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Vrcmes continuă să fie Instabilă, zilele frumoaso 
alternînd cu cele ploioase. Precipitațiile care au căzut, 
în cursul zilei de vineri, au fost deosebit de abundente, 
îndeosebi în partea de sud și est a țării. Do la 18 
aprilie, ora 8, Ia 19 aprilie, aceeași oră, la stațiile Insti
tutului meteorologio au fost înregistrate cantități 
foarte mari de apă pe metrul pătrat: Botoșani — 65 
litri ț Iași — 31; Bacău — 49 ; Vaslui — 28 ; Km. Să
rat — 54 ; Făurei — 23 ; Tulcea — 23 ; Roșiori de Vede 
— 23; Sighișoara — 30 ; Sibiu — 33 ; în rest, cantitățile 
fiind mai mici. Ploile au stînjenit desfășurarea nor
mală a lucrărilor agricole de primăvară.

Timpul frumos din cursul zilei de sîmbătă șl vîntul 
au zvîntat, în oarecare măsură, pămîntul. Duminică, 
acolo unde nu s-a putut lucra în cîmp, la semănat, au 
fost făcute alte lucrări de sezon. In județul Vrancea, 
de exemplu, au continuat lucrările de întreținere Ia 
vița de vie. La întreprinderea agricolă de stat Cotești, 
sute de oameni au ieșit, în cursul zilei de duminică, la. 
tăiatul și legatul viței de vie. Pînă seara au fost făcute 
lucrări de întreținere la vii pe o mare suprafață. A fost 
o acțiune bine organizată de conducerea întreprinderii, 
susținută de toți muncitorii și specialiștii.

Pe terenurile mai zvîntate din .unele cooperative 
agricole din județul Teleorman, s-a lucrat la semănatul 
porumbului. Așa sînt cele din raza de activitate a în
treprinderilor pentru mecanizarea agriculturii din 
Brînceni și Conțești. Pînă la această dată, în coope
rativele agricole din județul Teleorman s-au semănat 
31 784 hectare cu porumb, ceea ce reprezintă 25,4 Ia 
sută din suprafața prevăzută. La floarea-soarelui au 
fost realizate 28 564 hectare, rămînînd de semănat nu-

mal 1000 hectare, lucrare care, așa cum se apreciază 
la direcția agricolă, se va încheia în următoarele 
două zile.

Deși temperatura a fost mai scăzută, duminică, s-a 
lucrat intens în unele județe din vestul țării. Pe ogoa
rele județului Timiș, de pildă, au fost scoase la cîmp un 
mare număr de tractoare. La întreprinderea pentru 
mecanizarea agriculturii din Sînnicoiau Mare au lu
crat în total 226 de tractoare, dintre care 52 la semă
nat, iar restul la pregătirea terenului. în cursul zilei 
de duminică, în cooperativele agricole servite do 
I.M.A. Sînnicoiau, printre care cele din Cenad, Sînni
coiau, Nerău, Teremia Mare și altele, a fost însămîn- 
țată o suprafață de 995 ha. De asemenea, la I.M.A. 
Goțlob, au lucrat, în această zi, 168 tractoare, iar la 
I.M.A. Topolovățu Marc — 270 tractoare. Pînă la 
această dată, în județul Timiș, au fost însămînțate 
16 590 ha cu porumb.

sAptămîna in cake am intrat este ho- 
tArîtoare pentru recolta ACESTUI AN. In 
aceste zile vor trebui intensificate eforturile pentru 
terminarea semănatului sfeclei de zahăr și florii-soa- 
relui în Moldova și în unele județe din Transilvania. 
De asemenea, în toată țara trebuie grăbit semănatul 
porumbului, cultură care ocupă o mare suprafață și 
prezintă o deosebită însemnătate pentru unitățile agri
cole, pentru economia țării. Organele șl organizațiile 
de partid, direcțiile agricole și uniunile cooperatiste 
sînt chemate să sprijine pe oamenii muncii din agri
cultură în desfășurarea lucrărilor agricole de primă
vară, astfel ca, în această săptămînă, să se lucreze cu 
cea mai mare intensitate la semănat.

CONTINUAÎN RITM INTENSCONSTRUCȚIAAEROPORTULUI
în județul Bihor, de la mijlocul 

șăptămînii trecute n-a mai plouat. 
Vîntul, ce-i drept destul de rece, 
a grăbit zvîntatul terenului. Deci au 
existat reale posibilități de a se e- 
xecuta, în continuare, arăturile de 
primăvară .șl semănatul. Dovadă e 
faptul că, în cooperativele agricole 
de producție din județ, s-au făcut, 
în săptămînă trecută, 2 250 ha ară
turi și au fost însămînțate 3 300 ha 
diferite culturi. Au obținut bune re
zultata cooperativele Biharia I, Borș. 
Ciuhoiu și multe altele, în care s-a 
lucrat intens.

>■ Dacă vineri nu s-a lucrat decît 
sporadic, în cursul zilei de sîmbătă 
au fost pregătite și semănate supra
fețe mai mari. Ținînd seama că 
timpul este foarte înaintat, iar se
mănatul întîrziat, în numeroase coo
perative agricole s-a lucrat intens la 
cîmp și în cursul zilei de duminică. 
Numeroasa aspecte, dintre cele în
tîlnite pe teren, demonstrează ho- 
tărîrea cooperatorilor, a lucrătorilor 
din întreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii și întreprinderile a- 
gricole de stat de a folosi fiecare oră 
și fiecare zi bună de lucru în cîmp 
pentru terminarea semănatului și a 
celorlalte lucrări agricole 
vară.

La cooperativa agricolă 
na Valea lui Mihai se 
acest an 660 ha cu porumb. Dumi
nică erau, la cîmp, toate cele patru 
brigăzi, calitatea lucrărilor fiind su
pravegheată îndeaproape de președin
tele cooperativei, tov. Pavel Rizo, și 
inginerul agronom, tov. Adalbert Ba
logh. Ca urmare a bunei organizări a 
muncii, pînă după-amiază și însămîn- 
taseră 50 hectare cu porumb. .Aceeași 
muncă intensă se putea constata și 
pe ogoarele cooperativei agricole din 
Tarcea.

La Săcuieni, am avut o convorbire 
cu tov. Emeric Hasnasy, care ne-a 
declarat că, întrucît sînt în urmă cu 
semănatul cînepii și plantatul carto
filor, au fost antrenați cooperatorii 
ca să lucreze și în cursul zilei de 
duminică. Aci există de recuperat 
o serioasă rămînere în urmă în ce

de primă-

din comu- 
cultivă în

privește pregătirea 
ha care urmează 
cu porumb.

Și în județul 
mare volum de _____  — __
tat. Trebuie făcute arătări de pri-’ ' 
măvară Pe o suprafață de circa 
10 000 ha. Dacă se tine seama că 
semănatul porumbului este la în
ceput și că există de însămînțat și 
alte culturi, ne putem da seama ce 
volum mare de lucrări vor trebui 
executate în zilele care au mai ră
mas din timpul afectat acestei cam
panii agricole. De aceea, mai mult 
ca oricînd se impune folosirea fie
cărei zile si a fiecărei ore bune 
de lucru în cîmp. Ziua de dumi
nică a constituit un bun prilej pen
tru a se recupera rămînerea în 
urmă în ce privește pregătirea te
renului și semănatul culturilor. Si 
trebuie spus că acei care au folosit 
din plin aedastă zi, așa cum au 
procedat cooperatorii din comunele 
Valea lui Mihai, Săcuieni, Diosig 
și alții, au avut - numai de cîsti- 
gat. Se pare că, în unele locuri, 
nu s-a înțeles întru totul necesita; 
tea de a se folosi din 
bun de lucru în cîmp 
grăbirii semănatului și 
lucrări de sezon. Ieri, 
din Roșiori au ieșit și 
Cu ajutorul mecanizatorilor au se
mănat o suprafață de 20 ha. Iată, 
o treabă bună. Păcat că ea a fost 
făcută numai Pe jumătate. Si iată 
de ce. Pe la amiază cooperatorii 
și mecanizatorii au întrerupt lucrul. 
Aci, ca si în alte părți, o zi cîști- 
gată ar fi însemnat mult. De fapt, 
oprirea lucrului la jumătatea zilei am 
constatat-o si la mecanizatorii secției 
a IlI-a a I.M.A. Săcuieni, care execu
tau arături pentru cooperativa din 
Cherechiu. Deși mai aveau de execu
tat pe o parcelă doar vreo 10 hec
tare de arătură, cei trei mecaniza
tori au plecat acasă la orele 12.

Lucrările agricole se desfășoară 
nesatisfăcător și datorită faptului că 
unii președinți și specialiști din coo
perativele agricole nu se îngrijesc 
de identificarea suprafețelor de te-

ren mai zvîntate, care pot fi lucrate 
cu prioritate. La cooperativa agrico
lă din Galoșpetreu nu s-a lucrat mo- 
tivîndu-se că terenul este moale. 
Dar, în același timp la Valea lui 
Mihai -'și - Tarcea, comuna- -învecinate • 
și cu condiții naturale asemănătoa
re, au fost semănate suprafețe în
semnate.

Timpul fiind înaintat, iar volumul 
lucrărilor de executat foarte mare, 
se cere ca organele județene de 
partid să se ocupe mai mult de an
trenarea cooperatorilor și mecani
zatorilor la semănat.

La 18 kilometri depărtare 
centrul Capitalei, continuă într-un 
ritm intens construcția aeroportu
lui internațional București-Oto- 
peni. Majoritatea lucrărilor pe șan
tier sînt îndreptate spre executarea 
finisărilor. în luna viitoare ur
mează Să fie recepționate primele 
două corpuri ale aerogării. Din fi
șele de materiale reiese că în a- 
ceastă perioadă constructorii folo
sesc, numai pentru clădirile desti
nate deservirii publicului și servi
ciilor tehnico-economice, circa 500 
tone tîmplărie mecanică, 250 000 
bucăți plăci ceramice, 6 000 mp 
lambriuri și 2 000 mp cauciuc spe
cial pentru realizarea iîțojării acus
tice a încăperilbr.

S-a terminat construcția pistelor 
de aterizare-decolare, a aero
gării de mărfuri, precum și a sis
temului de protecție a navigației 
aeriene. Se lucrează intens la a- 
menajarea drumurilor de acces și 
rețelelor de alimentare cu energie 
electrică, de telecomunicații.

(Agerpres)

Răspunderile profe- 
fesorale converg și se 
reduc, în ultima ins
tanță, la răspunderea 
pentru temeinicia pre
gătirii fiecărui tînăr. în
credințat școlii. Ne a- 
flăm într-un moment 
cînd aceste răspunderi 
au dobîndit dimensiuni 
sociale noi, datorită în
făptuirii programului 
stabilit de conducerea 
de partid și de stat 
pentru generalizarea 
studiului obligatoriu de 
10 ani, concomitent cu 
perfecționarea și mo
dernizarea întregului 
proces instructiv-edu- 
cativ în învățămîntul 
profesional, liceal și 
superior.

Recent au fost supuse 
dezbaterii publice pro
iectele planului și pro
gramelor de învățămînt 
ale școlii de 10 ani, 
precum și proiectul de 
plan pentru liceul de 
cultură generală. Cor
pul profesoral a fost 
pus astfel în fața sar
cinii de a-și elabora 
propriile sale instru
mente de lucru, de a 
se pronunța asupra so
luțiilor optime de mo
dernizare a procesului 
de învățămînt. Dezba
terile care se desfășoa
ră în școli aduc și în 
această privință contri
buții prestigioase, iz- 
vorîte din practica ac
tivității . la catedră, "a- 
testînd concludent sem
nificația majoră a unei 

' asemenea metode de 
muncă. Există însă, 
cred, unele puncte de 
vedere care frapează 
prin faptul că susțină
torii acestora nu judecă 
sarcinile disciplinei pe 
care o ilustrează ca 
parte din întregul pro
ces de învățămînt,

sarcinilor generale ala 
școlii.

Iată una din ipostaze. 
Ideea că noile planuri 
și programe de învăță
mînt, manualele care 
se vor elabora pe baza 
lor trebuie să pună 
capăt supraîncărcării 
elevilor nu e contes
tată de nimeni. în prin
cipiu rămîne necontes
tat și considerentul că 
liceul este și trebuie să

rămînă o școală de cul
tură generală, care nu 
are chemarea să sper- 
cializeze absolvenți nici 
ca matematicieni, chi- 
miști sau fizicieni, nici 
ca filologi sau biologi, 
ci să le asigure funda
mentul de cunoștințe 
obligatoriu pentru pre
gătirea în învățămîntul 
superior ori pentru in
tegrarea într-o muncă 
utilă societății. Dar, în 
formulele concrete ce 
se preconizează, din pă
cate, nu o dată își spu
ne cuvîntul subiecti
vismul de catedră. In 
virtutea lui, bună
oară, . profesorul de 

' mafenîatică 'sad fizică 
propune să se concen
treze programele de li
teratură sau botanică și 
să se mențină cei exis
tent (sau dacă se poate 
să se mai adauge 
încă alte cîteva ele
mente ia materia lui. 
iar lâ rîndul său, pro
fesorul de literatură 
sau botanică susține că

materia sa e vitregită 
și ar trebui operate 
scurtări în programa 
de matematică sau fi
zică. Și exemplele ar 
putea continua. Ase
menea pledoarii „pro 
domo" sînt, evident, în 
detrimentul stabilirii 
celor mai judicioase 
coordonate ale învăță- 
mîntului nostru, care e 
dator să asigure pregă
tirea tineretului în con
dițiile bine cunoscute 
ale creșterii rapide a 
volumului de cunoștin
țe în toate domeniile 
științei și culturii.

Sarcina definitivării 
proiectelor elaborate și 
judecarea pînă la cel 

, mai mic amănunt a o- 
piniilor pro și contra 
ce se exprimă este deo
sebit de complexă. 
Cred însă că există un 
criteriu unic care tre
buie să prezideze ac
ceptarea sau neaccep- 
tarea oricărui punct de 
vedere — anume, dacă 
concordă cu țelurile 
prestabilite ale for
mei de învățămînt la 
care șe referă. Pen
tru că tocmai insufi
cienta pondere pe care 
a avut-o acest criteriu 
în desele sau, mai pre
cis, prea. desele modi
ficări care s-au operat 
în ultimii ani în planu
rile de învățămînt a 
dus la denaturarea con- 

-ceptului de cultură ge
nerală în programele și 
manualele școlare, fapt 
frecvent relevat în 
cercurile pedagogice. 
Școala noastră va cîș- 
tiga enorm dacă prin

Al. POPESCU

după un procedeu mo
lii miezuri exterioare, 
model de etambou, rea
ps baza colaborării cu

o Șantierul naval din Ga
lați a experimentat în proce
sul construcției primelor două 
cargouri mineraliere de 12 500 
tone, un nou tip de etambou. 
O asemenea piesă, constituind 
cadrul pe care se montează 
elicea șl cîrma vasului, cîntă- 
rește 35 tone și se compune 
din patru părți distincte, tur
nate 
dem, 
Noul 
lizat
Uzinele „Progresul' din Brăi
la, va îi aplicat șî la alte ti
puri de nave pe oare le con
struiește șantierul naval din 
Galați. în fotografia de sus: 
lucrări de asamblare pe cală 
a unu! vas mineralier do 
12 500 tone.

