noastre de azi, 
socotim extrem de va
loroasă noua orientare a ti
nerilor aici numiți către un 
narativ nou și specific cul
turii patriei, impresionant 
și comunicabil pretutindeni. 
Noua narațiune dezminte 
în mod strălucit afirmația 
că arta modernă nu mai 
narează. Dimpotrivă, tra
dițională și modernă, noua 
narațiune constituie o con
tribuție originală româneas
că pe plan mondial. Și ea 
va fi cu atît mai preg
nantă cu cît va aduce 1- 
maginile vieții de astăzi, 
ale înnoirilor și prefacerilor 
fundamentale survenite în 
existenta și în concepția 
despre lume a poporului 
nostru, a gîndirii sale de 
astăzi de o mare vitalitate, 
a optimismului său crea
tor ce stă la baza atîtor 
măreț? înfăptuiri — tot a- 
tîtea surse fertile de in
spirație pentru artistul 
plastic. Din proprie expe
riență, putem afirma că ea 
impresionează pe criticii 
și ftibitorii de artă străini 
infinit mai mult decît ceea 
ce se imită servil din ert» 
de peste hotare.
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REZULTATE TEHNICE
U.T.A.—Progresul 3—0 (1—0).
Rapid—Politehnica Iași 5—1 (2—1).
Steaua—Vagonul 3—0 (2—0).
Universitatea Cluj—Petrolul 5—1 (0—0).
Farul—Dinamo București 1—0 (0—0).
Dinamo Bacău—Universitatea Craiova 2—1 (1—0).
A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 2—1 (0—1).
F. C. Argeș—Crișul 2—1 (2—0).

ETAPA VIITOARE (25 MAI)
Dinamo București—U.T.A., Universitatea Craiova—Rapid, Universi

tatea Cluj—A.S.A. Tg. Mureș, Progresul—F, C. Argeș, Jiul—Steaua, Po
litehnica Iași—Farul, Vagonul—Dinamo Bacău, Crișul—Petrolul.

i

ț

A

Matineul fotbalistic 
de pe „Republicii"

Rapid continuă să conducă autori
tar în clasamentul de primăvară al 
campionatului. Cele 16 puncte din 
10 partide, (șapte victorii, două me
ciuri egale și o singură înfrîngere) 
toate sub semnul unui golaveraj ex
celent (20—7), vorbesc de la sine des
pre valoarea comportării giuleșteni- 
lor în returul competiției. Dacă an
trenorul rapidist, Marin Bărbulescu, 
ar fi fost vreun gălăgios, plin de tu
peu și cu simț publicitar, probabil 
că numele lui ar fi bătut zilnic la 
ochi cu litere de-o șchioapă. Dar 
se vede treaba că el nu are darul 
reclamei, ori poate nu-1 interesează 
zgomotul meschin în jurul propriei 
persoane. Se înțelege, cele spuse mai 
sus nu constituie un reproș. Dimpo
trivă, ne bucurăm că la cluburi lu
crează și tehnicieni muncitori și mo- 
cu,ști, la locul lor.

Ieri, în matineu duminical, Rapid 
a făcut iarăși un joc cu care am în
ceput să ne obișnuim, un joc de 
echipă, ordonat, plin de intenții tac
tice, bagheta dirijorală fiind stă- 
pînită acum de mîna acelui talent 
fotbalistic care se numește Dumitru.

Firesc, în condițiile unei slabe opo
ziții din partea ieșenilor, solida for
mație gazdă a cîștigat la scor : 5—1 
(2—1). Este drept, din rîndul oaspe
ților a lipsit Deleanu. Insă faptul nu; 
poate scuza decisiv greșelile fără 
margini ale apărării ieșene. (De alt
fel, și acțiunile Rapidului ar fi fost 
mai incisive dacă nu ar fi lipsit 
Năsturescu și Octavian Popescu). Vă- 
zîndu-i pe Stoicescu și pe lanul cum 
joacă, fără să vrem am făcut o le
gătură cu rezultatele proaste ale re
prezentativei de tineret. Amîndoi 
erau ușor de depășit de către ața- 
canții adverși, chiar și la mingile 
înalte. O singură dată a dominat 
Sțoîcescu întregul careu, dar atunci 
a trimis balonul... în propria-i 
poartă !

Cascada golurilor s-a declanșat în 
minutul 26 datorită lui Dumitru. O 
preluare și un șut — ambele într-o 
fracțiune de secundă ! — mingea lo
vește bara și se oprește în plasă. 
Au fost execuții tehnice, cum se 
spune, de înaltă clasă. Și trebuie să 
redăm aici un fapt interesant pen
tru cei ce nu au văzut partida. 
Foarte rar se întîmplă ca publicul 
nostru să aplaude de zeci de ori pe 
parcursul meciului acțiunile unuia 
și aceluiași jucător. Dumitru a avut 
ieri această mare satisfacție și am 
dori să persevereze spre a obține 
mereu elogiul tribunelor...

Cu toate că Politehnica a suferit 
ieri o înfrîngere usturătoare, pe 
doi dintre jucătorii ieșeni nu i-am 
critica, dimpotrivă am sublinia cali
tatea activității lor în teren. Ei se 
numesc Lupulescu și Cuperman.

V. MIRONESCU

CLASAMENTUL
U.T.A. 25 14 4 7 39-21 32
Rapid 25 12 5 8 36-29 29
Dinamo Buc. 25 12 4 9 43-27 28
Din. Bacău 25 12 4 9 30-27 28
Unîv. Cluj 25 12 3 10 40-33 27
Steaua 25 11 4 10 43-34 26
Jiul 25 10 5 10 27-25 25
Univ. Craiova 25 11 3 11 40-41 25
Farul 25 11 3 11 32-34 25
A.S.A. Tg. M. 25 11 3 11 29-33 25
Politehnica 25 11 2 12 27-35 24
Petrolul 25 10 3 12 24-32 23
Crișul 25 7 8 10 27-27 22
Progresul 25 7 8 10 24-32 22
F.C. Argeș 25 10 1 14 28-40 21
Vagonul 25 8 2 15 34-53 18

CRONICI 
TELEGRAFICE

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). 
— Deși fără mare miză, partida din
tre Dinamo Bacău și Universitatea 
Craiova a atras totuși pe stadionul 
din Valea Bistriței un mare număr 
de spectatori. Și dacă ploaia to
rențială de la ora prînzului nu ar 
fi îngreunat terenul, cei prezenti ar 
fi asistat la un meci mult mai spec
taculos. Și de data aceasta, jucăto
rii din Bacău au reușit să-și adju
dece cele două puncte puse : în ioc. 
prin golurile înscrise de Ene Da
niel (min. 8) și de Dembrovschi (min. 
78). Golul oaspeților a fost înscris 
de Oblemenco. în min. 74.

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 
— Universitatea a învins Petrolul 
cu scorul de 5—1 (0—0). Victoria 
este meritată, dacă ținem seama că 
studenții au mai beneficiat de o 
lovitură de la unsprezece metri ra
tată. de două bare si 11 cornere. 
Golurile au fost înscrise de către 
Oprea (min. 50), Uifăleanu (min. 
61 și 85), Bungău (min, 76) și Anca 
(min. 86). Pentru ploieșteni a în
scris Moldoveanu. Jocul, deși nu a 
fost la un nivel tehnic ridicat, a 
plăcut prin fazele spectaculoase de 
poartă si prin dîrzenia jocului.

O
PITEȘTI (prin telefon). După o re

priză în care gazdele au dominat cu 
autoritate, sufocîndu-și adversarul în 
propriul careu, jocul se echilibrează. 
Pe parcursul celor 90 de minute de 
joc. ambele echipe au oferit celor 
aproape 20 000 de spectatori un joc 
de factură tehnică bună, cu multe 
faze spectaculoase de poartă. Modifi
cările operate de antrenorul Crișului 
în repriza secundă au dat un plus 
de vigoare formației oaspete. înlo
cuirea lui Petrescu cu Kun I s-a 
dovedit a fi destul de inspirată.

ÎN LEGĂTURĂ CU MECIUL

DE LA CONSTANȚA
Unul dintre meciurile impor

tante ale etapei de ieri a avut loc 
la Constanța, între Farul și Di
namo București. Ne pare rău — 
și cerem scuze cititorilor — că nu 
putem comenta acest meci. Aceas
ta pentru că pe teren a apărut 
un jucător cu profil imoral — 
Iancu — care, prin faptele lui 
de huliganism, relatate în repeta
te rînduri în presă, inclusiv în zia
rul nostru (vezi „Scînteia” nr. 
8 067), s-a situat în afara norme
lor vieții sportive — norme obli
gatorii pentru absolut toți sporti
vii — s-a situat de fapt în rîndul

delincvenților, ale căror acte tre
buie să facă obiectul cercetări
lor penale.

Nu consideră, oare, forurile lo
cale că, sfidind sesizările presei, 
sfidînd, în fond, bunele moravuri, 
au sfidat pe toți iubitorii sportu
lui, au sfidat întreaga opinie pu
blică ?

„Cazul Iancu" trebuie să apară 
cît mai repede în fața justiției. 
Ar fi prea trist ca, mai departe, 
echipa „Farul", publicul constăn- 
țean să-și vadă întinată onoarea 
de un asemenea individ.

DIVIZIA B
Seria I. Flacăra Moreni-C.F.R. 

Pașcani 1—0 ; Gloria Bîrlad-Portul 
Constanța 1—0 ; Oțelul Galați-Chimia 
Suceava 2—0 ; Poiana Cîmpina-Poli- 
tehnica Galați 1—0 ; Steagul roșu 
Brașov-Politehnica București 3—2 ; 
Progresul Brăila-Metrom Brașov 
1—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț-Elec- 
tronica Obor 2—0 ; Metalul Bucu- 
rești-Dunărea Giurgiu 1—0.

După 26 de etape pe locul intîi se 
află tot STEAGUL ROȘU, acum cu 
36 puncte, urmată de Politehnica 
Galați (33 p.).

Seria a II-a : Chimia Rîmnicu 
Vîlcea-C.S.M. Sibiu 2—1 ; C.S.M. Re- 
șița-C.F.R. Cluj 1—0 ; Minerul Baia 
Mare-C.F.R. Timișoara 3—0 ; Olim
pia Oradea-Gaz metan Mediaș 1—1 ; 
Metalul Turnu Severin-A.S. Cugir 
1—0 ; Medicina Cluj-C.F.R. Arad 
1—0 ; Politehnica Timișoara-Electro- 
putere Craiova 4—2 ; Metalul Hune- 
doara-Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
4—1.

După 26 de etape, în clasament 
conduce în continuare C.F.R. CLUJ, 
cu 35 de puncte. Pe locul doi — 
C.S.M. Reșița cu 31 de puncte.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 mal. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească treptat îndeo
sebi în nordul țării. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea averse loca
le de ploaia însoțite de descărcări

electrice. Vîntul va sufla potrivit pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, izolat mai coborîte. 
iar maximele între 17 și 27 grade. In 
nordul țării, local, vor fi condiții fa
vorabile producerii brumei. în Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară.

Din toate 

sporturile

• ATLETISM. - o» 
prilejul unei reuniuni atletice in
ternaționale care a avut loc la 
Lodz, fondistul englez Graham 
a cîștigat proba de 5 000 m plat 
cu rezultatul de 13’ 52” 2/10 
în cursa de 1500 m plat victo
ria a revenit polonezului Szor- 
dowsld cu timpul de 3’ 45” 6/10.

• AUTOMOBILISM.- 
Pilotînd o mașină cu turbine, 
automobilistul Mario Andretti a 
realizat cel mai bun timp pe 
celebra pistă de concurs de la 
Indianopolis. El a desfășurat pe 
un tur de pistă (4,022 km), o 
viteză medie orară de 275,992 
km. De reftiarcat că înaintea a- 
cestei tentative Andretti obținu
se o viteză de 273,906 km.

• BOX. — Federația 
maghiară de box a anunțat că 
la campionatele europene de la 
București va deplasa următorii 
pugiliști : G. Gedo (semimuscă), 
L. Orban (pană), Feher (ușoa
ră), Harcsa (semimijlocie), 
Covaci (mijlocie-mică) și Kezi 
(mijlocie). Antrenorul echipei 
este fostul campion olimpic 
Papp.

• CICLISM. - „Turul 
Austriei de sud“ a continuat cu 
desfășurarea etapelor a 3-a și a 
4-a. Cea de-a treia etapă (con- 
tra-cronometru pe echipe) a re
venit formației U.R.S.S., urmată 
de selecționatele Austriei și 
României. După-amiază s-a dis
putat etapa a 4-a, Waidhoffen 
an der Ybbs—Tulln, încheiată 
cu victoria austriacului Rudolf 
Kretz. Acesta a acoperit 147 km 
în 3 h 23’ 14”.

în fruntea clasamentului ge
neral individual continuă să se, 
afle Robert Csenar (Austria). N. 
Ciumeti (România) se află pe 
locul 8 la 5’ 49”. V. Tudor o- 
cupă locul 16.

• FOTBAL. - î» Preli
minariile campionatului mondial 
de fotbal la Glasgow, echipa 
Scoției a surclasat cu scorul de
8— 0 (3—0) echipa Ciprului 
Stein a marcat 4 puncte. în 
primul meci scoțienii cîștigaseră 
cu 5—0.

• RUGBI. — La Madrid 
s-a disputat meciul internațio
nal de rugbi din cadrul „Cupei 
Națiunilor" — F.I.R.A. — din
tre echipele Spaniei și Belgiei. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 41—3 (12—3).

• TENIS. — Olandezul 
Tom Okker l-a eliminat cu 6—4, 
6—1, 6—0 pe americanul Arthur 
Ashe în semifinalele turneului 
internațional „open" de tenis de 
la Bruxelles. El se va întîlni în 
finală cu iugoslavul Franulovici, 
care l-a învins surprinzător cu
9— 7, 3—6, 6—2, 8—6 pe aus
tralianul Newcombe. în semifi
nalele probei de dublu mixt, 
perechea Jones (Anglia)—Țiriac 
(România) a dispus cu 6—3, 6—0 
de Hunt (Australia)—El Shafei 
(R.A.U.). în finală Jones și Țiriac 
vor întîlni perechea Durr (Fran
ța)—McMillan (Republica Sud- 
Africană).

(Urmare din pag. I)

nînd cooperativelor agricole s-a 
făcut din vreme și cu multă 
grijă, pentru a se asigura o bună 
prindere. Există o preocupare conti
nuă din partea specialiștilor și a 
cooperatorilor pentru sporirea con
tinuă a producției. Anul trecut s-au 
realizat 30 600 tone de fructe, din 
care 7100 tone au fost livrate la 
export. întreprinderea agricolă de 
stat din Bistrița a realizat din vîn- 
zarea fructelor un venit de peste 
7,5 milioane lei, față de 4 milioane 
planificat, iar cooperativa agricolă 
din Braniștea — peste 6 milioane 
lei. Rezultate asemănătoare au ob
tinut multe unități agricole.

Este bine cunoscut că o mare sursă 
de cîștiguri o reprezintă valorifica
rea superioară a produselor. Adesea 
însă, o parte din fructe se depreciază 
din lipsă de operativitate în prelua
rea acestora și din cauza insuficien
tei spațiilor de depozitare și păs
trare. In prezent se află în cons
trucție un siloz modern de sortare ș> 
păstrare, bine utilat, cu o capacitate 
de 8 000 tone. Desigur aceasta va 
rezolva doar în parte cerințele le
gate de depozitarea și păstrarea 
fructelor. Șp simte însă nevoia ca 
Ministerul Industriei Alimentare să 
acorde mai mult sprijin în privința 
valorificării superioare a fructelor, 
eliminării pierderilor ce se produc 
în acest sector de activitate.

O ramură principală de producție, 
cu tradiție și condiții bune de dez
voltare în județul nostru, este creș
terea animalelor. In prezent s-a 
ajuns la o densitate medie de 44,6 
bovine la suta de hectare teren agri
col, iar la ovine — de 122.5 capete. 
Cu toate acestea, efectivul planificat 
la bovine este mai mic cu 2 300 de 
capete, iar la ovine cu 12 000. Pro
ducțiile de lapte, carne și lină nu 
sînt nici ele pe măsura posibilităților 
existente. De aceea, îndeplinirea sar
cinilor de plan în sectorul zootehnic 
a constituit obiectul dezbaterii într-o 
plenară a comitetului județean de 
partid. Cu acest prilej s-a subliniat 
cu tărie că rămînerile în urmă se 
datoresc unor deficiente organizato
rice. Unele cooperative agricole, cu 
posibilități bune de creștere a anima
lelor, au prevăzut sarcini mai mici

Campionate, competiții

Un frumos succes al 
studențesc

Ieri, în ultima zi a 
campionatelor universi
tare de atletism, care 
au avut loc pe stadionul 
Tineretului, un rezultat 
valoros a fost înregis-, 
trat în proba de sări
tură în înălțime femei, 
cîștigată d® Doina Mun- 
teanu (I.E.F.S.) cu 1,72 
m.