® La șantierul naval din 
Brăila a început recent mon
tajul unor Instalații 
grele. Lucrarea, ce 
ză o nouă etapă ta 
ția sectorului pentru
de nave, se încadrează 
planul de dezvoltare ți mo
dernizare a unității. Primele 
capacități ale noului sector 
vor intra în funcțiune In cursul 
acestui an. Pînă In anul 1971, 
șantierul va 11 In măsură să 
execute anual reparații la 150 
de nave, tasumînd un 
sament de aproximativ 
tone.

în cadrul șantierului 
află în stadiu
execuție o hală mecanică ți 
platformele exterioare de a- 
samblare și finisare a nave
lor.

mecanice 
marchea- 
construc- 
reparațll 

ta

depla-
100 000

ea mat
avansat de

plin timpul 
în vederea 
a celorlalte 
cooperatorii 
ei la cîmp.
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Un factor de apropiere

4Iîe știri și rezultate 
din (.ară și de peste ho 
tare în pagina a fll-a.

T e I e g r a m â
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

interbalcanică

zi de... toamna, juniorii mici s-au prezentat bine în concursul
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țările balcanice, 
savanți din alte

apreciat Sa
de strîn- 
de colabo- 

din

toate lucru- 
excepțional. 

echipelor de

nu numai
și lingviști, istorici II- 

și artistici, etnografi și fol- 
din toata 
numeroși

lor de primâvarâ

CONTROLUL OBȘTESC SPORT
© TENIS DE MISA : RO
MANIA CALIFICATA ÎN 
FINALA CAMPIONATE
LOR MONDIALE (ECHIPE 
FEMININ).

Acad. Em. CONDURACHI

„Există în orașul nostru 
— ne scrie un cititor din 
Constanța — cîteva sute 
de oameni, organizați în 
echipe de control obștesc 
care, după orele de pro
gram, vizitează unitățile 
comerciale și sanitare ale 
orașului. Numeroasele su
gestii de îmbunătățire a 
servirii în magazine, sesi
zările privind deficiențele 
întîlnite sînt de mare folos. 
Numai că de la o vreme, 
activitatea acestor echipe a 
devenit ineficientă, forma
lă, sesizările făcute de e- 
chipe nu sînt luate în sea
mă de forurile competente".

Scrisori cu un conținut 
similar am primit și din 
alte orașe ale țării. Din 
Brăila un cititor ne sesi
zează că „echipele de con
trol obștesc întîmpină o se
rie de greutăți din partea 
unităților pe care le con
trolează ; responsabilii de 
magazine și restaurante nu

se supun controlului, iar 
întreprinderile comerciale 
nu iau măsuri corespunză
toare pentru îndreptarea 
lucrurilor..."

După cum se știe, con
trolul obștesc, organizat și 
îndrumat de către sindi
cate, este o activitate des
fășurată de colective de ce
tățeni — salariați ai între
prinderilor și instituțiilor, 
pensionari, gospodine — 
care în mod voluntar își 
aduc contribuția lor la ri
dicarea nivelului de ser
vire a populației. Prin 
intermediul lor se exercită 
unul din atributele institu
țiilor noastre de stat, acela 
de a antrena în rezolvarea 
treburilor obștești 
măr cît mai mare 
tăteni. Investite cu 
de control asupra
tații unităților comerciale 
și sanitare, echipele de 
control obștesc au la în- 
demînă numeroase mijloa-

un nu
de ce- 
dreptul 
activi-

ce de înlăturare a defi
ciențelor ivite într-un loc 
sau altul al deservirii ce
tățenilor.

Am pornit pe urmele u- 
nora dintre sesizările men
ționate. La Constanța, își 
desfășoară activitatea 464 
echipe de control obștesc 
în care sînt cuprinși peste 
2 000 de salariați din dife
rite întreprinderi și insti
tuții. Este lesne de înțeles 
cît de mare poate fi apor
tul lor la rezolvarea mul
tiplelor probleme ale ser
virii cetățenilor.

La consiliul municipal al 
sindicatelor, tovarășul Ni- 
colae Tudorache, care răs
punde de problemele con
trolului obștesc, ne-a pre
zentat o situație presărată 
cu superlative la adresa 
comisiei de specialitate a 
consiliului municipal. După 
opinia sa, 
rile merg 
activitatea

control obștesc este cît se 
poate de eficientă. Drept 
„argumente" ne-a pus la 
dispoziție un maldăr de 
dosare, rapoarte, referate 
și tabele din care rezultă 
că s-a făcut un mare nu
măr de controale, s-a în
tocmit o mulțime de pro
cese verbale etc.

Și la Brăila — să recu
noaștem — am fost întîm- 

' pinați cu o bogată activi
tate, după mărturisirile 
scriptelor. La consiliul mu
nicipal al sindicatelor ni 
s-au prezentat aceleași 
„argumente", ni s-au pus 
în față aceleași maldăre de 
dosare. Ba, dacă e să fim 
drepți, parcă și mai multe 
la • număr. Tovarășul 
Gheorghe Popa, secretarul 
consiliului municipal, ne-a 
explicat, prezentîndu-ne 
voluminoasele dosare :

— Sînt rapoartele echi
pelor de control obștesc. 
Noi avem întotdeauna o si-

tuație clară a rapoartelor. 
S-ar putea să ne ceară ci
neva o statistică...

Astfel rapoartele indosa- 
riate — sute la număr — 
stau în evidența consiliu
lui sindical municipal pen
tru o eventuală statistică 
„ce ar putea-o cere cineva" 
(!). Si ele se înmulțesc me
reu. Echipele de control 
obștesc, după cele 3—4 con
troale făcute într-o zi în 
unități, sînt obligate să în
tocmească tot atîtea ra
poarte bătute la mașină în 
mai multe exemplare, pe 
care le înaintează la con
siliul municipal al sindi
catelor. Uneori, se încearcă 
o valorificare a lor : co
misia controlului obștesc a 
consiliului trimite adrese

® FOTBAL. 
GAZDELOR
NAȚIONALA

ETAPA I 
în divizii 
A

® ANTRENORUL EMERIT 
STEFAN PETRESCU CO
MENTEAZĂ COMPORTA
REA HALTEROFILILOR 
ROMÂNI ÎN „CUPA DU
NĂRII".

® TIRIAC SI NASTASE 
AU DOMINAT TURNEUL 
DE LI PALERMO.

Xdeea colaborării Intre oamenii de 
știință din regiunea balcanică și sud- 
est europeană a avut recent un nou 
prilej de afirmare — și anume, cea 
de-a Vil-a reuniune a Biroului Aso
ciației internaționale de studii sud- 
est europene, care a avut loc la Mos
cova și Kiev între 29 martie — 4 
aprilie a.c.

Reuniunea — la care au participat 
membri marcanți ai asociației, prin
tre care prof. Franjo Barișici, pre
ședinte (Iugoslavia), acad. Vladimir 
Gheorghiev, președinte de onoare 
(Bulgaria), prof. A. F. Miller, vice
președinte (Uniunea Sovietică), prof. 
Andre Mirambel, vicepreședinte 
(Franța), prof. N. Todorov, vicepre
ședinte (Bulgaria), acad. Em. Condu- 
rachi, secretar general (România), 
prof. Ch. Fragistas și J. Karayano- 
poulos (Grecia), prof. W. Bahner (R. 
D. Germană), prof. M. Berza (Româ
nia), prof. Irwin T. Sanders (S.U.A.), 
prof. J. Perdnyi (Ungaria) etc. 
— s-a desfășurat în prezența 
directorului Departamentului Cul

ta UNESCO, Amadou

Seydou. UNESCO a 
totdeauna activitatea 
gere a raporturilor 
rare între oamenii de știință__
sud-estul european. în cuvîntul său 
de închidere, Amadou Seydou a sub
liniat că asociația noastră consti
tuie un adevărat model de colabo
rare între oamenii de știință, indi
ferent de regimul politic al țărilor 
respective și de concepțiile lor ideo
logice.

Aceste cuvinte exprimă o realita
te indiscutabilă și demonstrează 
însemnătatea inițiativei luate cu 
șase ani în urmă de țara noastră 
în vederea constituirii unei asociații 
internaționale de cercetări sud-est 
europene. După cum se știe, la aceas
tă asociație participă 
istorici 
terari 
cloriști 
dar și 
unsprezece țări extra-balcanice.

(Continuare în pag. a IV-a)

Vă mulțumesc pentru compasiunea pe care ne-ați exprimat-o cu 
amabilitate în legătură cu calamitățile provocate de cutremurul de 
pămînt din țara noastră.

. MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
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c inem a

Dimitrie Bolintineanu

Cinstirea
memoriei
unui mare
scriitor
cetățean

>

Bolintin Vale, comuna natală 
a scriitorului Dimitrie Bolinti
neanu, a sărbătorit 150 de ani 
ă® la nașterea marelui scriitor 
ți patriot.

Numeroși locuitori din această 
comună precum și din satele 
învecinate — muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali — au 
participat, în sala cinematogra
fului „Luceafărul" la festivități
le prilejuite de această impor
tantă manifestare culturală.

La simpozionul organizat cu 
acest prilej au luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președin
tele consiliului popular jude
țean, Virffil Teodorescu, vice
președinte al Uniunii Scriitori
lor din Republica Socialistă 
România, Ion Roman, istoric și 
critic literar, prof. univ. dr. 
docent Dumitru Păcurariu, de
canul Facultății de limbă și li
teratură română.

Vorbitorii au subliniat meri
tele marelui cărturar si neînfri
cat luptător pentru dreptate și 
libertatea poporului român, 
figură luminoasă a începuturi
lor literaturii noastre moderne.

A urmat un recital din ver
surile poetului, susținut de un 
grup de actori ai Teatrului Mic 
și Teatrului „Barbu Delavran- 
cea" din București.
în holul cinematografului a 

fost deschisă o expoziție cu- 
prinzînd principalele ediții ale 
operei lui Bolintineanu, facsi
mile, scrisori, fotocopii, la 
inaugurarea căreia a luat cu
vîntul prof. univ. dr. docent 
Șerban Cioculescu, directorul 
Bibliotecii Academiei.

A urmat dezvelirea unei plăci 
comemorative la liceul din lo
calitate, care poartă numele 
lui Dimitrie Bolintineanu, după 
care au fost depuse coroane de 
flori la mormîntul scriitorului 
de către Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniu
nea Scriitorilor și Comitetul 
județean pentru cultură și artă.

Manifestările s-au încheiat cu 
un bogat program artistic sus
ținut de elevii liceului din co
mună și membrii cenaclului li
terar „Dimitrie Bolintineanu", 
de la același liceu, care a cu
prins recitări din poeziile lui 
Bolintineanu, cîntece inspirate 
de versurile sale.

Cosma VIOREL

Două expoziții personale• •

în sala Kalinderu, cea 
dinții expoziție personală 
a tînărului loan Gânju de
finește un univers artistic 
a cărui dominantă este 
aspirația de a tălmăci în 
imagini poetice lumea rea
lului, a vizibilului. încer- 
cînd să deslușească perma
nentele universului mate
rial, pictorul nu se în
dreaptă spre structurile 
elementare, ritmuri de cu
lori și de forme; pentru 
el, lumea din preajmă în
seamnă, mai presus de 
toate, mișcare, creștere, 
rodire. Meditația sa poetică 
învestește cu sensuri lim
pezi această fremătătoare 
lume în vecinătatea căreia 
Gânju are 
velație a 
tîmpinată 
ment clar 
tistul descoperă pretutin
deni semnele vieții, alcă
tuind imagini de o cople
șitoare puritate, în care 
figurile umane, priveliștile 
naturii, umilele obiecte ale 
existentei cotidiene au o 
vibrație plină de grafie și 
de noblețe.

Uneori, acest pictor, ca
re nu e un exuberant, re
găsește ' motive ale unei 
radioase întîlniri cu 
tura; fructele din ____
tablou, de pildă, strălu
cesc ca un soare 
tural, iar jocurile . _
lungi de linii, dintr-o altă 
compoziție, fulgere albe
Pe un fundal nocturn, co
munică o anume căldură 
lirică. Venturi scria cînd- 
va, cu vreo trei decenii în 
urmă: „Ferice de pictorii 
în prezenta cărora te simți 
bine /“. Gânju este, neîn
doielnic, unul dintre aceș
tia ; nu în sensul că arta 
lui ar fi un „fotoliu odih
nitor pentru spirit", că nu 
ar îndemna la reflexie. Dar 
problemele Pe care le pu-

necontenita re- 
frumuseții, în- 
cu un senti- 

de bucurie. Ar-

na- 
cutare

minia- 
pre-

ne ea sînt, cu adevărat, de 
o adîncă umanitate. E a- 
ceeasi umanitate care 
respiră în portretele înde
lung studiate pentru a le 
contura 
rituală ; 
colorate 
puri cu _
tă, mărturisind o intensă 
viată lăuntrică. loan Gânju 
apelează, uneori, la resur
se stilistice provenind din 

■estetica expresionistă, nu 
pentru a sugera (așa cum 
făceau maeștrii curentului, 
în urmă cu mai multe de
cenii) spaimele care tul
bură conștiințele, ci pen
tru a defini, în expresia 
exterioară a portretelor, în 
cromatica lor densă, viata 
lăuntrică.

Gânju se revendică și ca 
un descendent al tradiției 
artei românești care reeva
luează resursele artei fol
clorice. Respingînd, însă,

personalitatea spi- 
din penumbrele 
se desprind chi- 
privire concentra-

clorice, Respingînd, 
decorativul facil, el se în
dreaptă spre sursele spi
rituale ale artei popu
lare, spre universul ei de 
simboluri care închid în 
ele sensuri majore. Dansu
rile tradiționale, momentul 
de exuberanță al zorilor 
prevestite de cîntecul co
coșilor sînt pentru el pri
lejuri de a restitui pro
priei sale creații înțelesuri 
filozofice care stau la te
meiurile folclorului româ
nesc.

Artistul nu este doar o 
promisiune și nu cred că 
pictura și grafica lui sînt 
rezultate ale unei tatonări. 
El se afirmă ca o certitu
dine a generației celei mai 
tinere de pictori; un spor 
de efort în direcția cuprin
derii unui univers mai 
larg, recursul mai frec
vent la o tematică bogată 
in semnificații contempora
ne va

arte un plus de 
și de vigoare.

fr
Pictorița Elena Grecu

lesi nu își așează expozi
ția personală din sala O- 
nești „sub semnul unor 
virtuți definitive, d mai 
curînd al unei trepte ce 
s-ar dori depășită, încer
cată de sentimentul înnoi
rilor firesc organice", așa 
cum declară ea însăși în 
prefața catalogului.