Alte rezultate mai 
importante : lungime (b) 
— V. Jurcă (U—Bucu
rești) 7,31 m. ; 800 m (f)

— Viorica Gabor 
(I.E.F.S.) 2’13”6/10 ; 5 000 
m plat — Gh. Cefan 
(Politehnica Brașov) 
15’10” ; disc (b) — I. 
Armeanu (U—Iași) 43,46 
m.

In competiția de judo, 
titlurile de campioni 
universitari au fost cîș- 
tigate în ordine de : 
Gr. Alionescu (U—Cra
iova); Fl. Donciu (A.S.E. 
București) ; Șt. Vodă

Titlurile la volei au
Dinamo (feminin),

Turneele finale ale campionatelor 
naționale de volei s-au încheiat sîm- 
bătă seara, dar numele echipelor 
campioane erau cunoscute cu 24 de 
ore înainte. La Piatra Neamț, echipa 
feminină Dinamo București (antrenor 
Gh. Constantinescu) — trecînd și de 
Rapid — și-a asigurat locul I în cla
samentul general și deci și titlul, 
în timp ce la Cluj echipa Steaua 
București (antrenor T. Tănase) — 
prin succesul asupra Rapidului (însă

TURNEUL U.E.F.A.

PENTRU JUNIORI

România - Turcia 2-1
In mai multe orașe din R. D. Ger

mană s-au disputat ieri primele 
jocuri ale noii ediții a turneului 
U.E.F.A. la fotbal, rezervat echipelor 
de juniori. Echipa României a jucat 
în localitatea Riessa cu selecționata 
Turciei. Ținerii noștri fotbaliști au 
învins cu 2—1 (0—1). în aceeași grupă, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 2—1 
(1—0) formația Portugaliei.

Iată rezultatele din celelalte grupe : 
Spania—Franța 1—0 (1—0) ; Iugosla
via—Austria 2—0 (2—0) ; Scoția—Po
lonia 1—0 (1—0) ; R. D. Germană— 
Cehoslovacia 1—0 (1—0) ; Anglia— 
Malta 6—0 (3—0) ; Bulgaria — R. F. a 
Germaniei 1—0 (0—0).
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„CURSA PĂCII"

sportului

(I.E.F.S.) Aron Gostlan 
(Politehnica Timișoara) ; 
I. Herman (I.E.F.S.) ; 
Gh. Marchiș (Politehni
ca Timișoara).

Competiția feminină 
de gimnastică artistică 
a scos în evidentă ex
celenta pregătire a stu
dentelor Mariana Pegu- 
lescu (Politehnica Bucu
rești), Veronica Simon 
(I.E.F.S.) și Liliana Con- 
stantinescu (I.E.F.S.).

rămas in Capitală: 
Steaua (masculin)

și prin înfrîngerea dinamoviștilor de 
către Politehnica Galați) — intra 
din nou în posesia tricourilor de cam
pioni.

Ultimele meciuri, care oricum nu 
puteau influența soarta primelor două 
locuri, s-au încheiat astfel : Piatra 
Neamț : Dinamo—Penicilina Iași 3—1, 
Rapid—Farul 3—1 ; la Cluj : Steaua 
— Dinamo 3—2, Rapid — Politehnica 
3—2.

Gora (121 km) — a fost cîștigată de 
alergătorul Dieter Gonschorek (R. D. 
Germană), cronometrat în 2 h 58’24”. 
El a dispus la sprintul final de po
lonezul Szurkowskl și de bulgarul 
Kotev. La interval de secunde a 
sosit și grosul plutonului, în care se 
aflau și rutierii români. In clasamen
tul general conduce Szurkowski 
(Polonia). înaintea disputării acestei 
etape, cicliștii români ocupau urmă
toarele locuri în clasamentul gene- 
nal : 30 — David ; 32 — Ziegler ; 
54 — Puteriti ; 56 — Nemțeanu ; 61 
— Moldoveanu ; 63 — Egyed.

In fruntea clasamentului pe echipe 
se află U.R.S.S., urmată de R. D. 
Germană și Polonia. Echipa României 
ocupă locul 9.

Rugbiștii grivițeni învinși net
In campionatul de rugbi, la Bucu

rești' Steaua a învins cu 16—6 pe 
Grivița Roșie, iar Progresul a dis
pus cu 5—3 de Gloria. Alte rezultate, 
din țară : Rulmentul Bîrlad—Uni
versitatea Timișoara 0—3 ; Agrono
mia Cluj—Politehnica Iași 3—3.

Desfășurată pe ploaie și vînt, cea 
de-a 8-a etapă a competiției cicliste 
„Cursa Păcii" — Poznan—Zielona

Concurs ciclist pe circuit rezervat juniorilor
Foto : M. Cioc

față de anii precedent!. In alte părți, 
sporirea numerică a efectivelor nu a 
fost corelată cu posibilitățile de asi
gurare a bazei furajere. Cooperativa 
agricolă din Pintic, bunăoară, a pre
văzut în fiecare an creșterea numă
rului de animale, dar fără a asigura 
în același timp și furajele necesare, 
din care cauză a fost apoi nevoită 
să le cumpere.

încă din toamna anului tre
cut. la indicația comitetului ju
dețean de partid, s-a luat mă
sura de a se forma loturi de 
prăsilă care să fie supuse unui re
gim special de îngrijire și furajare.

Cooperatorii din Lechința. nrin- 
tr-o furajare și îngrijire rațio
nală, au realizat anul trecut 2156 
litri de lapte pe cap de vacă, în 
timp ce vecinii lor din Matei — nu
mai pe jumătate. Asemenea diferen
te nejustificate există și în ce pri
vește îngrășarea și livrarea anima
lelor pentru carne. Cooperativele a- 
gricole din Lechința, Reteag, Bis
trița, Chiuza livrează animale la 
greutăți mari, realizînd venituri im
portante. Dispunînd de aceleași po
sibilități. cooperatorii din Corvi- 
nești. Galatii-Bistritei. Sînmihaiul de 
Cîmpie continuă să predea la con-

Întoarcerea din olanda 
a delegației marii adunări naționale

Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de acad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., care a făcut o 
vizită în Olanda la invitația parla
mentului acestei țări, s-a înapoiat 
duminică după-amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte Con
stantin Dăscălescu, președintele Con
siliului popular județean Galați, 
secretar al M.A.N., Constantin Din- 
culescu, membru corespondent al A- 
cademiei, președintele Comisiei pen
tru învățămînt, știință și cultură a 
M.A.N., prof. dr. docent Ștefan Pas- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Universității din 
Cluj, Mihai Ubornyi, vicepreședinte

al Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, secretar al 
Comisiei pentru agricultură și sil
vicultură a M.A.N., Ion Mărcuș, pre
ședintele Consiliului județean Brașov 
al sindicatelor, și Mircea Rebreanu, 
secretarul Comisiei juridice a M.A.N.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, de preșe
dinți ai unor comisii permanente, de- 
putațl al marii Adunări Naționale. Au 
fost de față Dirk Van Eysinga, am
basadorul Olandei la București, șl 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica
La invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor, du
minică după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Congresului ir
landez al sindicatelor (I.T.U.C.), con
dusă de James Dunne, președintele 
Congresului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de La
risa Munteanu și Iosif Anderco. se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de activiști sindicali.

★
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală colectivul Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra", care a luat 
parte la cea de-a 16-a stagiune a 
Teatrului Națiunilor de la Paris. 
La această prestigioasă manifestare 
culturală internațională, care ■ în-

zilei
ceput în luna aprilie șl va conti
nua pînă la sfîrsitul lunii iunie, 
alături de cunoscute companii de 
teatru clasic și modern, de balet 
din Irlanda. Spania, Cehoslovacia, 
Tunisia, S.U.A.. Italia. Japonia. Por
tugalia, Etiopia și Danemarca, ar
tiștii noștri au prezentat patru spec
tacole cu nemuritoarea comedie a 
clasicului Caragiale „D-ale carnava- 
lului". în regia lui Lucian Pinti- 
lie. In sala Odeon, unde au avut 
loc, spectacolele românești au cu
cerit publicul parizian, după cum 
a fost subliniat de personalități ale 
teatrului francez, de presa de spe
cialitate. constituind „reprezentații 
remarcabile".