Nu știu în ce sens ar 
dori artista să depășească 
această treaptă; interpre
tată, însă, ca o etapă în
tr-o evoluție laborioasă (pe 
care vizitatorii obișnuiți ai 
expozițiilor colective au 
observat-o, desigur), expo
ziția actuală este un mo
tiv de îndreptățită spe
ranță. Elena Greculesi 
pornește si ea de la moti
vul folcloric, interpretat în 
specificitatea lui interioa
ră. Un ritm cromatic, bine 
gîndit, te duce de îndată 
cu gîndul la echilibrul co- 
loristic al velințelor și 
scoarțelor vrîstate, mărtu
risind aceeași preocupare 
pentru construcția logică a 
suprafețelor. Dar pictorița 
este, în primul rînd, un 
artist al sensibilității: a- 
cordurile tonale au un a- 
nume rafinament; griuri 
prețioase se însoțesc, de
licat, cu albasțruri clare. 
Elena Greculesi încearcă 
unele virtuozități ale a- 
cestor variații înăuntrul a- 
celeiasi modalități stilisti
ce : uneori liniile năzuiesc 
să se înalte, într-o mișcare 
mai amplă, uneori, abia 
tulburate de rotunduri
mici, comunică un anume 
sentiment al stabilității.
Caligrafii grațioase lasă 
Pe suprafața picturală 
semne ale delicateței pic
turale ; uneori, ca niște 
urme ale jocului unui com- 

se organizează în he-

acestei 
poezie

cuxagoane care seamănă
florale, 
silueta 

vechi 
ciudate

lapidare sugestii 
Semne muzicale, 
cîte unei amfore 
(Spațiu istoric), 
poduri metalice (înscriere 
în alb), înscriu cîteva e- 
lemente variabile în a- 
ceastă structură constantă 
pe care o înfățișează su
prafețele vrîstate ale cu
lorilor.

Mi se pare că pictorița 
izbutește, mai ales, să ex
prime acest univers al ob- 

. servației, stilizînd cu lim
pezime impresiile comuni
cate de lumea vizibilului 
sau reducînd la semn gra
fic unele intenții decora
tive. Cînd, însă, vrea să 
definească o lume a sen
timentului mai adînc (pre
cum în lucrarea simptoma
tic intitulată Spațiu inte
rior), reușita este, cred, 
mai puțin convingătoare.

Vrednică de relevat este, 
cum spuneam, luciditatea 
Elenei Greculesi care îsi 
socotește actuala expoziție 
doar o treaptă Pe care ar 
vrea (și, firește, ar putea) 
s-o depășească prin 
brătisarea unor teme cu o 
largă semnificație umană. 
Pe care viata din jur 
le oferă cu atîta generozi
tate. Pentru că, obiectiv 
vorbind, nu credem că acest 
exercițiu al variațiilor pe o 
singură temă se poate ex
tinde prea departe. Pictura 
ei, de incontestabilă delica
tețe, cu acorduri joviale are 
capacitatea să exprime mai 
mult pe plan uman, să cu
prindă un orizont de viață 
mai larg, să-și îmbogățeas
că registrul printr-un con
tact mai apropiat cu reali
tățile contemporane ale 
țării noastre.

îm-

O Comedlanțll : PATRIA — 11 ; 
14 ; 17 ; 20.
O Vremuri minunate la Spessart: 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR —
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
e Pe urmele șoimului : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
0 Pipele : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
o Scrisoare de la o necunoscută : 
CINEMATECA — 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
0 Vîrstele omului : LUMINA — 
9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45
0 Pentru încă puțini dolari : 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, DACIA — 8,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Expresul colonelului von Ryan ; 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Marele șarpe : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
O Prima zl de libertate : BU- 
ZEȘTI — 20,30.
<5 Riscurile meseriei : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.

Scăderea Imperiului Roman : 
IRA — 15,30 ; 19.

0 Pașa : DRUMUL SĂRII — 15 ; 
17,30 ; 20, PROGRESUL — 15,30 ; 
18.
o Țar șl general : PROGRESUL — 
20,15.
a La Est de Eden : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Rlo Bravo : COTROCENI — 
15,30 ; 19.
0 Pe plajele lumii : FLOREASCA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
O Tată de familie : VOLGA — 
9—15,45 In continuare ; 18,15 ; 20,30. 
0 Becket : VIITORUL — 15,30; 19. 
0 Rolls Royce-ul galben : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18..
o Răutăciosul adolescent: ARTA 
— 8,45—15,30 în continuare ; 18 ;
20,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Micul fugar : FERENTARI 
15,30 ; 18 ; 20,15.

12,30 ;

EXPO
® Pictorii Horia Bernea și Marin 

Gherasim prezintă în sălile de la 
subsolul Ateneului prima lor expo
ziție personală. Vernisajul va avea 
loc marți 22 aprilie 1969.
/ • La Ateneul tineretului din Aleea 
Alexandru poate fi vizitată expo
ziția de pictură și grafică Adrian 
Ionescu.
• In ziua de 25 aprilie 1969 la ga

leriile de artă din bd. N. Bălcescu, 
va avea loc vernisajul primei expo
ziții personale 
Severineanu.

• Galeriile 
gheru nr. 20 
din ziua de 25 
ție colectivă de caricatură. Vor par
ticipa 23 de artiști, reprezentanți ai 
tuturor generațiilor de caricaturiști.

® La Teatrul de Comedie, Mircea 
Șeptilici prezintă, cu începere de 
azi, expoziția „Venezia" în miniatură.

® Filiala U.A.P. din Ploiești a or
ganizat în cadrul Muzeului de artă 
Ploiești o expoziție de pictură Petru

a sculptorului Ana

de artă din Bd. Ma- 
prezintă cu începere 
aprilie 1969 o expozi-

teatrală
• La sfîrșitul. săptămînii trecute 

Teatrul de dramă și comedie din 
Constanța a prezentat premiera pe 
țară a trilogiei comice „Vilegiatura" 
de Carlo Goldoni, în traducerea 
Polixeniei Karainbi. Spectacolul, 
este pus în scenă de regizorul David 
Esrig — asistat de Nicoleta Toia — 
și de scenograful Ion 
driște.

(Urmare din pag. I)

expoziții

Skoplje, 
în țara

• La Festivalul internațignal al 
teatrelor de la Florența, teatrul ro
mânesc va participa cu spectacolul 
„Moartea lui Danton" de G. Biich- 
ner (în regia lui Liviu Ciulei) pre
zentat de un colectiv de actori ai 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", 
precum și cu spectacolul Teatrului 
Național din Cluj, „Caligula" de Al
bert Camus, (regia Vlad Mugur).

• Naționalul clujean va mai pre
zenta în cadrul unei „Săptămîni cul
turale românești" în orașul toscan 
Prato, alături de „Caligula", și pie
sele „Ifigenia în Aulida" de Euripide. 
„Un om de treabă". „Rochia" de 
Romulus Vulpescu și „Visul" de 
D. R. Popescu.

• Manifestările culturale de la 
Prato, vor mai cuprinde două spec
tacole folclorice, oferite de Casa de 
cultură a studenților din Cluj, pre
zentarea a două filme românești, 
precum și deschiderea unei 
a cărții românești.

• Teatrul dramatic din 
oare întreprinde un turneu
noastră, va prezenta în zilele de 21 
și 22 aprilie la Timișoara, spectaco
lele : „Fugara" de Vasil Iliovski (re
gia Todorka Kondova) și „Răposatul" 
de Branislav Nușici (regia Liubișa 
Gheorghievski). Teatrul va mai pre
zenta „Fugara" la Sibiu 124 aprilie) 
ți Brașov (25 aprilie), iar la Bucu
rești „Fugara" (27 aprilie) și „Răpo
satul" (28 aprilie).

• Marți 22 aprilie, în sala studio 
a Teatrului „Bulandra" și miercuri 
28 în sala Teatrului Mic, spectatorii 
bucureșteni vor putea viziona „Act 
Venetian" de Camil Petrescu în in
terpretarea unui colectiv al secției 
maghiare a Teatrului din Tîrgu Mu
reș (regia : Emil Mândrie). In rolu
rile principale vor apare : artistul 
poporului Kovâcs Gyorgy (Pietro 
Gralla) și Farkas Ibolya (Alta).

• Spectacolul Teatrului din Tîrgu 
Mureș, alături de reluarea în ziua 
de 26 aprilie a „Jocului ielelor" la 
Teatrul Mic, reprezintă un omagiu 
adus memoriei lui Camil Petrescu 
cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
la nașterea sa.

• In săptămînă care a trecut, 
avut loc premiera unei noi piese
mânești: „Baletul electronic" a dra
maturgului Paul Everac pe scena 
Teatrului Național din Timișoara.

De asemenea, Secția maghiară a 
Teatrului de Nord din Satu Mare a 
prezentat premiera piesei lui Aurel 
Baranga „Sfîntul Mitică Blajinul".

• La Teatrul de stat din Oradea 
n fost inaugurat ciclul unor recita
tori săptămînale de poezie.

de

a 
ro-

Popescu-U-

care aparținla întreprinderile de 
unitățile controlate prin care sesi
zează... sesizările echipelor. (în trea
căt fie spus, și acestea fără nici un 
rezultat). Restul, însă, după cum am 
văzut, zac în dosare.

Așadar, o primă concluzie. înseși 
consiliiie municipale ale sindicatelor, 
care au datoria și menirea să organi
zeze și să coordoneze această activi
tate obștească, s-au încurcat într-un 
hățiș de hîrtii și, după cum vom 
vedea în rîndurile care urmează, ac
ționează în virtutea inerției sub pe
cetea nedorită a formalismului și 
superficialității.

O bună parte a echipelor de con
trol obștesc, menționate în eviden
țele consiliilor municipale ale sin
dicatelor, își desfășoară activitatea 
sporadic, iar altele practic sînt 
inexistente. în municipiul Brăila, 
mai bine de 10 la sută din numărul 
echipelor, au fost desființate din di
ferite motive, iar în orașele Satu 
Mare și Botoșani, numeroase echipe 
figurează numai în scripte, fără a 
avea o existență practică. De la ale
gerea lor șl pînă 
multe echipe din 
printre care cele 
P.T.T.R., Consiliul 
n-au efectuat nici 
cercare de a explica inactivitatea u- 
nor echipe de control o face toy. N. 
Tudorache de la Consiliul municipal 
Constanța :

— N-am reușit întotdeauna să 
alegem în aceste echipe pe cei mai 
buni salariați. Această treabă cere 
perseverență și pasiune, calități ce nu 
le găsești la oricine și oricînd.

Evident, poate nu toți membrii e- 
chipelor de control obștesc au cali
tăți deosebite pentru această îndelet
nicire. Dar oare aceasta să fie cauza 
principală a ineficientei controlului 
obștesc ? Fenomenul destul de răspîn- 
dit de a se ignora sugestiile contro
lului obștesc nu poate fi explicat nu
mai prin faptul că echipele de con
trol nu-și desfășoară activitatea cu 
csmpotență. Cei mai mulți dintre 
membrii echipelor de control sînt oa
meni cu autoritate și vechime în a- 
ceastă muncă, care în decursul ani
lor au căpătat o bogată experiență, 
sînt capabili să sesizeze anumite as-

In prezent, mai 
orașul Constanța, 
de la D.R.T.A., 
popular județean 
un control. O în-
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17,30 — Telex T.V. 17,35 — 

pentru specialiștii 
Materiale plastice 
de lemn și metal. Prezintă lng. 
L Marinescu. 18,05 — Limba fran
ceză. Lecția 55. 18,30 — Șoimii — 
emisiune pentru tineret. „Ge- 

„Alplnlada tinerilor". 19,00 — Telejur-

T.V. 
din industrie, 

înlocuitoare
*

nune albe" — reportaj filmat la
naiul de seară. Buletinul meteorologic. Publicitate. 19,30 — Gong — emisiune 
de actualitate teatrală. 20,00 — Steaua fără nume — emisiune concurs de 
muzică ușoară. Prezintă : Dan Deșliu. 21,00 — Roman foileton : Forsyte 
Saga (XXV). 21,50 — Film documentar : „Alături de Lenin". 22,10 — Artă 
plastică. Anuala de grafică (I). 22,25 — Pygmalion, montaj muzlcal-llterar. 
23,10 — Telejurnalul de noapte. 23,20 — închiderea emisiunii.

CONVERGENȚA
RĂSPUNDERILOR 

PROFESORALE
(Urmare din pag. I)

Dan GRIGORESCUpas,

In curînd pe ecraneavut loc în

det cultură

ZIȚIIdărui, neîndoielnic,

MUZICA

Un film color de Claude Leloucn.
Coproducție franco-italianâ, realizată în 1967. Pe genericul filmului : 
Yves Montand, Annie Girardot, Candice Bergen, Irene Tunc, Anouk 
Ferjac și alții.
Scenariul — Claude Lelouch și Pierre Eytterhoeven ; regia — Claude 
Lelouch ; imaginea — Patrick Pouget; muzica — Francis Lay.

Popovici. Vernisajul a 
ziua de 20 aprilie 1969.

• La casa municipală _____
din Roman a fost inaugurat salonul 
de primăvară al artiștilor plastici din 
județul Neamț. Participă 23 de crea
tori cu peste 150 de lucrări de pic
tură, sculptură, grafică. Totodată în 
comunele Bicaz, Borzești, Tazlău și 
Zănești au fost deschise expoziții 
de grafică contemporană românească.

• In această săptămînă publicul 
bucureștean iubitor al muzicii de o- 
peretă va putea urmări evoluția 
teatrului muzical „Ștefan Macedon- 
ski" din Sofia. Intre 25 și 27 aprilie 
pe scena Teatrului de Operetă ar
tiștii bulgari vor prezenta : „Lilia
cul" (vineri 25, duminică 27 ora 19.30) 
și baletul comic „Tîrg la Sofia" 
(sîmbătă 26 ora 19,30, duminică 27 
ora 10,30).

a Filarmonica de Stat „Banatul" 
din Timișoara prezintă marți 22 a- 
prilie ora 19,30, la sediul său, reci
talul tînărului violoncelist Ilea Cătă
lin. In program : Bach, Boccherini, 
Beethoven, Vivaldi.

e Miercuri 23 aprilie ora 19,30, la 
Opera de Stat din Iași se vor pre
zenta în premieră două opere : „Ma
riana Pineda" de Doru Popovici și 
„Stejarul din Borzești" de Teodor 
Bratu.

• Luni 21 și miercuri 23 ora 20 
la Studioul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" studenții vor prezenta 
în premieră „Don Carlos" de Verdi 
în regia lui A. I. Arbore, sub ba
gheta lui Grigore Iosub.

pecte care îngreunează activitatea de 
servire, să dea sugestii utile uni
tăților controlate. Explicația slabei 
eficiente trebuie căutată, însă, în mo
dul defectuos în care unele consilii 
sindicale conduc și coordonează acti
vitatea de control obștesc. Une
ori metodele prin care consiliile 
sindicatelor conduc munca echipelor 
de control sînt inadecvate, au un 
caracter sporadic, întîmplător ; în ac
tivitatea lor s-a încetățenit un spirit 
de muncă îngust, funcționăresc, care 
are drept consecințe transformarea 
controlului obștesc într-o activitate 
formală, fără finalitate, limitîndu-1 
la simple vizite de complezență, prin 
unități, urmate de consemnări s în

A TRĂI PENTRU A TRĂI

structura noilor planuri și programe 
se va preciza fără echivoc că toate 
obiectele care se predau au un rol 
bine definit în pregătirea elevilor. 
După părerea mea, organele de în- 
vățămînt care vor avea de spus ulti
mul cuvînt asupra planurilor și pro
gramelor școlare, vor trebui să se 
pronunțe în principal nu ca specia
liști într-un domeniu sau altul, ci ca 
pedagogi chemați să stabilească o vi
ziune de ansamblu asupra întregului 
proces de învățămînt din clasa I a 
școlii generale și pînă la absolvirea 
școlii profesionale sau a liceului res
pectiv, acel echilibru atît de necesar 
în realizarea țelurilor diferitelor for
me de învățămînt. Altminteri, viața 
însăși va cere în scurt timp corec
tive ceea ce, desigur, nu e de dorit.