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)

— pentru realizările din 1968
— ni s-a acordat Diploma de 
întreprindere evidențiată în în
trecerea socialistă pe ramura 
extractivă a cărbunelui. La în
ceput. minerii trebuiau să ex
tragă, în 1969. pînă la opt sute 
de mii de tone de cărbune. Mai 
tîrziu. sarcinile au crescut : s-a 
ridicat „ștacheta” la nouă sute 
de mii tone. Cînd ni s-a 
cordat diploma, minerii s-au 
răzgîndit. „Vom scoate 930 de 
mii tone de cărbune", s-au an
gajat ei cu acel prilej. Numai 
să ni se asigure vagoanele de 
cale ferată necesare. Tovarășii 
de la C.F.R. nu ne prea înțe
leg. Din acest motiv, circa patru 
mii de tone cărbune nu s-au pu
tut livra, în plus, termocentra
lelor de la Doicești și Ișalnița.

E bine cunoscut că la C.F.R. 
trenurile funcționează după un 
orar riguros. Dar minerii din 
Baraolt si-au îndeplinit planul 
înainte de termen; Ce să 
facă ? Să aștepte cu cărbunii 
si cu brichetele adunate „deal” 
în curtea fabricii de ’ ‘ 
chetare ? Nu se poate ! Am 
văzut deasupra acestei 
ramide artificiale un excavator 
care — într-o echilibristică la 
înălțime — se căznea să mai 
facă o leacă de loc pentru 
cărbunele ce sosea de la mină.

— Dacă nu o să primim su
ficiente vagoane, ne-a spus un 
muncitor de la fabrica de bri- 
chetare. o să ne dea afară de 
aici cărbunii.

Minele își sporesc continuu po
tențialul lor economic. In cu- 
rînd urmează să înceapă con
strucția unei noi statii de bri- 
chetare a lignitului inferior, cu 
o capacitate anuală de 440 mii 
tone. Se va ajunge astfel 
ca, în 1972, toată produc
ția de cărbune a întreprin
derii miniere — circa un mi
lion de tone pe an — să fie 
brichetată. Anul acesta se 
va mai deschide și sec
torul „Racoș II”, cu extrac
ția la „suprafață". Producția 
anuală — 300 mii tone ; se lu
crează intens și la pregătirea ce
lui de-al doilea sector subteran 
de la Vîrghiș.

Spuneam că anul trecut mi
nerii acestui bazin au obtinut

a-

bri-
pi-

realizări nescontate chiar de 
cei mal optimiști planificatori. 
In alt chip nu găsim expli
cația faptului că. pentru 1968, 
erau prevăzute Pierderi în va
loare de 4 milioane lei. decît, 
probabil că. la data stabilirii 
planului, nu au fost suficient 
consultați minerii care au ho- 
tărît altfel: să rentabilizeze 
producția lor. Și au obținut pînă 
la finele anului trecut benefi
cii de 15 394 000 lei. iar primul 
trimestru din acest an s-a în
cheiat cu rezultate bune : pro
ductivitatea muncii a crescut, 
peste nivelul stabilit initial, cu 
11.5 la sută. Se prevede ca 
Pînă la 23 August, a 25-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, toate anga
jamentele suplimentare, pe în
tregul an, să fie îndeplinite, iar 
pînă la finele lui decembrie, 
să se mai obțină în plus o pro
ducție globală în valoare de 
un milion lei.

...Baraoltul este un oraș tî- 
năr. viguros. Ramurilor sale in
dustriale existente li se vor a- 
dăuga în următorii ani altele 
noi. conturîndu-se în acest fel 
mai pregnant profilul lui eco
nomic. Actuala secție de lac
tate — în genul ei, unică în 
tară — se va dezvolta pînă 
la o producție anuală de 500 
tone brînzeturi si 300 tone lap
te concentrat. Va mai începe 
construcția unor fabrici de pre
lucrare si industrializare a cal
carului si a diatomitei; va 
spori și capacitatea de îmbu- 
teliere a apelor minerale.

Emanciparea economică a ur
bei a impus edililor noi coor
donate în preocupările prezen
te. dar mai ales de perspecti
vă. Pe „Dealul viilor" se 
văd siluetele unor blocuri. 
Orașul se va îmbogăți prin con
struirea unor complexe comer
ciale și de deservire, policlinică, 
cineinatograf. creșe. stadion, au
togara ; la toamnă urmea
ză să se inaugureze noul liceu.

în armonia culorilor indus
triale si spirituale din iudet. 
Baraoltul se definește ca o 
prezență activă, distinctă. Iată 
de ce. drept încheiere, ni s-au 
părut semnificative versurile 
din folclorul contemporan lo
cal : „Du-te. Oltule. si spune” / 
„Că trăim alt trai pe lume”.
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najarea de ghețării, bazine de ră
cire, precum și utilajele necesare.

Faptele demonstrează că dezvolta
rea creșterii animalelor oferă posi
bilități largi de sporire a veniturilor. 
Exemple pozitive, în această direc
ție, ne oferă cooperativele agricole 
din Uriu, Reteag și altele, care anul 
trecut au realizat peste 1 milion lei 
fiecare din vînzarea produselor și a 
animalelor de carne. Creșterea ani
malelor este nerentabilă numai acolo 
unde nu există o preocupare pentru 
îngrijirea și furajarea rațională, așa 
cum șe întîmplă la cooperativele din 
Corvinești, Galații-Bistriței, Sînmi-

Răspunderea de a conduce 
nemijlocit agricultura județului

In unele unități, printre care Re
teag, Bistrița, Sieu etc., organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
s-au ocupat în mod deosebit de a- 
ceastă problemă și au creat deja 
loturi valoroase. Există însă și ca
zuri de neglijență și de subapreciere 
a acestei acțiuni. La cooperativele 
din Livezile. Mărișelu. Unirea. Bu- 
dacul de Jos, loturile de prăsilă nu 
sînt întreținute în mod corespunză
tor. Uneori furajele de bună cali
tate nu se administrează animalelor 
de prăsilă, din care cauză calitatea 
acestora nu corespunde cerințelor.

In cuprinsul județului există con
diții prielnice pentru mărirea pro
ducției animaliere. Există diferente 
mari între rezultatele obținute de o 
unitate sau alta — diferente care 
provin îndeosebi din modul de în
grijire și hrănire a animalelor.

tractări animale de slabă calitate, 
sub greutățile prevăzute.

Pentru a îmbunătăți situația în 
sectorul zootehnic, am socotit necesar 
ca, în cadrul ansamblului de măsuri 
pe care urmează să le luăm — șl care 
trebuie să stea permanent în atenția 
organizațiilor de partid de la sate — 
să începem cu asigurarea bazei fura
jere și selecția în fiecare unitate. In 
acest scop, s-au format colective de 
specialiști care, împreună cu condu
cerile cooperativelor agricole, veri
fică starea loturilor de animale de 
prăsilă, asigură o strictă evidență a 
producției. Ne preocupă, de aseme
nea, extinderea însămînțărilor artifi
ciale, organizarea schimbului de ani
male de rasă. Considerăm că măsurile 
întreprinse vor permite ca producția 
de lapte să crească cu cel puțin 
100—150 litri la fiecare vacă. Pentru 
păstrarea laptelui s-a prevăzut ame-

haiul de Cîmpie. Cooperativele din 
județ dispun de largi posibilități de 
a mări producția de furaje, proble
mă care trebuie să devină o preocu
pare de seamă pentru consiliile de 
conducere și organizațiile de partid. 
Multe organizații de partid au pre
văzut, între altele, să mobilizeze 
masa largă a cooperatorilor la efec
tuarea lucrărilor necesare, îndeosebi 
în perioada de recoltare și depozi
tare a nutrețurilor. Anul acesta am 
examinat posibilitățile de mărire a 
recoltelor la plantele de nutreț cul
tivate. Suprafețele însămînțate cu 
plantele furajere valoroase, cum ar 
fi lucerna, trifoiul, sparceta, ghiz- 
deiul și borceagul. au fost grupate 
în preajma fermelor. Mai există încă 
mentalitatea de a amplasa plantele 
furajere oriunde și oricum și numai 
după ce au fost amplasate culturile 
de cereale și plante tehnice.

In majoritatea unităților agricole 
din județ, pajiștile naturale — care 
ocupă 56 la sută din terenul agricol 
— sînt principala sursă de hrană a 
animalelor. Este vorba de o avere 
imensă care nu e valorificată decît 
în mică proporție. O pătrime din a- 
ceste pajiști sînt supuse eroziunilor, 
iar altele, cu exces de umiditate, au 
o compoziție floristică de calitate in
ferioară. In realitate au rămas ca 
finețe naturale doar acele terenuri 
care n-au putut fi transformate în 
plantații de pomi și viță de vie. In 
ce privește pășunile, „pe hîrtie” o- 
cupă o suprafață de 97 000 hectare. 
Dar circa 23 000 hectare sînt aco
perite cu vegetație forestieră fără 
valoare economică. Există numeroase 
litigii silvo-pastorale, în care sînt 
interesate unități cooperatiste cres
cătoare de animale și care durează 
de ani de zile. Solicităm în acest 
sens sprijinul Ministerului Econo
miei Forestiere care, împreună cu 
organele județene de specialitate, să 
stabilească suprafețele de pășuni ce 
urmează a fi reluate din fondul fo
restier și defrișate pentru a fi re
date pășunatului. Este meritorie ac
țiunea unor organizații de parti'd șl 
U.T.C. dintr-o serie de cooperative 
agricole și comune, cum sînt cele din 
Nimigea de Jos și Telciu, care orga
nizează anual acțiuni de curățire și 
fertilizare a pășunilor. în această 
primăvară, 3 mii de hectare de pă
șune se vor curați și fertiliza cu în
grășăminte naturale și chimice. în 
zona necooperativizată sînt prevă
zute a se executa lucrări finanțate 
pentru defrișarea unei suprafețe de 
300 hectare, curățirea a 7 500 hectare 
și fertilizarea a 3 300 hectare, ceea 
ce reprezintă puțin. In adunări ge
nerale ale cooperativelor și în ca
drul organizațiilor de partid s-au 
discutat pe larg aceste probleme, au 
fost luate hotărîri bune care trebuie 
duse la îndeplinire în totalitatea lor.

Rezolvarea problemelor legate de 
dezvoltarea agriculturii și, în spe
cial. a zootehniei, depinde de modul 
în care sînt puse în practică măsu
rile adoptate. In acest sens, comite
tul județean de partid va acționa cu 
perseverență, asigurînd obținerea de 
producții și venituri cît mai mari în 
toate unitățile agricole.



viața internațională______
Vietraamul de sud
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ALE FORȚELOR PATRIOTICE
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SAIGON 18 (Agerpres). — în 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
forțele patriotice au bombardat cu 
proiectile reactive cartierul general 
al forțelor americane în Vietnamul 
de sud și baza militară gigant de 
la Long Binh, situată la ceva mai 
mult de douăzeci de kilometri de 
Saigon. în cursul nopții au fost 
lansate 15 astfel de bombarda
mente, apreciate ca „serioase" de 
către comunicatul militar ameri
can. Unul dintre acestea a avut loc 
împotriva pozițiilor de artilerie și 
de geniu ale trupelor americane din 
orașul Xuan Loc. Acțiunea artile
riei a fost urmată imediat de asal
tul unor grupe de patrioți, atacul 
producînd pierderi însemnate în 
oameni și materiale trupelor agre
soare.

agențiile de presă transmit:
Bilanțul oficial al tulbu

rărilor din Malayezia a cres- 
cut în cursul nopții la 136 morți, prin 
descoperirea unor noi cadavre. Pînă 
în prezent, poliția a arestat pe în
tregul teritoriu al țării 2 760 persoa
ne. Duminică dimineață, forțele de 
poliție controlau situația la Kuala 
Lumpur. în cursul nopții s-a înregis
trat doar un singur incident.

La Charleroi (Belgia) a avut loc re
cent o demonstrație a muncitorilor 
mineri care cereau oprirea conce
dierilor, renunțarea la închiderea în
treprinderilor, precum și îmbunătă

țirea condițiilor de muncă
Șeful statului cambod- 

aiUîl, prințul Norodom Sianuk, a 
anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că relațiile diplomatice dintre 
Cambodgia și Republica Federală a 
Germaniei sînt în prezent considerate 
ca întrerupte.

Preocupări pentru perfecționarea 
cadrelor economice

HANOI 18 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că, în timpul 
raidurilor întreprinse la 14 mai a- 
supra unor regiuni populate din 
provincia Quang Binh, aviația a- 
mericană a aruncat bombe explo
zive și bombe cu bile. în urma 
acestor atacuri, 13 persoane au fost 
ucise, 26 au fost rănite, iar mai 
multe locuințe avariate.

Agenția menționează în conti
nuare că, de cînd americanii au 
anunțat întreruperea bombarda
mentelor asupra R.D. Vietnam, a- 
vioane de recunoaștere au între
prins peste 1 000 de raiduri în spa
țiul aerian al provinciei Quang 
Binh, care a fost bombardată și 
mitraliată în aceeași perioadă de 
94 de ori de către avioane de bom
bardament, inclusiv avioane de 
tipul „B-52“.

Cu ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a bătăliei de la 
Cassino și Montecassino, 
împotriva armatei naziste, la care au 
luat parte și voluntari polonezi ală
turi de trupele aliate, ambasadorul 
Poloniei în Italia a inaugurat în pri
ma din aceste localități o expoziție 
a „Monumentelor poloneze ale luptei 
de eliberare și ale martirilor". La 
festivitate au luat parte numeroase 
personalități militare și ale vieții pu
blice italiene, precum și o delegație 
a foștilor combatanți italieni.

93 de deținuți politici din 
închisoarea madrilenă „Ca- 
rabanchel" au întrat în cea de-a 
4-a zi a unei greve a foamei, pe care 
au declarat-o în semn de protest față 
de tratamentul la care sînt supuși. 
Săptămîna trecută, 20 de femei deți
nute pentru motive politice au decla
rat, de asemenea, o grevă a foamei 
într-o închisoare din Madrid, cerind 
separarea lor de deținutele de drept 
comun.

0 delegație argentineană 
va începe la sfîrșitul lunii 
mai un turneu în Europa oc
cidentală unde va vizita Suedia, 
Olanda, R.F.G., Marea Britanie, Fran
ța și Italia. Delegația argentineană 
are drept scop să studieze cu guver
nele țărilor vizitate și în primul rînd 
cu cele ale țărilor din Piața comună 
posibilitatea înlăturării obstacolelor

Măsuri 
de reorganizare 

a guvernului 
Guineei

CONAKRY ÎS (Agerpres). — 
După cum relatează din Conakry 
agenția France Presse, președin
tele Republicii Guineea, Seku Ture, 
a procedat la o reorganizare a gu
vernului. în urma acestei măsuri 
postul de ministru al apărării a 
fost desființat, iar generalul Lan- 
sana Diane, care a deținut această 
funcție, a devenit ministru al afa
cerilor interne. Totodată, a fost 
creat un secretariat de stat pentru 
problemele apărării care se află în 
subordinea directă a președintelui 
Republicii.

existente în calea dezvoltării exportu
rilor argentinene spre Europa apu
seană.

n
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în orașul Kagoshima, si
tuat în extremitatea de sud a 
arhipelagului japonez (la 1 500 
km de Tokio) a fost deschisă 
o expoziție românească orga
nizată de Asociația pentru 
cultură și artă din Japonia, cu 
sprijinul ambasadei române, 
în galeriile celui mai 
magazin universal din 
sînt expuse numeroase
grafii, care înfățișează peisaje 
din România, obiecte de arti
zanat provenite din diferite 
județe, ceramică, țesături. Ex
poziția, prima de acest gen 
deschisă în extremitatea su
dică a insulei Kyushu, a trezit 
un viu interes în rîndul locui
torilor orașului Kagoshima.

mare 
oraș 
foto-

Un nou buletin medical 
dat publicității duminică la 
spitalul „Groote Schuur" 
din Capetown arată că Philip Blai- 
berg a avut o noapte liniștită și că 
starea sănătății lui a înregistrat o 
oarecare ameliorare. De asemenea, 
Blaiberg, care este decanul de vîrstă 
al celor ce trăiesc cu inimi transplan
tate, a mîncat bine. După cum s-a mai 
anunțat, el a fost internat de urgență 
în cursul zilei de vineri pentru „ex
tenuare".