Și încă un aspect al problemei. 
Pe bună dreptate, autorii proiectelor 
noilor planuri și programe de învă
țămînt au pornit în elaborarea lor 
de la ideea că procesul instructiv- 
educativ din fiecare colectiv de 
elevi trebuie să aibă ca etalon po
sibilitățile medii de asimilare. Pen
tru tineri cu aptitudini deosebite se 
preconizează mărirea numărului de 
clase speciale de matematică, fizică, 
chimie, limbi străine etc., a cercuri
lor pe specialități, precum și intro
ducerea unor cursuri la alegere. Pre
cizarea acestor premise de concepție 
mi se pare deosebit de importantă, 
deoarece vine să contracareze un fe
nomen care nu poate să nu suscite 
atenția. Omițînd că elevii nu sînt 
dotați în egală măsură pentru stu
diul oricărei discipline, că ei tre
buie să se pregătească deopotrivă 
pentru toate materiile înscrise în 
orar, anumiți profesori ignoră dato
ria lor de a asigura însușirea cunoș
tințelor prevăzute de către toți ele
vii, se ocupă doar de cei înzestrați 
pentru însușirea materiei pe care o 
predau și pe care, în situații mai 
mult sau mai puțin oficiale, îi pre
zintă drept etalon al succeselor lor 
pedagogice... Unii spun chiar cam 
așa : „Eu mi-am predat lecția, cine 
știe, bine, cine nu, îl privește". Cu 
alte cuvinte, optînd - pentru o va
riantă comodă a muncii profesorale, 
ei se simt descărcați de orice răs
pundere față de insuccesele unor 
elevi, nu se întreabă dacă prin spri
jinul acordat celor ce întîrnpină în 
genere sau la un moment dat greu
tăți la învățătură, elevii în cauză nu 
puteau dobîndi. efectiv, o pregătire 
mai bună.

Asemenea situații, deseori relevate 
și în corespondența cititorilor ziaru
lui nostru, constituie un memento 
util pentru cei ce alcătuiesc în pre
zent programele învățămîntului ge
neral și liceal. Fără să se transforme 
în tomuri, lăsînd mai multă larghețe 
profesorului în adaptarea progra
mului de studiu la posibilitățile con
crete ale fiecărui elev, noile progra
me și manuale ar trebui, poate, 
să exceleze în primul rînd prin 
stabilirea limitei maxime și mi
nime a cunoștințelor, pe care e da
tor să le cunoască fiecare elev pînă 
la un moment dat, limite care să țină 
seama de posibilitățile medii care 
s-au conturat. O asemenea concepție 
ar fi stimulatoare pentru toți elevii și. 
totodată, ar oferi profesorului posi
bilități mai largi pentru afirmarea 
unui număr mare de tineri talentați, 
printr-un studiu mai judicios gradat 
decît în prezent. Lansarea măcar în 
cîteva școli a unei baterii de teste 
bine puse la punct ar fi desigur

operantă și în momentul de față 
pentru determinarea cît mai exactă a 
posibilităților reale de studiu ale co
piilor și tinerilor de diferite vîrste, 
din mediul urban și rural.

Desigur, spiritul creator al noilor 
programe școlare va trebui promo
vat și prin anumite măsuri ale Mi
nisterului învățămîntului. Bineînțe
les, nicicînd activitatea profesoru
lui nu trebuie judecată simplist, doar 
după notele dobîndite de elevi. Cum 
se știe, aprecierile făcute numai pe 
această bază, cu ani în urmă, de 
către organele de învățămînt au fost 
nu o dată neconcludente, prea pu
țin stimulatorii pentru exigența ce e 
dator să o manifeste, de fiecare 
dată, oricare profesor atunci cînd 
înscrie o notă în catalog. Dar re- 
nunțîndu-se, pe bună dreptate, la un 
criteriu de apreciere greșit, nu s-a 
stabilit altul — sau altele — care să 
stimuleze profesorul în asigurarea 
însușirii cunoștințelor de către toți 
elevii. Oare nu ar fi mai fi
resc ca directorii de școli și 
inspectoratele școlare să anali
zeze de la caz la caz, fără 
să lezeze dreptul suveran al pro
fesorului, de a da o notă sau alta, - 
cauzele care determină ca anumiți 
tineri — deși nu se dovedesc leneși 
sau indisciplinați — să progreseze 
greu la învățătură, să-șl însușească 
anevoios cunoștințele ? Cu atît mai 
mult cu cît docimologia — moderna 
știință a notării — cîștigă destul de 
încet teren în școala noastră și, în 
lipsa ei, își poate face loc calificarea 
mai mult sau mai puțin pripită, în- 
tîmplarea atîrnînd în balanța didac
tică în unele cazuri măi mult.., 
decît poate fi admis. în consecință, 
o dată cu introducerea noilor pla
nuri și programe de învățămînt se 
dovedește utilă și o acțiune de largă 
amploare pentru înarmarea corpului 
profesoral și cu acest instrument di
dactic.

Așadar, ipostaza profesorului de 
creator al noilor planuri și progra
me de învățămînt incumbă răspun
deri mari, fiecare profesor purtînd 
pe umerii săi o parte din întregul 
acestei răspunderi.

teatre
q> Filarmonica de stat „George 
Enescu14 (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert dat de orchestra 
„Camerata" a Conservatorului Ci
prian Porumbescu — 20. Dirijor : 
Dumitru Pop.
© Opera Română : Carmen — 
19,30.
© Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
@ O.S.T.A. (la Circul de stat) : 
Concert de muzică ușoară cu cîn- 
tăreții englezi Tony Bolton, Cris- 
tine Evans și formația „The Ba- 
loons“ — 17 ; 20.
q Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
O Teatrul Mic : Prețul — 20.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30,
0 Arisamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țluni ’68 — 20.

ii ® B
nu mai intre în local fără aprobarea 
conducerii T.A.P.L." (I ? I).

In multe situații, echipelor de con
trol obștesc nu li se pune la dispozi
ție registrul unic de control. Respon
sabilul magazinului alimentar nr. 94 
din Constanța, de pildă, a invocat 
motivul că registrul se află la „I.C.S. 
Alimentara", cu toate că observa
țiile echipei de control nu mai fu
seseră văzute de conducerea între
prinderii amintite de luni de zile. 
Șirul acestor nereguli poate fi con
tinuat. în fond, cine le îngăduie aces
tor responsabili de unități șă se sus
tragă controlului obștesc ? Cine faci
litează aceste abuzuri ? Vom răs
punde la aceste întrebări tot pe

dicatelor nu intervin cu promptitu
dine și cu. simț de răspundere în 
astfel de cazuri pentru a întări au
toritatea controlului obștesc, nu ur
măresc cu consecvență eficiența a- 
cestei activități. Prins în menghinele 
formalismului, controlului obștesc i 
s-a redus considerabil eficienta, i s-a 
minimalizat obiectul.

Și aceasta, în primul rînd, pentru 
că drumul de la sesizare pînă la re
zolvarea ei este lung, deci rezulta
tele practice, concrete ale contro
lului 
se 
tr-o 
controlează _ .
notează observațiile în registrul unic

obștesc minime. Echipa 
deplasează, să zicem, în- 
unitate comercială. După ce 

magazinul, depozitele,

Controlul obșt @s©
registre și informări pline de 
generalități, fără nici o valoare prac
tică.

Eficiența, se știe, depinde, de cali
tatea măsurilor practice, de aborda
rea realistă și constructivă a proble
melor diverse ale muncii în cadrul 
unităților comerciale și sanitare con
trolate. Nu puține sînt cazurile, însă, 
cînd echipele de control obștesc se lo
vesc de împotrivirea salariaților din 
unitățile controlate, iar organele di
recțiilor comerciale și sanitare nu 
iau nici un fel de măsuri împotriva 
lor. Să reconstituim o deplasare a 
unei echipe de control obștesc 
din Constanta, condusă de cefe
ristul Stoica Zisu. Iată-ne la 
bufetul „Rapid". Pătrundem înă
untru. O atmosferă greu de suportat. 
Nori de fum învăluie încăperea, 
dezordine în tot locul. Ne in
teresăm de responsabil. Rămînem 
de-a dreptul uimiți. Acesta, deși în 
timpul serviciului, împreună cu trei 
consumatori, benchetuiește. (!). Cînd 
a auzit de controlul obștesc nici nu 
s-a sinchisit. Ba, dimpotrivă, a a- 
tras atenția membrilor echipei „să

baza unor fapte. O echipă de con
trol obștesc din Brăila, condusă de 
Ion Cristache, a încercat să contro
leze centrul de legume-fructe nr. 12. 
Dar s-a lovit de împotrivirea respon
sabilului Constantin Ologu. Acesta 
nici nu i-a primit în magazin. Res
ponsabilul echipei respective s-a a- 
dresat Consiliului municipal al sin
dicatelor. Comisia de specialitate a 
consiliului a mers la unitatea cu pri
cina și a constatat că în magazin 
sînt multe nereguli. Ca urmare, în
treprinderii județene de legume-fruc
te i s-a trimis o adresă prin care i 
se comunicau cele constatate. Și cu 
aceasta totul s-a terminat. Acum. 
Consiliul municipal al sindicatelor 
așteaptă un răspuns la adresa amin
tită din partea întreprinderii res
pective. Atît...

Iată, așadar, că această stare de 
lucruri este, pe de o parte, conse
cința ignorării sesizărilor controlului 
obștesc de către conducerile între
prinderilor controlate, iar pe de altă 
parte a lipsei unei intervenții ferme 
din partea sindicatului. Consiliile sin-

de control. Ce se întîmplă însă după 
aceea ?’ Lucrurile se „rezolvă" în mai 
multe feluri :

1) (cele mai multe cazuri) : Regis
trul unic de control nu este prezentat 
întreprinderii comerciale căreia-i este 
subordonată unitatea respectivă ; 2). 
Observațiile notate în registrul unic 
de control rămîn pe hîrtie, nimeni 
nu le ia în seamă sau, rareori, un șef 
de serviciu din întreprindere care 
notează vag : „luați măsuri" ; 3). în
treprinderile comerciale induc în e- 
roare Consiliul sindicatelor, infor- 
mîndu-1 că au luat măsurile cele 
mai potrivite pentru „înlăturarea de
ficiențelor sesizate" ; uneori, răspun
sului i se alătură chiar o adresă de 
mulțumire „pentru ajutorul acor
dat".

Oricare din aceste „soluții" închid 
circuitul sesizării, anulează practic 
însăși munca echipelor de control ob
ștesc și. în ultimă instanță, autorita
tea și prestigiul lor.

Exemplele care să confirme afir
mațiile de mai sus sînt numeroase. E- 
chipele de control obștesc din Boto
șani au sesizat că la magazi-

nul de legume-fructe din Bariera la
șului de. luni de zile se vînd conser
ve alterate. Nimeni din conducerea 
I.L.F. (director Gh. Cosma) nu a vă
zut registrul de control. Trei e- 
chipe de control din Satu Mare au 
efectuat în acest an 30 de controale 
la diferite unități comerciale din o- 
raș, dar întreprinderile vizate — 
O.C.L. Alimentara, T.A.P.L., I.L.F. — 
nu s-au arătat deloc impresionate de 
sesizările făcute. în urma controlului 
efectuat de echipa condusă de Gheor
ghe Macovei din Brăila, care a sesi
zat luni în șir că la Alimentara 123 
mărfurile sînt așezate într-un depozit 
inundat de apă, conducerea O.C.L. 
Alimentara a răspuns că „cele sesiza
te au fost rezolvate". Dar apa se află 
și acum în depozit.

Uneori faptele sînt mai grave. O 
echipă din Constanța, condusă de 
Marcel Ștefănescu, controlînd maga
zinul „Eva", a constatat că gestio
nara Ezine Smîntînă vindea fuste de 
tergal cu suprapreț, fapt consemnat 
în registrul de control. Cu ce s-a 
soldat această gravă abatere ? Vînză- 
toarea respectivă a fost... promovată 
în funcția de responsabilă a magazi
nului (!). La cîtva timp echipa de 
control obștesc a constatat că la ace
lași magazin unele mărfuri, cărora li 
se redusese prețul, se vindeau în con
tinuare tot cu prețul vechi. De data 
aceasta responsabila a fost sancțio
nată cu... „observație scrisă".

Desigur, nu pot fi fetișizate conse
cințele însemnărilor făcute de echi
pele de control obștesc în registrul 
unic de control, nu pot fi învestite 
acestea, singure, cu „puteri miracu
loase". Mai ales că observațiile fă
cute diferă prin conținutul și obiec
tul lor : unele sînt deosebit de im
portante, altele mai mărunte. Con
siliul sindicatelor trebuie să dis- 
cearnă importanța acestora, să 
tragă anumite concluzii, să sin
tetizeze și să analizeze rezultatele 
controalelor efectuate. Practic, însă, 
după cum am văzut, consiliile sindi
catelor lasă echipele de control să 
se confrunte singure cu responsabilii 
de unități, să noteze observații peste 
observații, dar fac încă puțin pentru 
a aduce în fața organelor 
competente — consiliile populare, 
direcțiile comerciale șl sanitare etc. 
— concluziile echipelor de control

obștesc, faptele constatate de acestea. 
Consiliile sindicatelor au datoria să 
întărească autoritatea controlului 
obștesc, să urmărească cu consec
vență eficiența acestei activități. In 
unele cazuri, ele pot indica echipe
lor de control să urmărească anumite 
aspecte ale deservirii cetățenilor — 
aprovizionarea de sezon, risipa ce 
se constată într-un loc sau altul al 
rețelei comerciale, pornind de la frec
vența sesizărilor oamenilor muncii, 
de la informațiile și constatările de 
care dispun.

Semnificative sînt și unele „expli
cații" oferite de direcțiile comerciale.

întrebînd de ce se petrec asemenea 
anomalii, la Direcția comercială a 
județului Constanța n-am putut afla 
un răspuns clar, în afară de niște 
considerații vagi și de promisiuni 
protocolare privind îmbunătățirea 
activității comerciale. Tocmai aceas
tă atitudine de indiferență perpe
tuează abuzurile, neregulile pe care 
direcția respectivă are datoria să le 
combată. Ca să nu mai amintim că 
în felul acesta „scriptele" ținute la zi 
se dovedesc false, inutile în aseme
nea situații.

Am relevat cîteva cauze care frî- 
nează buna desfășurare a acestei ac
tivități obștești. Practica desconside
rării controlului obștesc trebuie 
curmată. Consiliile sindicatelor ju
dețene și municipale, analizînd cau
zele acestei situații, trebuie să ia 
măsuri pentru înlăturarea formalis
mului din munca acestora, urmărind 
ca fiecare sugestie, propunere și se
sizare să-și găsească o finalizare po
zitivă. Este de așteptat ca și din par
tea organelor de partid, care îndrumă 
și conduc munca și activitatea orga
nizațiilor sindicale, să se acorde — 
în cazurile semnalate — o mai mare 
atenție, să se asigure un control mal 
concret și mai eficient asupra acestei 
activități în vederea înlăturării ten
dințelor de formalism pe care rea
litatea — exactă și exigentă — le 
scoate la iveală și le refuză.