Cuvintarea lui W. Gomulka

la întîlnirea cu alegătorii 

din Varșovia

REPETIȚIE GENERALĂ 

PENTRU ASELENIZARE 
® IERI A FOST LANSATĂ NAVA COSMICĂ „APOLLO-10“

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON
DE LA C. ALEXANDROAIE

VARȘOVIA 18. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In cadrul 
campaniei electorale pentru ale
gerile în Seim, de la 1 iunie. 
W. Gomulka s-a întîlnit cu alegătorii 
din capitala Poloniei. în cuvîntarea 
rostită, primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. s-a referit la unele pro
bleme economice principale ale țării 
în lumina eforturilor pentru îndepli
nirea sarcinilor celui de-al patrulea 
an al planului cincinal. Rezultatele 
obținute pînă în prezent — a declarat 
vorbitorul — sînt pe deplin mulțu
mitoare și există temeiuri să presu
punem că sarcinile principale prevă
zute în planul economic pe perioada 
1966—1970 vor fi îndeplinite. în legă
tură cu aceasta, el a amintit că rit
mul de creștere a producției indus
triale a depășit prevederile planului, 
dar că s-a redus simțitor producția 
obținută pe calea sporirii productivi
tății muncii, ceea ce limitează posi
bilitățile de creștere a salariului 
real.

Referindu-se la situația din agri
cultură, vorbitorul a relevat tendința 
de creștere a achizițiilor de produse 
agricole și a subliniat necesitatea re
cuperării rămînerilor în urmă la 
unele semănături datorate timpului 
nefavorabil.

Schițînd sarcinile planului econo
miei naționale pe perioada 1971—1975. 
Gomulka a arătat că. în elaborarea 
noului plan, se va avea în vedere o 
mai deplină folosire a potențialului 
existent, a realizărilor revoluției teh- 
nico-științifice în procesele de pro
ducție si în întreaga economie națio
nală, acordîndu-se prioritate sectoa
relor de producție de mare actuali
tate.

în legătură cu politica de in
vestiții. W. Gomulka a arătat că, 
în principal, problema constă în 
concentrarea investițiilor de capital 
si micșorarea ciclului de construc
ții si. de asemenea. în crearea u- 
nor condiții pentru activitatea de 
investiții, care vor ușura atingerea 
acestor scopuri. Investițiile capitale 
în noul plan cincinal, a spus el. se 
vor mări cu aproximativ 40 la sută 
în comparație cu cincinalul în curs.

Abordînd unele probleme ale situa
ției internaționale actuale, vorbitorul 
a arătat că politica externă promo
vată de Polonia pînă în prezent va 
fi continuată si în viitor. El a preci
zat că se va continua să -se meargă 
pe linia asigurării securității și in
violabilității frontierelor tării, con
solidării si întăririi prieteniei cu 
U.R.S.S.. cu celelalte țări socialiste 

Pavilionul românesc la Tîrgul internațional de la Budapesta

si continuării acțiunilor de întărire 
a prieteniei si colaborării cu toate 
popoarele lumii. Referindu-se la im
portanta ultimei sesiuni C.A.E.R., 
care a avut loc la Moscova, vorbi
torul a spus că aceasta a consti
tuit un nou succes al unității țări
lor participante, avînd un rol im
portant în procesul de perfecțio
nare a colaborării economice dintre 
aceste țări. W. Gomulka a subli
niat rolul sistemului socialist si al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și al întregului front an- 
tiimperialist în asigurarea păcii în 
lume.

Referindu-se la Consfătuirea de la 
Budapesta a statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia și la ape
lul adresat tuturor statelor europene, 
W. Gomulka a arătat că Polonia este 
gata să înceapă discuții în legătură 
cu orice propunere constructivă, indi
ferent de cine va fi făcută. în acest 
sens, el a salutat inițiativa guvernu
lui finlandez de a găzdui o conferință 
europeană.

Referindu-se la relațiile Poloniei cu 
R. F. a Germaniei, W. Gomulka a 
menționat că poziția guvernului 
R. F. a Germaniei în problema fron
tierelor nu s-a schimbat. El a arătat 
însă că Partidul Social Democrat 
adoptă o poziție proprie în unele 
probleme importante. Amintind unele 
declarații făcute de vicecancelarul 
Willy Brandt la Congresul P.S.D.G. 
de Ia Niirnberg în problema recu
noașterii de către Germania occiden
tală a frontierei de pe Oder-Neisse, 
primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat că aceasta constituie un oas 
înainte în comparație cu poziția ex
primată în această problemă de către 
toate guvernele R. F. a Germaniei, 
în orice moment — a declarat el — 
sîntem gata să încheiem cu R. F. a 
Germaniei un tratat interstatal si
milar cu cel pe care l-am încheiat, 
cu 19 ani în urmă, cu R. D. Germană.

în încheierea cuvîntării sale. W. 
Gomulka a spus: Vom face si pe 
viitor tot ce ne stă în putintă pen
tru a întări unitatea țărilor socia
liste si mișcării comuniste interna
ționale — una din premisele fun
damentale ale progresului, socialis
mului. libertății popoarelor si in
staurării unei păci trainice în lu
mea întreagă. Vom acționa și pe 
viitor în mod consecvent în fo
losul constituirii unei securități trai
nice și păcii în Europa. în folosul 
dezvoltării colaborării multilaterale 
a tuturor statelor.

Duminică la ora 12,49, ora locală, 
nava cosmică „Apollo-10“, la bordul 
căreia se află cosmonauții Thomas 
P. Stafford, John W. Young și Eu
gene A. Cernan, și-a luat zborul 
spre Lună de pe rampa de lansare 
39 a rachetodromului Cape Kennedy, 
într-o misiune spațială, considerată 
de Administrația națională pentru 
cercetarea și explorarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a fi ultima înain
tea coborîrii pământenilor pe solul 
satelitului natural al Terrei.

Aproape un milion de spectatori, 
masați pe plajele din apropiere de 
Cape Kennedy, au asistat la lansa
rea lui .,Apollo-10“. Pe rachetodrom 
se găseau peste 2 000 de personali
tăți invitate din toată lumea si- circa 
1 500 de ziariști.

Misiunea lui „Apollo-10“ este de a 
lega cap la cap toate datele fractio
nate obținute pînă în prezent de ce
lelalte nave cosmice ale programului 
„Apollo" (evaluat la 24 de miliarde 
de dolari). „Vom încerca, a decla
rat cosmonautul Stafford, să dezle
găm toate necunoscutele ecuației 
zborului spre Lună și să netezim 
astfel drumul pentru misiunea de a- 
selenizare ; să efectuăm exact abso
lut toate operațiunile impuse de ase
lenizare în afară doar de pasul final 
— coborîrea pe suprafața Lunii".

Gigantica rachetă „Saturn-5“, înal
tă de circa 120 de metri, cît un bloc 
cu 36 de etaje, are conectate în ex
tremitatea sa superioară modulul lu
nar și nava cosmică „Apollo-10“. în 
carnetul de bord al navei sînt în
scrise pe zile, ore. minute și secunde, 
toate operațiunile ce vor trebui efec
tuate de cei trei cosmonauți, în de
cursul celor 8 zile de voiaj spațial. 
Printre acestea se numără înscrie
rea navei pe o orbită în jurul Lunii, 
trecerea cosmonautilor Stafford și 
Cernan la bordul modulului lunar, 
decuplarea acestuia de navă, efectua
rea unui zbor independent spre su
prafața Lunii și înscrierea modulu
lui pe o orbită în jurul satelitului 
natural al Pămîntului. De pe această 
orbită, modulul va coborî de două 
ori pînă la numai 15 km depărtare 
de Lună, în timpul celor 4 revolu
ții, care vor fi efectuate în circa 8 
ore. „în cazul în care am depăși cu 
numai 3 secunde limita de oprire a 
propulsiei modulului spre Lună, 
ne-am prăbuși pe suprafața ei cu o 
viteză de aproape 1700 km pe se
cundă", a declarat cosmonautul Cer-, 
nan. Nimeni însă nu poate crede că 
s-ar putea comite o asemenea eroare 
fatală.

Apropierea de suprafața Lunii 
pînă la 15 km nu este necesară nu
mai pentru a verifica această mini- 
navă cosmică în condițiile de zbor 
în jurul satelitului natural al Pă
mîntului, ci și pentru a obține date 
mai precise privitoare la relieful zo
nei în care doi din cei trei cosmo
naut! ai misiunii „ApolIo-11" ur
mează să aselenizeze la 20 iulie a.c. 
Locul de aselenizare a și fost fixat

ȚĂRILE MAGHREBIENE DORESC SĂ DEZVOLTE 
COOPERAREA ECONOMICĂ RECIPROCĂ

TUNIS 18 (Agerpres). — între 
12 și 18 mai s-au desfășurat la 
Tunis lucrările unei conferințe 
maghrebiene, la care au participat 
experți economici din Maroc, Al
geria, Tunisia și Libia. Experții 
au întocmit un raport asupra coo
perării economice dintre cele pa
tru țări. Acest raport va servi pu
nerii la punct a unui proiect de 
acord interguvernamental de coo

în zona de sud-vest a Mării Liniști!, 
unde, potrivit datelor obținute pină 
în prezent, s-ar afla o regiune de 
platou, cu suprafața mai netedă. Ma
rea Liniștii este situată în dreapta 
părții vizibile a Lunii. „Credem, de
clara Stafford, că vom putea să gă
sim pentru colegii misiunii „Apollo- 
11“ un loc cît mai bun de „parcare", 
evitînd craterele și mameloanele, 
pentru a nu-i pune în încurcătură". 
In acest scop, în program se prevăd 
filmarea prin teleobiectiv și fotogra
fierea acestei zone.

în decursul celor 4 revoluții ale 
modulului în jurul Lunii, Stafford și 
Cernan vor efectua cu mica lor navă 
cosmică urcușuri și coborîșuri, si- 
mulînd treceri peste dealuri și pla
touri, vor schimba direcția de depla
sare în spațiu a navei și vor simula 
aselenizări. In acest timp, nava cos
mică „Apollo-10“ pilotată de cos
monautul Young, își va continua 
zborul în jurul Lunii, la o altitudine 
de circa 96 km fată de modulul lu
nar.

După încheierea celei de-a patra 
revoluții, modulul se va îndrepta 
spre nava mamă, cu care se va re- 
cupla, iar cosmonauții Stafford și 
Cernan vor trece înapoi în cabina 
navei, prin tunelul de legătură din
tre cele două vehicule spațiale.

în decursul celor 8 zile de voiaj 
spațial la bordul navei „Apollo-10“, 
cosmonauții vor efectua 11 trans
misii de televiziune la sol, unele în 
culori, a cîte 15 minute fiecare. De 
asemenea, în cele 61,30 ore de zbor 
al navei în jurul Lunii, timp în care 
va efectua 31 de revoluții, cosmo
nauții vor transmite date privitoare 
la variațiile atracției gravității de pe 
suprafața acestui astru. în cazul în 
care vor observa fenomene deosebite 
pe suprafața Lunii, vor comunica 
cu stațiile din cele 34 de țări cart;, 
urmăresc zborul, la care se află ]'■ • 
de astronomi, specialiști în cerceta
rea fenomenelor lunare. De la caz la 
caz, cosmonauții vor primi instruc
țiuni dacă să se apropie sau să se 
depărteze de astru.

In fapt, zborul navei „Apollo-10“ 
este o fidelă repetiție generală a în
tregii misiuni spațiale a navei cos
mice „Apollo-ll“, mal puțin aseleni
zarea, pe care Stafford și Cernan o 
vor simula doar. Se vor mulțumi și 
cu atît, mai ales că ei vor.fi primii 
pămînteni care vor vedea Luna de la 
o distantă atît de mică. în rest, pro
gramul de zbor al celor două nave 
este absolut identic.

Nava cosmică „Apollo-ll“, progra
mată a-și lua zborul la 16 iulie a.c., 
va fi transportată miercuri spre 
rampa de lansare de De care si-a 
luat zborul „Apollo-10". Aselenizarea 
este prevăzută pentru duminică 20 
iulie.

La scurt timp după lansarea lui 
.,Apollo-10". cele trei trepte ale ra
chetei s-au desprins pe rînd si nav.i 
împreună cu modulul lunar s-a-u 
înscris pe orbita stabilită.

perare economică. Conferința mi
niștrilor economiei din țările ma
ghrebiene, care va lua în discu
ție preconizatul proiect de acord, 
se va întruni la 12 iunie la Ra
bat.

Proiectul de acord ar avea în 
vedere măsuri privind tarifele va
male, cooperarea industrială și a- 
gricolă, probleme monetare și fi
nanciare.

în ultima vreme, în R. P. 
Polonă, paralel cu efortul 
pentru soluționarea com
plexelor probleme de mo
dernizare și optimizare a 
tehnologiei, pentru aplica
rea tot mai largă în toate 
domeniile vieții a realiză
rilor științei contempo
rane, a tehnicii electroni
ce de calcul, se acordă o 
atenție deosebită perfec
ționării cadrelor de con
ducere din economie. Cu 
privire la această proble
mă, am avut recent o con
vorbire cu directorul ge
neral al Centrului de per
fecționare a cadrelor de 
conducere din economie, 
ing. Zbigniew Prochot. 
D-sa mi-a făcut, Ia în
ceput, un scurt istoric al 
acestei instituții, care de 
aproape zece ani desfă
șoară o activitate labori
oasă pentru a asigura e- 
conomiei cadre de condu
cători temeinic pregătite 
sub aspect teoretic și prac
tic. Inițial, centrul s-a 
preocupat de instruirea 
maiștrilor, apoi, treptat, a 
trecut la perfecționarea 
pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi, 
din întregi resoarte ale 
economiei și chiar uniuni 
industriale pe ramură.

De fapt, a ținut să preci
zeze interlocutorul, de
numirea acestei Instituții 
redă numai parțial com
plexitatea activității sale. 
Procesul de perfecționare 
a cadrelor include, eșalo
nat pe mai multe etape, 
un bogat program de stu
dii și seminarii pe tema 
cercetării în amănunțime 
a tuturor aspectelor lega
te, direct sau indirect, de 
conducerea unei întreprin
deri, de aplicarea celor 
mai optime soluții în con

dițiile concrete ale unei 
întreprinderi sau alta. In 
planul de pregătire a 
cursanților intră studiul 
cerințelor pieței, progra
marea producției, dezvol
tarea și organizarea pro
ducției, aplicarea rapidă 
și cu maximum de eficien
tă a tehnicii electronice de 
calcul.

Centrul, care desfășoară 
o activitate multilaterală, 
cu rezultate bune, are

vele de muncă ce ne soli
cită ajutorul în elaborarea 
unor soluții concrete de 
organizare eficientă și ra
țională a procesului de 
producție.

Răspunzînd la o între
bare legată de instruirea 
cursanților, Z. Prochot 
mi-a spus : „Nu lucrăm cu 
elevi sau studenti, ci cu 
oameni maturi, cu o expe
riență bogată în produc
ție. La început este dificil

CORESPONDENTA DIN VARȘOVIA 
DE LA I. DVMITRAȘCV

șase secții : program și 
metodică, secția economi
că. organizarea muncii, 
gospodărirea cadrelor, pre
lucrarea automată a date-1, 
lor și aplicarea în indus
trie. înființat cu ajutorul 
Organizației Internaționale 
a Muncii, este înzestrat 
cu o mașină electronică de 
calcul engleză „I.C.T.- 
1 300". dispune de o biblio
tecă bogată și un birou de 
informații tehnico-știinti- 
fice.

— Și, totuși, îmi mărtu
risește directorul Prochot, 
munca noastră nu ne sa
tisface pe' deplin. în vede
rea ridicării, nivelului și 
eficientei conducerii și a 
organizării pe baze știin
țifice a economiei preconi
zăm în prezent înființarea 
unor filiale ale centrului 
în provincie, ceea ce va 
asigura un sistem unitar 
de pregătire a cadrelor de 
conducere pe întreaga 
tară. Aceasta ne va permi
te, totodată, să sprijinim 
întreprinderile si colecti

căci în rîndurile cursanți- 
lor apar complexe de na
tură subiectivă, prejude
căți potrivit cărora ei nu 
ar mai avea nimic de în
vățat. Treptat însă acestea 
dispar, făcînd loc dorinței 
de a tine pasul cu cerin
țele tot mai mari ale pro
gresului tehnic și științific.

Candidatii sînt recrutați 
pentru diversele cicluri de 
cursuri din întreprinderi, 
din uniuni industriale, mi
nistere, organizații și aso
ciații cu profil economic și 
științific, ca si de la cele 
două centre de progres 
tehnic ce funcționează în 
prezent la Varșovia și Ka
towice. La începutul fiecă
rui ciclu de pregătire pri
mim circa 500 de cereri 
pentru admitere, mi-a ară
tat interlocutorul. în 
urma unei selecții riguroa
se . și științifice, pe baza 
unor teste și convorbiri, 
numai vreo 150 de candi
dați sînt admiși la prima 
dintre cele 4 sesiuni ale

ciclului. Trierea continuă 
astfel îneît la cea de-a 
doua sesiune ajung 100 de 
cursanti.