Este cazul ca această formă de 
participare nemijlocită a cetățeni
lor la realizarea unei sarcini 
de mare importanță — deservirea 
populației — să fie repusă în toate 
drepturile, printr-o responsabilă re
ceptivitate din partea organelor do 
specialitate la sesizările făcute șl o 
operativă soluționare a lor.
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viitoareEtapa

Bîtlan șiDIVIZIA B divizia 
de la vreo 
trei minute

„fea mai
RAPID—FARUL 1—1 (0—0). Au 

marcat : Oct. Popescu (min. 65) șl, 
respectiv, Ologu (min. 58).

CRIȘUL — DINAMO BACĂU 
1—0 (0—0). A marcat : Suciu (min. 
80 — din 11 m.).

F. C. ARGEȘ — UNIVERSITA
TEA CLUJ 0—1 (0—0). A marcat : 
Bungău (min. 88).

PETROLUL — PROGRESUL 2—1 
(1—0). Au marcat : Dridea (min. 15) 
și Grozea (min. 55 — din 11 m). 
Pentru oaspeți : Șoangher (min. 53).

U.T.A. — JIUL 2—0 (1—0). Au 
marcat : Lereter (min. 20) și Domide 
(min. 83).

STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ 
1—1 (1—0). Au marcat : Voinea (min. 
29) ; respectiv Mureșan (min. 85).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
VAGONUL 1—2 (0—2). Au marcat : 
Vclea (min. 72) pentru craioveni, 
Mihai (min. 34) și Macavel (min. 
43) pentru arădani.

POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1). Au marcat : 
Deleanu (min. 51 — din 11 m) și 
Dumitrache (min. 43).

U.T.A. 22 13 4 5 35-18 30
Dinamo Buc. 22 11 4 7 42-25 26
Rapid 22 10 5 7 29-26 25
U. Cluj 22 11 1 10 32-29 23
Dinamo Bacău 22 10 3 9 27-26 23
Jiul 22 9 5 8 23-22 23
U. Craiova 22 10 3 9 35-36 23
Politehnica Iași 22 10 2 10 23-25 22
A.S.A. Tg. M. 22 10 2 10 27-29 22
Steaua 22 9 3 10 36-31 21
Crișul 22 7 7 8 24-22 21
Farul 22 9 3 10 29-31 21
Petrolul 22 10 1 11 23-27 21
Progresul 22 7 6 9 20-25 20
F. C. Argeș 22 8 1 13 24-37 17
Vagonul 22 6 2 14 30-50 14

STEAUA — PROGRESUL; RA
PID — DINAMO BUCUREȘTI ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
POLITEHNICA IAȘI ; U.T.A.—VA
GONUL ; UNIVERSITATEA CLUJ 
— CRIȘUL ; A.S.A. TG. MUREȘ — 
PETROLUL ; JIUL — FARUL ; DI
NAMO BACĂU — F. C. ARGEȘ.I

Berla I s Progresul Brăila-C.F.R. 
Pașcani 1—1 ; Steagul Roșu-Metrom 
Brașov 1—1 ; Gloria Bîrlad-Chimia 
Suceava 2—1 ; Politehnica București- 
Dunărea Giurgiu 3—2 ; Portul Con- 
stanța-Electronica Obor 3—0 ; Poiana 
Cîmpina-Metalul București 1—0 ; Po
litehnica Galați-Oțelul Galați 1—0 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț-Flacăra Mo- 
reni 3—0.

în clasament conduce, șl după a- 
ceastă etapă, Politehnica Galați cu 
30 puncte, urmată de Steagul Roșu 
cu 29 pct.

Seria a Il-a : Ele.ctroputere Cra- 
iova-Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; Ind. 
Sîrmei-C.S.M. Sibiu 3—1 ; C.S.M. Re- 
șița-Metalul Tr. Severin 3—0 ; Gaz 
Metan-C.F.R. Cluj 1—0 ; C.F.R. Ti
mișoara-A. S. Cugir 1—1 ; Minerul 
Baia Mare-C.F.R. Arad 2—0 ; Medi
cina Cluj-Olimpia Oradea 4—0 ; Me
talul Hunedoara-Politehnica Timi
șoara 0—0.

Deși a pierdut în această etapă, 
contiiiuă să conducă, autoritar, 
C.F.R. Cluj cu 32

® S-a întâmplat, din 
nou, pe stadionul „Repu
blicii". — Cum înțelege I.E.A.B.S.- 
București să facă oficiul de organi
zator al unor importante meciuri de 
fotbal n-ar mai trebui, poate, să 
amintim ; ieri dimineață, dezinteresul 
aproape total cu care a privit partida 
dintre Rapid și Farul de pe stadionul 
„Republicii" a readus din nou în dis
cuție această veche problemă. La 
urma urmei, poate totuși să facă față 
această întreprindere, conducerea ei, 
răspunderii ce și-a asumat-o de a asi
gura toate condițiile pentru buna 
desfășurare a partidelor de fotbal ? 
Deși nu se poate spune că a fost 
luată prin surprindere (meciul fusese 
programat încă cu cîteva zile în urmă), 
I.E.A.B.S. n-a luat măsurile de ordine 
și de organizare necesare, astfel că 
porțile stadionului, casele de bilete 
(mult prea puține la număr) și, în 
timpul meciului, chiar incinta terenului 
de joc au fost luate literalmente cu 
asalt. Arbitrul — caz rarisim în di
vizia A — a fost nevoit să întîrzie 
cu peste un sfert de oră reluarea par
tidei după pauză, din cauza multor 
musafiri nepoftiți intrați în incintă. Nu 
mai este nimic de adăugat la evidența 
faptelor petrecute ieri pe stadionul 
„Republicii". Situația nu mai poate 
fi tolerată la nesfîrșit! Conducerea 
C.N.E.F.S. însăși este chemată ca, 
împreună cu organele de miliție, să 
găsească în sfîrșit modalitatea de a 
asigura permanent o bună desfășurare 
tuturor întrecerilor fotbalistice.

calculele, „condamnată" iremediabil la 
retrogradare — a învins pe Univer
sitatea Craiova, chiar pe stadionul din 
capitala Doljului. Explicații plauzibile 
nu există ; și o echipă și cealaltă sînt 
scăpate de emoții în actualul campio
nat — Vagonul, cum spuneam, nu 
mai are ce... cîștiga, Universitatea — 
ce pierde I Arădanii au vrut, totuși, 
să arate că retrimiterea lor în divizia 
secundă (retrimitere care, firește, spe
ră să fie de maximum un an 1) este 
poate nedreaptă ; în fond, ieri au do
vedit că sînt mai buni decît fotba
liștii Craiovei.

Nota bene. Echipa locală și-a 
deziluzionat complet numeroșii și în- 
flăcărații suporteri. . Corespondentul 
nostru Nistor Țuicu — făcîndu-se in
terpretul acestora — se întreabă : 
„Oare completa schimbare la față a 
Universității Craiova în meciul de ieri 
se datorește exclusiv absenței din for
mație a lui Oblemenco, 
Ivan ?“

® PiieștsKîî în 
g Ș — Un șut năprasnic 
40 m, tras de Bungău, cu 
înainte de încheierea meciului, a decis 
victoria clujenilor la Pitești, în fața 
echipei F. C. Argeș. Piteștenii au ju- 

„ t pînă la sfîrșit sub 
retrogradării, ceea ce, se

Ieri pa stadionul „Republicii"

conducă, 
de puncte.

© „Lanterna roșie" se 
răzbuna... s_ar Putea să fară de 
domeniul fanteziei, dar ceea ce vrem 
să vă anunțăm în rîndurile ce urmează 
este strict autentic : Vagonul Arad — 
codașa clasamentului și, după toate

cat de la început 
coșmarul 
pare, le-a diminuat forța de luptă, 
elanul. Cu excepția cîtorva acțiuni 
mai clare, inițiate de Dobrin, la în
ceput, în rest ei au jucat înghesuit, 
fără nici o rază de speranță în victo
rie. Clujenii, prompți în apărare, unde 
la nevoie au folosit 5—6 oameni, ac
ționează deseori pe contraatac. Prin 
insuccesul de ieri, F. C. Argeș își 

de a mai acti- 
fotbal a țării, 
nu le vine să 
corespondentul

reduce simțitor șansele 
va în prima ligă de 
Localnicilor parcă nici 
creadă I — conchide 
nostru Gh. Cîrstea.B@yă meciuri

ogate (și asemănătoare)
Rapidiștii au început partida lor 

cu Farul, disputată duminică dimi
neața pe stadionul „Republicii", în 
stil*de mari vedete șl au terminat-o... 
opintindu-se. Octavian Popescu a mai 
avut un gol în yîrful ghetei în ul
timele minute ale jocului, dar un 
apărător constănțean i-a „suflat" 
mingea, trlmițînd-o în • afara terenu
lui. Desigur, nimeni n-ar fi putut 
spune că victoria nu li s-ar fi cuvenit 
bucureștenilor, dacă Popescu ar fi 
înscris, cum tot nimeni n-ar putea 
spune, acum, că jucătorii Farului 
n-au muncit din răsputeri pentru 
acest punct imens pe care l-au rea
lizat cu totul nesperat, dar... meritat. 
De altfel, acest mod de a judeca lu
crurile se potrivește oricărui rezul
tat de egalitate, care numai în si
tuațiile disperate nemulțumește efec
tiv și total pe vreuna dintre forma
țiile combatante. Jucătorilor de la

1

Comemtot de trnftenoral 
emerii ȘTEFAN PETRESCU

Rapid le-a părut desigur rău pentru 
punctul pierdut, dar s-au gîndit că 
s-ar fi putut să fie și mai rău. Cam 
aceeași socoteală și-au făcut-o, pro
babil, și jucătorii de la Steaua, cîteva 
ore mai tîrziu, după încheierea în- 
tîlnirii lor cu formația antrenată de 
Tiberiu Bone și condusă în. teren de 
Gabriel Raksi, ambii foști steliști.

Și Rapid și Steaua au avut, în 
primele treizeci de minute ale par
tidelor pe care le-au susținut, multe 
ocazii de a înscrie. Dimineața, tînărul 
portar Ștefănescu de la Farul, ajutat 
de șansă, de bare și de coechipieri, 
a scăpat cu fața curată din cel puțin 
cinci faze „infraroșii". Ba, la un mo
ment dat, uluit complet de fază, căuta 
prin careu o minge care i s-a lovit 
de genunchi în drum spre... gol. Atît 
lui Neagu, cît și lui Mazurachis le-a 
lipsit inspirația de ultimă instanță, 
care din primul ar fi făcut poate un 
concurent și mai serios la titlul de 
golgheter. Pe undeva, prin preajma 
careului lui Răducanu — Tufan, Ian- 
cu și Kallo au avut în inventar a- 
ceeași lipsă. Ologu l-a înlocuit pe 
Kallo și la cîteva minute de la in
trarea în joc a înscris printr-o_ lovi
tură care l-a pus într-o postură cam 
jenantă pe Răducanu (a scăpat min
gea din brațe, în poartă). La rîndul 
său, Octavian Popescu l-a înlocuit și 
el pe Neagu și aproape în același mi
nut a marcat printr-o lovitură cu 
capul, care ne-a reamintit 
mai bune zile ale lui „Tăvi".

După-amiază, în meciul 
A.S.A. Tg. Mureș, Voinea

Ștefănescu — portarul oaspeților — a fost eroul meciului Rapid — Farul
Foto : M. CiooI

NOTA

de cele

Concert simfonic prezentat 

de Muzica reprezentativă 

a Armatei

Bucureștenii prezenți la sfîrșitul 
săptămînii trecute în sala Floreasca 
au fost martorii unei reușite întreceri 
internaționale de haltere, care le-a 
oferit și satisfacții spectaculare (dez
mințind platitudinea care greșit se 
spune că însoțește acest sport), dar 
și bucuria succesului reprezentanților 
noștri. Pentru prima dată în cei 9 ani 
de cînd a luat ființă „Cupa Dunării" 
halterofilii români se clasează pe pri
mul loc din cele 7 națiuni partici
pante, din rîndul cărora n-au lipsit 
actuali și foști campioni sau record- 
meni mondiali. Această victorie s-a 
decis la categoriile superioare (90 kg 
și peste 90 kg) unde, excelent dirijați 
de antrenori, Cristea Marin și 
Gheorghe Mincu — deși inițial nu 
s-au numărat printre favoriți — au 
scos, tactic, din cursă pe adversarii 
care periclitau locul echipei în cla
samentul general și au adăugat astfel 
punctele necesare avantajului acumu
lat. Primele trei clasate în „Cupa 
Dunării" sînt : 1. — România 36 p ; 
2. — Ungaria 32 p (3 locuri I) ; 3. — 
Austria 32 p (două locuri I).

Fiți Balaș, Pintilie Ștefan, dar în 
special Rusu V.. au marcat o consi
derabilă îmbunătățire a stilului, în 
special la „smuls" și „aruncat", ceea 
ce le-a permis să se numere printre 
performerii disputelor și să contri
buie decisiv la succesul echipei. Ei ne 
dau astfel speranțe pentru campio
natele europene și mondiale _ ce vor 
avea loc în acest an la Varșovia. N-aș 
vrea să trec cu vederea nici carențele 
învingătorilor, pentru a nu le crea 
impresia că drumul bun pe care au 
pornit se termină aici. Zoro Fiat, do
vedind încă un moral de concurs de
ficitar, a ratat o excelentă ocazie de 
a ocupa primul loc ; Cristea și Mincu 
pierd multe kilograme la stilul 
„smuls", și din această cauză perfor
manțele valoroase nu le stau încă în 
putere. Să nu uităm de asemenea că 
la victoria tricolorilor (subliniez, pe 
deplin meritorie) au contribuit în
tr-un fel și unele neglijențe ale spor
tivilor maghiari și bulgari...

„Cupa Dunării", prin succesul ei, 
a fost o pledoarie pentru acest „sport 
al celor puternici". Bunele rezultate 
se datoresc în mare parte contribu
ției sportivilor tineri, asaltului pe care 
l-au dat asupra pozițiilor „senatori
lor", dorinței generale de afirmare. 
Aș dori ca apropiatele finale ale cam
pionatului național, ce vor avea loc 
în iunie, să marcheze un record de 
participare.

Steaua- 
nemai- 

avînd nici o soluție la îndemînă, la 
singura centrare logică executată de 
Creiniceanu, a... înscris foarte spec
taculos. Apoi am asistat cumva la 
„recopierea" partidei de dimineață, 
oaspeții — observînd că gazdele n-au 
de gînd să forțeze lucrurile — au 
început să avanseze încet, încet și, la 
o minge destul de simplă, Lucaci 
a centrat clasic peste Hălmăgeanu și 
Dumitru Nicolae pînă la Mureșan, 
care a marcat cu capul. O fază in- 
.credibil de simplă și de eficace. Dar 
cît de greu pot fi concepute și rea
lizate astfel de faze I

Două cuvinte despre arbitraje. Și 
Nicolae Nițescu (Rapid — Farul), și 
Alex. Toth (Steaua—A.S.A. Tg. Mu
reș) au condus slab.