După o intensă pregătire 
teoretică, ei sînt trimiși la 
întreprinderile de unde 
provin, primind, fiecare, 
drept temă elaborarea u- 
nei lucrări. Aceasta constă 
în realizarea unui proiect 
de structură organizatorică 
sau în elaborarea unei so
luții optime a procesului 
de producție, tinîndu-se 
seama, bineînțeles, de con
dițiile locale și de posibi
litatea aplicării rapide în 
practică a recomandărilor 
făcute. O comisie de spe
cialiști studiază, apoi, so
luțiile propuse, le compară 
cu cele preconizate în pla
nul de studiu și, în func
ție de reușită, cursanții 
sînt admiși la forme supe
rioare de pregătire. Trep
tat. ei au de făcut fată u- 
nor exigente tot mai mari, 
astfel îneît pînă la urmă 
declarăm absolvenți ai 
cursului nostru numai 
30—40 dintre cei care s-au 
prezentat initial.

Rezultatele activității 
desfășurate de această in
stituție se oglindesc în 
producție, în aplicarea tot 
mai largă în uzine si în
treprinderi a unor metode 
si forme de conducere si 
organizare a producției 
dintre cele mai moderne 
care, la rîndul lor. urmă
resc teluri precise : crește
rea productivității muncii 
și îmbunătățirea rezultate
lor economice.

, în final. interlocutorul 
și-a exprimat interesul 
pentru stabilirea unor 
legături cît mai strîn- 
se cu instituțiile similare 
din țările socialiste, prin
tre care si România.

PORTUGALIA

PLATFORMA 
POLITICĂ A 

REPUBLICANILOR
LISABONA 18 (Agerpres). — 

Aproximativ 2 000 de reprezentanți 
ai opoziției portugheze s-au întîlnit 
într-un congres al republicanilor, 
care a avut loc între 15 și 17 mai 
la Aveiro. Evenimentul a suscitat 
atenția opiniei publice dat fiind că 
el reprezintă prima manifestare 
publică a opoziției, după mai bine 
de 12 ani de interdicții ale regimu
lui salazarist, impunîndu-se tot
odată prin platforma politică adop
tată cu prilejul congresului. Deși 
nu a luat poziție precisă în ceea ce 
privește așa-zisele teritorii portu
gheze de peste mări, platforma po
litică se pronunță pentru o dezba
tere publică asupra războiului co
lonial. Celelalte 15 puncte cuprind 
cerințe generate de o situație gre
vată încă din plin de sechelele 
dictaturii lui Salazar : amnistie ge
nerală pentru detinuții politici, li
bertatea de expresie și a reuniu
nilor, drepturi și libertăți sindicale, 
suprimarea poliției politice de trist 
renume — PIDE, care vreme în 
delungată a terorizat prin cele mai 
brutale mijloace viața politică por
tugheză pînă la suprimarea lide
rilor opoziției și a membrilor ei.

Opoziție față de proiectele 
de îngrădire a mișcării sindicale

(Urmare din pag. I)

nic al balanței de plăți, nu ar putea 
fi soluționate potrivit promisiunilor 
lor din cauza urmărilor negative ale 
grevelor, mai ales ale celor „neofi
ciale". Argumentul, destinat să 
creeze o anumită platformă anti- 
sindicală în opinia publică, nu reu
șește să convingă atîta vreme cît 
principala povară a regimului de 
austeritate este suportată de masele 
largi muncitoare, iar, pe de altă 
parte, cheltuielile militare se men
țin neatinse la nivelul de peste două 
miliarde lire anual.

Aflat sub dublă presiune — din 
partea sindicatelor și a liderilor 
laburiști — Consiliul General al 
Trade Union-urilor (T.U.C.) s-a vă
zut nevoit să intre în scenă și să-și 
definească atitudinea. Un prim pas, 
impus de valul protestelor, a fost 
convocarea unui congres extraordi
nar al sindicatelor britanice pentru 
5 iunie la Croydon.

Concomitent cu adîncirea frămîn- 
tărilor au avut loc consultări cu 
membrii cabinetului. Drept urmare. 
Consiliul General și-a asumat sar
cina de a elabora un proiect propriu 
de program, ca un fel de alterna
tivă la Cartea albă; Produsul ulti
melor ședințe ale Consiliului Ge
neral al T.U.C. este un document de 
30 pagini intitulat : „Un program de 
acțiune" care urmează să fie dat pu
blicității astăzi, luni. Din text reiese 
încercarea de a oferi o reglemen
tare a conflictelor de muncă prin a- 
plicarea unor metode de „disciplină 
sindicală". Măsurile preconizate 
conțin de fapt dreptul de interven

ție directă a T.U.C. Așa, de 
pildă, un comitet special constituit 
al acestuia ar căpăta împuternici
rea de a face investigații asupra 
disputei respective și de a prezenta 
apoi „recomandări" pe care Consiliul 
General le va putea transmite sin
dicatului în cauză sub formă de „in
strucțiuni", inclusiv privind înceta
rea unei greve. Documentul preci
zează de altfel că acele organizații 
sindicale care vor refuza să înde
plinească dispozitiunile T.U.C.-ului 
vor fi sancționate potrivit normelor 
statutare, măsura puțind consta în 
suspendarea calității de membru sau 
chiar excluderea din T.U.C. Inter
venția T.U.C. este prevăzută de ase
menea și în cazurile cînd condu
cerea unui sindicat ar cere acest 
lucru pentru „rezolvarea" unei greve 
„neoficiale".

„Programul de acțiune" al T.U.C. 
preconizează astfel o serie de mă
suri, care, prin asperitatea lor, se 
apropie de sancțiunile proiectului de 
lege laburist tocmai pentru a-i con
vinge pe autorii acestuia din urmă 
că soluția oferită de T.U.C. ar fi 
preferabilă, date fiind eventualele ei 
efecte anestezice asupra stării de 
spirit existente în sindicate. Totodată, 
tinînd seama de masiva împotrivire 
din rîndurile sindicatelor, liderii 
T.U.C. dezaprobă în declarațiile lor 
oficiale propunerea laburistă de a 
introduce sancțiuni penale.

Deocamdată, cabinetul laburist a 
acceptat să amine prezentarea pro
iectului de lege în Camera Comu
nelor pînă după congresul sindical 
extraordinar din 5 iunie, care ur
mează să dezbată și să adopte noul 
program al T.U.C. Din indiciile exis

tente, mulți comentatori desprind in
tenția administrației laburiste de a 
nu renunța în nici un caz la proiect 
și de a-1 trece cu orice preț prin 
parlament încă în cursul actualei se
siuni. Nu este un secret, de pildă, 
faptul că legea pentru reforma Ca
merei Lorzilor a fost scoasă de pe a- 
gendă tocmai pentru a putea afecta 
timpul necesar procedurii parlamen
tare de adoptare a legislației anti- 
sindicale. Intre timp, consultările 
între liderii laburiști și cei ai T.U.C. 
continuă, pentru miercuri fiind pre
văzută o altă întîlnire care să exa
mineze noul proiect de lege al 
T.U.C. Șansele unei apropieri în 
problema sancțiunilor sint însă pri
vite cu scepticism. Congresul ex
traordinar de la 5 iunie se anunță 
de pe acum agitat și crucial pentru 
atitudinea T.U.C. De aceea în ulti
mele cîteva săptămîni au fost sem
nalate frecvente cuvîntări rostite de 
liderii laburiști — mai ales de Bar
bara Castle, ministrul pentru pro
blemele productivității și folosiri! 
forțelor de muncă, la diferite con
ferințe anuale ale unor sindicate, în 
favoarea Cărții albe.

Vineri, sindicatul marinarilor, ur- 
mînd exemplul altor conferințe sindi
cale, a votat cu o largă majoritate 
o rezoluție în care Cartea albă este 
respinsă integral. Asemenea poziții, 
reflectînd amploarea crescîndă a 
rezistentei maselor sindicale largi, 
sînt așteptate să dețină o pon
dere însemnată la congresul extraor
dinar din 5 iunie, în parlament, pre
cum șl la însuși congresul anual al 
Partidului Laburist și la congresul 
ordinar al sindicatelor din toamna 
acestui an.
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