Valentin PAUNESCU

Este un adevăr faptul că, a- 
propiindu-se de final, campio
natul diviziei naționale A prile
juiește întîlniri din ce în ce mai 
aspre, multe dintre echipe 
aflîndu-se în zona retro
gradării sau amenințate să intre 
în această zonă. Si tot atît de 
adevărat este că nici uneia din
tre formații nu îi' surîde pers
pectiva de a activa un an în di
vizia secundă. Dar toate aceste 
considerente nu justifică apa
riția pe terenurile de fotbal a 
unor fenomene ca acelea petre
cute în partida Petrolul—Pro
gresul.

90 de minute (dacă se poate 
spune așa), fotbaliștii celor două 
formații au oferit o mostră de 
telul cum nu trebuie jucat fot
bal, pe parcursul meciului pro- 
ducîndu-se numeroase abdicări 
de la cele mai elementare nor
me ale regulamentului jocului

și ale eticii sportive : faulturi, 
îmbrînciri, loviri intenționate, 
injurii etc. Jucătorul Bădin de 
la Petrolul a părăsit terenul 
grav accidentat, iar Grozea, Bel- 
deanu și N. Ionescu au fost eli
minați de arbitru. Este de men
ționat că nici după primele eli
minări, cele ale lui Beldeanu și 
Grozea, actele de nesportivitate 
de pe teren nu s-au terminat. 
Și trebuie să spunem că arbi
trul Iosif Ritter (Timișoara) n-a 
fost în măsură să contribuie 
prin deciziile sale la tempera
rea elementelor recalcitrante de 
pe teren.

Este de datoria forurilor în 
drept să analizeze foarte serios 
cele petrecute ieri pe stadionul 
din Ploiești și să ia măsuri dras
tice pentru a împiedica repeta
rea unor asemenea situații.

C. CAPRARU

MUNCHEN 20 (Agerpres).— 
Comentînd rezultatele înregis
trate sîmbătă seara în cadrul 
preliminariilor campionatelor 
mondiale de tenis de masă 
de la Munchen, cronicarii 
sportivi ai diferitelor agenții 
internaționale de presă re
marcă faptul că echipa femi
nină a României a înregistrat 
cea mai formidabilă surpriză, 
învingînd cu scorul de 3—1 
Japonia, deținătoarea titlului 
mondial. în cronica sa, re
dactorul agenției „France 
Presse” scrie că în urma a- 
cestei neașteptate înfrîngeri, 
șansele echipei Japoniei de a 
se califica în finală au scăzut 
simțitor. In ceea ce privește 
echipa României, același re
dactor scrie că „victoria ro
mâncelor a fost asigurată de 
„mîna" excelentă a maestre! 
care se numește Maria Ale
xandru,

, Europei”.
' genției
. printre altele, că Maria
, xandru a jucat pur și simplu 
' magnific. Ea a reunit, datorită 
unei tactici excepționale, să 

( deregleze tirul campioanei 
mondiale, Morisawa. Un alt 
corespondent care acordă un 
amplu comentariu acestui 
meci este cel al agenției 
Associated Press. El subli
niază că „echipa iemlnină a 
României a creat prima mare

1 surpriză a campionatelor, în- 
' vingînd cu 3—1 echipa japo- 
' niei, deținătoarea „Cupei Cor- 
' billon”. Același corespondent, 
' prin fraze redactate la super- 
' lativ, laudă jocul Măriei Ale- 
' xandru și al coechipierei sale, 
' tînăra Carmen Crișan.
1 De asemenea, coresponden- 
' ții sportivi prezenți la Miin- 
1 chen comentează pe larg și 
1 victoria realizată cu scorul de 
' 5—2 de echipa masculină a 
1 Cehoslovaciei în partida cu 
' redutabila formație a Suediei. 
' In grupa semifinală a cam- 
1 pionatelor mondiale de tenis 
' de masă, echipa feminină a 
' României a repurtat al treilea 
' succes consecutiv, învingînd 
cu 3—1 echipa R.D. Germâne. 
Din nou Maria Alexandru a

1 jucat bine, întreeînd-o cu 2—0 
pe Doris Hovestadt și apoi, cu 
același scor, pe Gabriele 
Geissler. In partida de dublu, 
Mgria Alexandru și Carmen 
Qrișan au învins cu 21—18, 
21—15 pe Hovestadt, Geissler. 
Unicul punct al echipei R. D. 
Germane a fost realizat de 
Geissler, care a învins-o cu 
21—18, 21—12 pe Carmen 
Crișan.

în sfîrșit, aseară, echipa 
noastră feminină a învins și 
reprezentativa Ungariei, cu 
3—0, calificîndu-se, astfel, în 
finala „Cupei Corbillon", tro
feu care se aoordă campioa
nelor mondiale. Astăzi, echipa 
României mai are de jucat un 
meci cu Suedia, dar rezultatul 
acestuia nu mai poate influen
ța calificarea.

în preliminariile competiției 
masculine pentru „Cupa 
„Swaythling*, echipa Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 
5—4 selecționata U.R.S.S.

Duminică seara, în sala Radiote- 
leviziunii a avut loc un concert 
simfonic prezentat de Muzica re
prezentativă a Armatei, cu con
cursul soliștilor și corurilor băr
bătești reunite ale ansamblurilor 
Armatei, Ciocîrlia, Perinița și 
U.G.S.R. Concertul a fost dirijat 
de general-maior Dumitru Eremia, 
artist emerit.

La spectacol au asistat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Stoica,

Emil Drăgănescu, Dumitru Popes
cu, Vasile Patilineț, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, miniștri, oameni de cultură 
și artă, generali activi și în rezer
vă, ofițeri și subofițeri din garni
zoana București, un numeros pu
blic.

Concertul, a cărui primă parte 
a fost televizată, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

(Agerpres)

Vizitele șefului Departamentului 
Politic Federal al Elveției, 

Willy Spiihler

iostâ campioană a
Corespondentul a- 

„Reuter* subliniază, 
Ale-

PRONOSPORT
Rezultatele concursului 

din 20 aprilie
U.T. Arad — Jiul 
Politehnica — Dinamo Buc. 
„U“ Craiova — Vagonul 
Petrolul — Progresul 
Crișul —’ Dinamo Bacău 
F. C. Argeș — „U" Cluj 
Atalanta — Inter.
Fiorentina — Torino 
Juventus — Verona 
Lanerossi — Palermo
Pisa — Cagliari 
Sampdoria — Bologna 
Varese — Napoli

(0—4) 
(0-0) 
(1—0)
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(1-2)

1
x
2
1
1
2
2
x
1
1
X
X
2

TE
Țiriac și Nâsstae au damimat turneul 

de la Palermo

Turneul internațional de tenis de la Palermo a 
fost cîștigat de Ion Țiriac (România) care în finală 
l-a învins cu 4—6, 6—0, 6—2, 2—6, 6—2 pe colegul 
său Ilie Năstase.

Un frumos succes au obținut jucătorii români 
I. Țiriac și I. Năstase în finala probei de dublu. 
Ei au învins cu scorul de 6—3, 8—6, 5—7, 6—8, 7—5 
pe Gulyas (Ungaria), Kalogheropoulos (Grecia).

CU PRILEJUL CAMPIONATELOR INTERNA
ȚIONALE DE NATAȚIE ALE R. F. A GERMA
NIEI, care au loc la Bonn, vest-germanul Hans 
Fassnacht a realizat o performanță remarcabilă în 
proba de 400 m mixt. El a parcurs această dis
tanță în 4’ 33” 1/10 — nou record al R.F.G. Proba 
de 100 m liber a fost cîștigată de Wolfgang Kremer 
(R.F.G.) în 53” 6/10.

FEDERAȚIA BELGIANĂ DE BOX AMATOR 
a stabilit, în cadrul unei ședințe, ca la campionatele 
europene de la București să participe 4 boxeri: 
Abspoel, Fhys, Foucart și Xhonneux.

IN CAMPIONATUL DE FOTBAL AL ANGLIEI, 
pe primul loc continuă să se afle Leeds cu 63 de 
puncte, urmată de Liverpool (58 puncte) și Arsenal 
(54 puncte). Cîteva rezultate mai importante din 
etapa de sîmbătă : Leeds-Leicester City 2—0 ; Liver
pool-Ipswich Town 4—0 ; Manchester United- 
Burnley 2—0 ; Arsenal-Stoke 3—1; Sheffield Wed
nesday-Everton 2—2.

ÎN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ MASCU
LINĂ DE VOLEI „TURNEUL CONTINENTELOR",

echipa R.D. Germane a învins cu 3—0 formația 
Braziliei. Cu același scor au cîștigat voleibaliștii 
echipei Japoniei meciul cu formația S.U.A. Aceste 
meciuri s-au disputat la Montevideo. La Santiago 
de Chile : Mexic-Venezuela 3—1 ; Chile-Tunis 3—1.

ATLETUL AMERICAN DICK RAILSBACK a 
încercat fără succes să corecteze __ ...
în proba de săritură cu prăjina. în cadrul 
cursului de la Los Angeles, el a realizat 5,32 m, 
ratînd de trei ori să treacă peste 5,50 m. Rezul
tatul înregistrat de Railsback constituie cea mai 
bună performanță mondială a sezonului.

Peste 50 000 de spectatori au urmărit la Barcelona 
meciul de fotbal dintre echipele F. C. BARCELONA 
și F.C. KULM, contînd pentru SEMIFINALELE 
„CUPEI CUPELOR". Fotbaliștii spanioli au obținut 
victoria cu 4—1 (1—1), calificîndu-se pentru finala 
competiției.

recordul mondial
con-

Baschetbaliștii noștri mvîEjgoWn
în Israel

Selecționata masculină de baschet a României, 
aflată în turneu în Israel, a susținut două întîlniri 
în compania reprezentativei acestei țări. în ambele 
jocuri, victoria a revenit baschetbaliștilor români cu 
scorul de 66—61 (37—39) și respect-iv 73—72 (38—34).

în competiția internațională de POLO PE APĂ 
DE LA NISA, IUGOSLAVIA a învins ROMANIA 
cu 4—2. în jocul 
tîlni Spania.

NOU RECORD 
zi a concursului

următor, echipa României

MONDIAL LA ÎNOT. în 
international de natație

va în-

ultima
de la

Magdeburg, înotătorul sovietic Nikolai Pankin 
stabilit un nou record mondial în proba de 100

a
------- — —_ _ m 

bras. El a parcurs această distanță îh f’05”8/10. 
Vechiul record era de l’06”2/10 și aparținea aceluiași 
sportiv.

LA CRACOVIA, într-un meci contînd pentru 
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE FOTBAL, echipa POLONIEI 
scorul de 8—1 (3—0) selecționata 
LUI. Lubanski a înscris 5 puncte.

a surclasat cu'
LUXEMBURGU-

AU AVUT LOCLA SIBIU ȘI LA BUCUREȘTI
IERI DERBIURILE CAMPIONATELOR DE VOLEI.
Ambele meciuri au fost cîștigate de> echipele clu- 

- bului Dinamo. La feminin, Dinamo a învins cu 3—0
pe C.S.M. Sibiu, iar la masculin Dinamo a între
cut Steaua cu 3—2, după un joc extrem de echi
librat

PE STADIONUL „PROGRESUL" S-AU ÎNTÎL- 
NIT IERI DIMINEAȚĂ, ÎN CEL MAI IMPORTANT 
MECI AL CAMPIONATULUI DE RUGBI, echipele 
Dinamo, lidera clasamentului, și Steaua, ocupanta 
locului doi. După ce dinamoviștii au dominat prima 
repriză, conducînd la un moment dat cu 6—0 (la 
pauză, scorul a fost 6—3), steliștii și-au revenit și 
au egalat. Se părea că meciul se va încheia la 
egalitate, ceea ce de fa.pt ar fi reflectat just ra
portul de forțe de pînă atunci. în ultimele minute 
însă, dinamoviștii iau din nou inițiativa și, înscriind 
de două ori (o lovitură de pedeapsă și un drop- 
gol), termină întrecerea victorioși, cu scorul de 
1'2—6. Succesul lor final este întru totul meritat, 
avînd în vedere că totuși un meci de rugbi du
rează... 80 de minute.

Trimisul „Agerpres", Sanda Io
nescu, transmite : Duminică dimi
neața, șeful Departamentului Poli
tic Federal al Elveției, dr. Willy 
Sptihler, împreună cu soția și per
soanele oficiale elvețiene, după 
ce au vizitat impresionantul mo
nument Biserica Neagră din Bra
șov, au plecat spre stațiunea cli
materică Poiana, loc îndrăgit de 
turiști din între,aga țară și de peste 
hotare. Oaspeții au admirat com
plexul turistic, frumoasele peisaje 
montane, larga perspectivă ce se 
deschide asupra orașului Brașov și 
împrejurimilor sale. De aici, co
loana de mașini s-a îndreptat prin 
Făgăraș spre Sibiu, unde a fost 
vizitată secția de etnografie a Mu-

Ț

zeului Brukenthal. După-amiază, 
călătoria a continuat pe Valea Ol
tului. în drum, oaspeții au făcut 
popas la mînăstirea Cozia, ctito
rie a voievodului Mircea cel Bă- 
trîn, elogiind frumusețea acestui 
vechi și impunător monument, gri
ja cu care este conservat.

Seara, oaspeții elvețieni 8-au. 
înapoiat în Capitală. în timpul 
călătoriei, ei au fost însoțiți de 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Geor
gescu, ambasadorul României la 
Berna, și Mircea Andrei, director 
adjunct al Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe.

(Agerpres)

' - ----  ----------------------------

Cronica zilei
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Sîmbătă noaptea a sosit în Capi
tală o delegație guvernamentală a 
Republicii Tanzania, condusă de 
Abdul Babu, ministrul comerțului și 
industriei, care va face o vizită în 
țara noastră.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroportul Băneasa de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor;, de funcțio
nari superiori din Ministerul Comer
țului Exterior și Ministerul Minelor.

★
Duminică seara a sosit în Capitală 

Franciszek Kaim, ministrul industri
ei grele din R. P. Polonă, care, la in
vitația ministrului industriei meta
lurgice, Nicolae Agachi, va face o 
vizită în tara noastră. Ministrul po
lonez este în.sotit de consilieri și ex- 
perți. La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fo.st salutați de 
ministrul Nicolae Agachi, de alți 
membri ai cqnducerii Ministgrului 
Industriei Metalurgice, de funcționari 
superiori din acest minister.

Erau de față Jâroiriir Ocheduszki, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptmdu-se spre patrie, 
delegația Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale din Republica 
Populară Polonă, condusă de prof, 
dr. Jan Kostrzewșki, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, cațe, la 
inyitajia acad. Aurel Moga, minis
trul San'ătățfi, a făcut o vizită în țara 
noastră.

★
Duminică seara a plecat la Bu

dapesta o delegație condusă de to
varășul Petre Lupu, ministrul mun
cii, care va participa la Consfătuirea 
conducătorilor departamentelor mun
cii din țările membre ale C.A.E.R., 
organizată între 22 șl 25 aprilie a.c.

★
Duminică, delegația parlamentari

lor iordanieni, condusă de Suleiman 
Nabulsi, senator, însoțită de prof. 
Sțanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, și-a con
tinuat călătoria în județul Brașov. 
Oaspeții au vizitat monumente și 
cartiere de locuințe din Brașov, pre
cum și Castelul Bran.

La prînz, primarul municipiului 
Brașov. Constantin Cîrțînă, a oferit 
în cinstea oaspeților un dejun. După- 
amiază, delegația s-a înapoiat în

Capitală. Seara, Biroul Marii Adu
nări Naționale a oferit în cinstea de
legației parlamentaro iordaniena un 
dineu.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și Suleiman 
Nabulsi au rostit toasturi.

★
Duminică seara a plecat la Praga o 

delegație a Comitetului național pen
tru apărarea păcii, formată din acad. 
Gheorghe Mihoc, vicepreședinte al 
comitetului, și Ion Dicu, activist, 
pentru a participa la ședința plenară 
festivă a Comitetului cehoslovac al 
păcii, ce va avea Ioc cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a mișcări! 
pentru pace.

A APĂRUT
„PENTRU APĂRAREA

PĂCII“ Nr. 4/APRILIE 1969

A apărut „PENTRU APĂRA
REA PĂCII" nr. 4, aprilie 1969, 
revistă editată de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii. 
Numărul este consacrat celei 
de-a 20-a aniversări a mișcării 
naționale și mondiale pentru 
apărarea păcii.

Din sumar : Douăzeci de ani 
de prof. univ. Tudor D. Ionescu, 
președintele Comitetului Natio
nal pentru Apărarea Păcii ; In 
sprijinul cauzei păcii și priete
niei între popoare de Sanda 
Rangheț, secretar al comitetu
lui ; Principalul învățămînt de 
acad. P. Constantinasou-Iași ; 
Lupta pentru pace de altădată 
de George Macovescu ; Mihall 
Sadoveanu — erou al păcii de 
Demostene Botez ; Ce este mal 
important pentru pace 7 An
chetă internațională la care răs
pund Isabelle Blume, Jir! Ste- 
panovsky (R. S. Cehoslovacă), 
Yașar Nabi Nayir (Turcia) și 
Geo Bogza ; Știința — diavol 
sau demiurg 7 de Valter Ro
man ; Pentru înfăptuirea secu
rității în Europa și în lume do 
Ion Fîntînaru ; O politică dis
creditată și alternativa el de 
Sergiu Verona ; Galoanele Bă
răganului de P. N. Ghigenescu.

PTONOEXPRES
Numerele extrase la concursul ex
ceptional din 20 aprilie 1969

FAZA I: Extragerea I : 21 7 42, 23 
37 34 24 3 12 2 ; Extragerea a Il-a : 12 
24 26 17 6 30 33 7 14 35 ; Extragerea 
a III-a : 30 11 40 28 3 26 27 9 44 24 ; 
Extragerea a IV-a : 29 42 13 41 30
18 44 5 36 2.

FAZA A II-A : Extragerea a V-a : 
6 20 44 36 38 21 43 34 10 45 ; Extrage
rea a Vl-a : 15 44 4 41 8 37 32 25 24 
28 ; Extragerea a Vil-a : 26 29 28 7
19 9 17 5 24 32.

FAZA A III-A : Extragerea a 
VIII-a : 15 6 45 13 20 4 25 12 41 29 ; 
Extragerea a IX-a : 13 17 1 10 15 40 
22 31 23 9.

FAZA A IV-A : Extragerea a X-a : 
9 32 19 23 39 28 24 40 27 43.

FOND DE PREMII : 2 481 538 lei

La Casa de cultură a studenților 
din București a avut loc o seară cul
turală organizată de studenți din Re
publica Arabă Unită care învață în 
țara noastră.

Au participat studenți români și 
străini din centrul universitar bucu- 
1-eștean. Au asistat, de asemenea, de
legația Uniunii generale a studenților 
din Republica Arabă Unită, condusă 
de Adel Mahmoud El Azab, vicepre
ședinte al uniunii, care ne vizitează 
țara la invitația U.A.S.R., precum și 
Asmt Aloadi, atașatul cultural al 
Ambasadei R.A.U.. la București. Cei 
prezenți au vizionat filme documen
tare despre orașele Cairo și Alexan
dria. în încheiere. Ansamblul fol
cloric „Doina" al Casfei de cultură a 
studenților și tineri arabi care stu
diază la București au oferit un pro
gram artistic.

Cu același prilej, în holul Casei de 
cultură s-a deschis o expoziție care 
înfățișează realizări ale Republicii 
Arabe Unite.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil în jumă
tatea de est a țării și mai mult a- 
coperit în vest. Au căzut ninsori lo
cale în Transilvania, iar în Banat și 
Oltenia precipitațiile au fost sub 
forma de ploaie și lapoviță. în ves
tul Munteniei și Dobrogea au căzut 
ploi mai ales sub formă de averse. 
Vîritul a suflat slab pînâ la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 1 grad îa Joseni și Blaj

și 13 grade la Fetești. în București: 
vremea s-a menținut rece cu cerul 
variabil. Temporar a plouat. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
sud-vest. Temperatura maximă a 
fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilelo do 
22, 23 și 24 aprilie a.c. în țară : vre
me în general Instabilă cu cerul va
riabil mal mult noros. Vor cădea 
ploi locale. Vînt slab pînă la potri
vit, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura in creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între zero și 
10 grade iar maximele între 10 și 20 
grade. Local ceață. în București : 
vreme ușor instabilă cu cer variabil 
favorabil ploii sub formă de aver
se. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.



msța Bnternațîonaîâ a||a
VIETNAMUL DE SUD OKIEIÎIH APROPIAT Criza

B

SAIGON 20 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
lansat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică o nouă serie de acțiuni 
ofensive în imediata vecinătate a 
Saigonuiui. După declarațiile unui 
purtător de cuvînt al comanda
mentului american de la Saigon, 
citate de agenția France Presse, 
patrioții au atacat pozițiile deți
nute de unitățile saigoneze la 80 
km de capitală și cîteva ore mai 
tîrziu au supus unui serios bom
bardament cu rachete sectorul spe
cial american de la Nha Be (15 
km de Saigon), precum și o serie 
de instalații militare din capitala 
provinciei Phuoc Long (10 km de 
Saigon).

Alte ciocniri, a menționat pur
tătorul de cuvînt, au mai avut loc 
la sud de Hue, fosta capitală im
perială, precum și în apropiere de 
Quang Ngai.

SAIGON ‘20 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția „Giai Phong" 
(Eliberarea), forțele patriotice care 
acționează în regiunea Binh Son- 
Son Tinhs, sprijinite de populația 
locală, au scos din luptă în ultima 
săptămână 899 de militari inamici, 
dintre care 540 de soldați și ofițeri 
americani. Totodată, au fost distru
se șase vehicule militare și o mare 
cantitate de arme și muniții a fost 
capturată.

® Incident iordaniano-israelian

® Reuniunea cabinetului egiptean
AMMAN. — Un duel de artilerie 

a avut loc sîmbătă seara în regiunea 
de nord a Văii Iordanului, între uni
tăți iordaniene și israeliene, a anun
țat un purtător de cuvînt al coman
damentului militar de la Amman. 
Schimbul de focuri a fost declanșat 
de trupele israeliene, a adăugat pur
tătorul de cuvînt, 
că 25 le militari 
uciși sau răniți.

precizînd totodată 
israelieni au fost

Forțele io.rdaniene 
asupra unităților 

a 
al

TEL AVIV. — 
au deschis focul 
israeliene în regiunea Dabussia, 
anunțat un purtător de cuvînt 
armatei israeliene. Unitățile israelie
ne au ripostat. în urma schimbului 
,de focuri, un soldat israelian a fost 
ușor rănit, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

CAIRO. — După cum relatează a- 
genția M.E.N., la Cairo a avut loc 
sub conducerea președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, o reuniune a 
cabinetului egiptean. Cu acest prilej, 
membrii cabinetului au examinat ra
portul alcătuit de Mahmoud Fawzi, 
trimisul special al președintelui 
Nasser, în legătură cu convorbirile 
pe care acesta le-a avut la Washing
ton cu președintele Richard Nixon, 
precum și cu alte oficialități ameri
cane. De asemenea, menționează a- 
genția citată, în cadrul reuniunii au 
fost examinate și o serie de proble
me referitoare la situația militară a 
R.A.U., precum și la incidentele care 
au avut loc în cursul ultimei săptă- 
mîni de-a lungul Canalului de Suez.

După încordarea relațiilor dintre Iran și Irak

Agitație la Teheran
TEHERAN 20 (Agerpres). — O vie 

agitație domnește în capitala ira
niană în urma încordării brusce a 
relațiilor dintre Iran și Irak, re
latează de la Teheran coresponden
ții agențiilor de presă. Se mențio
nează, în legătură cu aceasta, că 
ofițerii de rezervă au fost reche
mați, că unitățile militare sînt con
semnate în cazărmi, iar cele sta
ționate în regiunea Golfului Persic 
si în bazele militare din apropierea

în

politică
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Respingerea în parlament 
a unor articole ale proiectului de 
reforme constituționale prezentat 
de președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a dus la declanșarea 
unei crize politice în această țară. 
Această respingere, care a fost po
sibilă în urma alăturării a 21 de de- 
putați democrat-creștini opoziției, a 
determinat pe ministrul de justiție, 
Jaime Castillo, să înainteze o ce
rere de demisie, cerere pe 
care președintele Frei a res- 
pins-o. într-o scrisoare adresată 
ministrului de justiție, în care îi 
cere acestuia să rămînă la postul 
său, Frei arată că este ferm decis 
să obțină votul parlamentului în 
privința întregului proiect și că so
cotește că acest scop va fi atins în 
mai, cînd Senatul se întrunește în 
noua sa componență, stabilită . în 
urma alegerilor parțiale de la 2 
martie, și în care adepții reforme
lor constituționale vor forma ma
joritatea.

Eșec în încercarea de a concilia guvernul 
federal nigerian și autoritățile biafreze

MONROVIA 20 (Agerpres). — 
într-o declarație publicată dumi
nică la Monrovia, Comitetul con
sultativ al Organizației Unității A- 
fricang pentru Nigeria consemnea
ză eșecul eforturilor sale de pînă 
acum de a concilia guvernul fede
ral nigerian și autoritățile biafreze. 
Declarația afirmă că guvernul fe
deral a acceptat propunerile Comi
tetului consultativ, dar reprezen
tanții colonelului Ojukwu le-au 
respins. Se precizează că propune
rile comitetului constau în păs
trarea unității Nigeriei, asigurarea

securității și egalității tuturor ce
tățenilor acestei țări, încetarea lup
telor, deschiderea fără întîrziere a 
negocierilor între cele două părți 
cu concursul Comitetului consulta
tiv al O.U.A.

în cercurile O.U.A. se subliniază 
că eșecul Comitetului consultativ 
nu trebuie considerat definitiv și 
că se păstrează o legătură neîn
treruptă cu cele două părți anga
jate în războiul civil din Nigeria, 
în_speranța de a se ajunge la o în
cetare a ostilităților.

frontierei irakiene au fost puse 
stare de alertă.

Disputa dintre cele două părți, 
mintește agenția France Presse, 
fost reactualizată
Iranului de a denunța tratatul în
cheiat între Iran și Irak în 1937, 
si care reglementează frontiera co
mună din sud, precum și dreptul de 
navigație în apele estuarului Chatt 
el Arab. în acest sens, cercurile o- 
ficiale iraniene reproșează tratatu
lui din 1937 că prevede o linie de 
frontieră care nu tine cont de ne
cesitățile de navigație, ci de adîn- 
cimea apelor.

Denunțînd tratatul din 1937, sub
liniază aceleași cercuri oficiale, ci
tate de agenția France Presse, au
toritățile iraniene „au înțeles să-și 
reafirme poziția în legătură cu ne
cesitatea unei revizuiri globale a 
frontierelor irako-iraniene în regiu
nea Chatt el Arab, precum și a con
dițiilor de navigație în estuar, re- 
cunoscîndu-se caracterul internatio
nal al acestuia, și că au sperat să 
convingă guvernul de la Bagdad 
că a sosit timpul să se caute, prin 
tratative directe, o soluționare re
zonabilă a acestei probleme".

★

BAGDAD 20 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat că gu
vernul irakian continuă să conside
re încă în vigoare acordul din 1937 
cu Iranul în problema drepturilor de 
navigație pe fluviul Chatt el Arab.

a- 
a 

prin hotărîrea

★
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres). — într-un articol publicat de 
ziarul „Clarin", secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Chile, Louis Corvalan, adresează un 
apel pentru unificare tuturor forțe
lor de stînga din țară. în articol se 
arată că „este necesară unificarea 
tuturor partidelor și mișcărilor 
populare, care se pronunță pentru 
transformări radicale și crearea 
unui guvern democratic". Corvalan 
subliniază că numai unirea tuturor 
forțelor democratice prezintă ga
ranția unei victorii a maselor popu
lare.

IRLANDA DE NORD

Demonstrații pentru
drepturi civile

BELFAST 20 (Agerpres). — Noi 
tulburări s-au produs în Irlanda de 
nord în cursul zilei de duminică, 
după o noapte de ciocniri violente 
soldate cu peste 200 de răniți. De
monstranții pentru drepturi civile 
din Londonderry au continuat să 
parcurgă străzile orașului. între de
monstranți si poliție au avut loc 
ciocniri. Un vehicul blindat al po
litiei a fost incendiat.

la 
de 
se 
au 
ale

„Armata particulara

a „diavolului alb

Studenții americani
de Pentagon

NOTE

Administrația Universității Stan
ford a ordonat închiderea tempo
rară a laboratoarelor de cercetări 
nucleare ale acestui institut de în
vățământ superior. Aici a avut loc 
în ultimele zile o grevă a studen
ților, care au refuzat să participe 

efectuarea cercetărilor solicitate 
Ministerul Apărării. După cum 
știe, în universitățile americane 
loc dese demonstrații de protest 
studenților și cadrelor didactice

împotriva efectuării îeț. laboratoarele 
institutelor de învățamînt superior 
din S.U.A. a unor lucrări coman
date de Pentagon.

TIRGUL
PARISULUI

Vrem să facem mai departe cu românii 
un comerț rodnic"

Cea mai importantă manifesta
re comercială din Franța, Tirgul 
Parisului, și-a deschis porțile pen
tru a 58-a oară, în parcul de ex
poziții de la Porte de Versailles.

Ediția actuală a Tîrgului Pari
sului are ca temă centrală amena
jarea cit mai confortabilă a locu
inței, apoi o panoramă completă a 
tuturor mijloacelor care pot con-

tribui la odihnă și destindere — 
sporturi, camping, turism etc.

„Vedeta" tîrgului de anul aces
ta este „casa mobilă" — o locu
ință din elemente separate din 
poliester stratificat ce poate fi 
demontată rapid, transportabilă 
cu camionul sau cu trenul oricînd 
și oriunde. „Casa mobilă" poate 
fi mărită lesne, prin adăugarea 
unor elemente noi. Alte noutăți: 
„Casa plutitoare", sau caravana 
pe apă, cu mai multe încăperi, 
destinată plimbărilor pe rîuri, 
lacuri sau canale, dispunînd fi de 
o terasă pentru vînat fi pescuit, 
dușul-valiză, aerotrenul experimen
tal 01, care a parcurs pînă acum 
30 000 km., transportînd 7 000 
persoane, pe o pernă de aer, cu 
o viteză de 345 km. pe oră, „far
furia plonjantă 3 000“ a lui Cous
teau pentru explorarea fundului 
mărilor fi oceanelor. In sfîrșit, 
„Moniteur V", mașina electroni
că de supraveghere medicală au
tomată a unui bolnav sau acci
dentat grav, utilizabilă în ambu
lanțe fi la spital, în cursul ope
rației sau după aceea. Mașina e- 
xecută automat electro-encefalo- 
grame sau cardiograme, înregis
trează pulsul, respirația, tensiu
nea, temperatura, dă alarma la 
un centru de comandă în caz de 
accident cardiac.

La ediția actuală a Tîrgului 
participă 50 de țări. România e 
prezentă cu un stand de circa 
400 tn.p. la care șapte întreprin
deri de comerț exterior expun 
bunuri de larg consum, articole 
de artizanat, covoare, tipărituri.

O.N.T. participă, de asemenea, 
cu un stand de fotografii turis
tice și costume naționale româ
nești la Salonul internațional de 
turism deschis cu același prilej 
în incinta Tîrgului.

Cu prilejul inaugurării, dl. 
Henri Courbot, președintele Ca
merei de Comerț fi Industrie din 
Paris și președintele Comitetului 
de onoare al Tîrgului, ne-a decla
rat : „Tirgul Parisului are o ma
re importanță economică europea
nă și internațională. O manifesta
re economică ce oferă largi posi
bilități de cunoaștere fi de dez
voltare a comerțului internațional, 
inclusiv a îmbunătățirii relațiilor 
comerciale între țările din Est ți 
Vest, indiferent de regimul lor 
social-politic. Salut cu plăcere 
prezența României la Tirgul Pa
risului. Noi, francezii, nutrim sen
timente de veche prietenie pen
tru poporul român cu care am 
făcut fi vrem să facem mai de
parte un comerț rodnic, în inte
resul ambelor țări".

Dună ce a fost nouă 
mi vînător profesionist 
de fiare în jungla afri
cană. portughezul Da
niel Roxo și-a schimbat 
meseria : a devenit vî
nător de oameni. Te
renul unde își desfă
șoară activitatea : pro
vinciile Niassa și 
Cabo Delgado din nor
dul Mozambicului. Vî- 
natul: africani bănuită 
de simpatie sau cola
borare cu Frontul na
tional de eliberare din 
Mozambic (FRELIMO).

Se știe că de multi 
ani. Portugalia duce 
un crîncen război îm
potriva patrioților mo- 
zambicani în scopul 
de a înăbuși mișcarea 
de eliberare din a- 
ceastă țară. Rezultatele 
sînt însă contrare celor 
așteptate; lupta antico
lonialistă capătă an de 
ăn o amploare tot mai 
mare. Deși așezările 
colonialiștilor1 au 
transformate în 
vărate fortărețe, 
pe lingă folosirea 
sivă a unităților de re
presiune aduse din 
metropolă, au fost înfi
ințate organizații pa
ramilitare din rîndul 
colonilor și chiar fe
meile sînt instruite în 
mînuirea armelor de 
foc în cadrul formați
unilor 
pentru apărarea civi
lă" și „Politia rurală" 
(vezi fotografia), în
seși comunicatele mi
litare portugheze sînt 
nevoite să recunoască

fost 
ade- 
deși, 
ma-

„Organizației
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transmit

sosit
fili-
Ca-
Cle-Maiaezia. Tractorul românesc „Universal-450" folosit de agricultorii 

Serdang, localitate aflatâ în apropiere de Kuala Lumpur

în capitala Indiei a 
sîmbătă o delegație comercială 
pineză condusă de președintele 
merei de comerț a Filipinelor,
ment Abdella. în timpul întrevederilor 
cu oficialitățile indiene au fost discu-

agențiile de presă

Președintele de Gaulle 
va rosti la 25 aprilie un discurs către 
națiune, anunță un comunicat oficial. 
Se confirmă astfel că președintele va 
interveni în campania electorală în 
vederea referendumului de la 27 apri
lie pentru a-i îndemna pe francezi 
să aprobe reforma regională și trans
formarea Senatului.

a reușit să efectueze ocolul lumii la 
bordul micii sale ambarcațiuni cu 
pînze „Opty". Teliga și-a început că
lătoria tot din Insulele Canare, la 26 
martie 1967. El a străbătut o distanță 
de aproximativ 14 000 mile (22 500 
km).

în portal japonez Yoko
suka unde staționează un subma
rin atomic american, a avut Ioc du
minică un miting organizat de Co
mitetul național de luptă împotriva 
Tratatului de securitate japono-ame- 
rican. Participanții la miting, printre 
care muncitori, funcționari, studenți 
din Yokosuka și locuitori ai orașelor 
învecinate, scandau : „Submarinele ato
mice ale S.U.A. nu au ce căuta în 
Japonia I", „Jos cu Tratatul de secu
ritate japono-american", „S.U.A., resti- 
tuiți-ne Okinawa".

La Varșovia s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Seimului R. P. Polo
ne, transmite agenția P.A.P. Timp de 
două zile, deputății au discutat și 
adppțat codul penal și codul de pro
cedură penală.

liei, Alberto Franco Nogueira, în cursul 
căreia au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și proble
me privind N.A.T.O.

Un H0U atentat nereușit împo
triva locuinței ministrului de interne al 
Italiei, Franco Restivo, a avut loc 
sîmbătă la Roma. Agentul de poliție 
însărcinat cu supravegherea locuinței 
ministrului a reușit însă să înde
părteze bomba aruncată de aten
tatori dintr-un automobil, înainte ca 
aceasta să explodeze. După cum se 
știe, Franco Restivo a fost ținta unor 
atacuri politice din partea opoziției și 
a presei, precum și în parlament, 
fiind făcut în parte răspunzător de 
numeroasele incidente care au avut 
loc în ultimul timp în Italia.

Repubîica Arabă Unită 
a hotărît să-și depună candidatura la 
Piața comună, anunță agenția M.E.N. 
Dacă acest organism acceptă cererea 
de aderare a R.A.U., adaugă agenția 
citată, o delegație economică egiptea
nă va pleca la Bruxelles pentru a 
încheia un acord în acest sens.

(keva mecanicilor și a 
personalului de deservire 
de la compania „Air Cana
da" va începe luni dimineață. 
Greviștii revendică sporirea salariilor, 
dar compania refuză să le satisfacă 
cererile. încă de vineri, „Air Canada" 
a luat hotărîrea de a suspenda trans
porturile mărfurilor perisabile, iar în- 
cepînd de luni va fi afectat și trans
portul de pasageri.

Guvernele R. P. Bulgaria 
și Republicii P©ra au căzut de 
acord să stabilească între cele două 
țări relații diplomatice la rang de 
ambasadă.

în Marea Bfediterană au 
început duminică manevre navale și 
aeriene ale N.A.T.O., la care participă 
60 de nave de război și 300 de avioane 
ale S.U.A., Angliei, Italiei, Turciei și 
Greciei. Ele poartă denumirea codifi
cată de „patrula din zori".

Spărgătoare de gheață 
canadiene și americane vor întreprin
de în vara aceasta o expediție în apele 
arctice ale Canadei pentru a stabili 
traseul unei noi linii de navigație 
maritimă între Alaska și coasta estică 
a Atlanticului. Încercările făcute cu 
același scop în 1964 și 1967 de spărgă
torul de gheață canadian „John Mc 
Donald" au eșuat.

comerțului ex
terior al Ungariei, J°zset Biro- 
a sosit la Tokio într-o vizită oficială 
în Japonia. El urmează să aibă con
vorbiri cu reprezentanții guvernului 
și ai cercurilor de afaceri în probleme 
ale relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Președintele S.UJL, Ri- 
chard Nixon, a avut sîmbătă o între
vedere de o jumătate de oră cu mi
nistrul afacerilor externe al Portuga-

Peru va menține o poziție 
fermă în conflictul cu 
S.U.R. privind exproprierea instala
țiilor societății „International Petro
leum Company", a declarat generalul 
Marco Fernandez Baca, președintele 
întreprinderii petroliere fiscale peru- 
viene. Femandez Baca va conduce 
delegația țării sale Ia cea de-a doua 
rundă a tratativelor americano-peru- 
viene ce va avea loc la Washington.

Sesiunea C.E.N.T.O. (Consi
liul Ministerial al Organizației Trata
tului Central) va avea loc la 26 mai. 
la Teheran. La dezbateri, care vor 
dura două zile, vor participa miniștrii 
de externe ai Turciei, Pakistanului, 
Iranului, Marii Britanii.

Navigatorul polonez Leo
nid Teliga a sosR ’n p°rtui Las 
Palmas din Insulele Canare, după ce

lipsa de eficiență a 
acestor măsuri.

Se recurge și la,a.lte 
forme de luptă împo
triva patrioților. Cu 
sprijinul autorităților, 
care i-au pus la dis
poziție cu generozitate, 
fonduri, arme si muni
ții. Roxo 
o „armată 
— de fapt 
jefuitori 
plătiți — 
tacă 
cane 
servi 
trioților.
nea 
rase 
fără cruțare, sate în
tregi. Iar cei capturați 
în viată sînt supuși 
schingiuirilor celor mai 
barbare, pentru a li se 
stoarce eventuale

a organizat 
particulară" 
o bandă de 
și asasini 

care a- 
asezările afri- 
bănuite de a 
drept baze pa

in aseme- 
expeditii sînt 

de pe pămînt.

formații privind 
/națiunile de luptă ale 
FRELIMO. Nu este de 
mirare de aceea că 
printre băștinași. Roxo 
este cunoscut sub po
recla „diablo bianco" 
(„diavolul alb"). Me
tropola însă îl cople
șește cu onoruri pentru 
fărădelegile sale ; 
Roxo i s-a 
chiar și 
„Crucea de

Este greu 
că „armata 
ră“ a lui Roxo va reuși 
să înfăptuiască ceea ce 
în decursul anilor 
n-au reușit să obțină 
40 000 de soldați în
zestrați cu o modernă 
tehnică de luptă.

lui 
decernat 

ordinul 
merit", 
de crezut 
particula- f

*

Președintele Irakului, ge
neralul Ahmed Hassan El Bakr, a 
deschis sîmbătă după-amiază lucrările 
celui de-al 7-lea Congres al scriitorilor 
din țările arabe, la care iau parte peste 
400 de poeți și prozatori din toate 
țările arabe și emiratele din Golful 
Persic, precum și oaspeți din cîteva 
țări europene.

CANADA Șl N.A.T.O

tate probleme privind extinderea legă
turilor comerciale, intensificarea co
laborării în domeniile agriculturii și 
industriei.

Al. GHEORGHIU

interbalcanică

Astfel vede caricaturistul ziarului vest-german 
„Frankfurter Rundschau" efectul recentei hotărîri 
a guvernului canadian de reducere progresivă a 
trupelor sale aflate în Europa la dispoziția N.A.T.O.

în cadență, înainte marș !

(Urmare din pag. I)

află la Bucu- 
membră și-a 
național care 

colaboră-

Sediul asociației se 
rești, iar fiecare țară 
constituit un Comitet 
își propune dezvoltarea 
rii cu specialiștii din celelalte țări 
membre.

Asociația noastră a cîștigat o bo
gată experiență în decursul acestor 
șase ani de activitate neîntreruptă, 
organizînd mai multe colocvii inter
naționale, fie privind elemente de 
unitate ale folclorului balcanic (Ti
rana, iunie 1966), fie dezvoltarea 
ideilor progresiste în țările balcani
ce în secolele XVIII—XIX — epoca 
iluministă (Paris, aprilie 1968), fie 
elemente de unitate ale vieții eco
nomice în orașele balcanice (actuala 
reuniune).

De asemenea, în 1965 a avut loc 
la Sofia primul Congres de studii 
sud-est europene, care a constituit 
un excelent prilej al unui larg și 
multilateral schimb de păreri între 
diferiți specialiști din lumea întrea
gă. Documentele acestui congres, în 
curs de publicare, pot fi considerate 
ca un nou punct de plecare în dez
voltarea ulterioară a studiilor pri
vind Balcanii și zona sud-est euro
peană. Cu un deosebit interes este 
așteptat cel de-al II-lea Congres, 
care va avea loc la Atena în mai 
1970, și a cărui tematică, foarte bo
gată, va permite constatarea 
progrese realizate în ultimii 
ani în acest domeniu.

Reuniunea de la sfîrșitul 
martie, începutul lunii aprilie, de 
care ne ocupăm, a fost însoțită de 
un colocviu dedicat studierii vieții 
economice a orașelor balcanice în 
veacurile XVII—-XVIII, temă care a 
completat în chip fericit pe aceea a 
colocviului ce a avut loc la Paris în 
aprilie 1968 — închinat dezvoltării 
ideilor progresiste în rîndurile po
poarelor balcanice în veacurile 
XVIII—XIX. S-a hotărît chiar ca de 
pe acum să se înceapă pregătirea u- 
nei tematici comune în vederea unui 
nou colocviu care să întrunească la 
.un loc pe specialiștii din țările bal
canice și extra-balcanice în dome
niul vieții economice și vieții cultu
rale, pentru a putea surprinde mai 
precis legătura dialectică, indisolu-

noilor 
patru

lunii

bilă între baza economică a po
poarelor balcanice și realizările lor 
culturale în acea perioadă în care 
națiunile moderne din Balcani se 
aflau într-un proces de cristalizare.

însemnătatea unor reuniuni de a- 
cest fel rezidă nu numai în faptul 
că ele duc la realizarea unor pro
grese substanțiale din punct de ve
dere strict științific, dar reprezintă 
o contribuție la ideea apropierii în
tre popoarele balcanice, în spiritul 
încrederii și stimei reciproce, între 
țări cu orînduiri social-politice diferi
te. Așa după cum au arătat în repetata 
rînduri reprezentanții noștri în aso
ciație, precum și reprezentanții al
tor țări membre, Balcanii, altădată 
un butoi de pulbere al Europei, pot 
și trebuie să devină o zonă de pace 
și cooperare rodnică pe toate tărî- 
murile vieții economice, politice, so
ciale și culturale. Asociația noastră, 
membrii Comitetului său, înțeleg 
să-și aducă contribuția substanțială 
în această direcție tocmai într-o vre
me în care atît țările noastre cît și 
Europa îndeobște devin tot mai con
știente de nevoia creării unei at
mosfere de destindere și bună înțe
legere, de încredere și stimă reci
procă, de statornicire a bazelor u- 
nei colaborări trainice, care să pună 
capăt divizării artificiale a vechiului 
nostru continent, transformîndu-1 în
tr-un continent al păcii si securității.

Oamenii noștri de știință sînt cu 
atît mai bucuroși să participe la a- 
ceastă operă cu cît tradiția româ
nească în acest domeniu este veche 
și strălucită. Dacă n-ar fi decît să 
amintim numele lui Nicolae Iorga. 
care cel dintîi din lume a înființat 
un institut de studii sud-est euro
pene, ce își propunea promovarea 
unei ambianțe de prietenie și înțele
gere în această parte ja lumii, și ar 
fi de ajuns pentru a ilustra această 
realitate. îmbogățită în zilele noas
tre de numeroșii oameni de știință 
români care, în domeniile lor de ac
tivitate, depun toate eforturile ca pa 
calea cooperării cu succes cu savan- 
ții din celelalte țări balcanice și eu
ropene, a abordării într-un spirit 
deschis, colegial, a unor preocupări 
actuale ale științei, ale vieții sociale, 
să vină în întîmpinarea aspirațiilor 
de conviețuire pașnică în Balcani, 
în întreaga Europă.
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