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asistat Ia dezbateri. Se judeca un delict de delapidare, adică 
de furt cu acte care se voiau în ordine. Cuvîntul unuia din
tre martori mi-a plăcut in mod deosebit, și l-am notat aproa
pe în întregime. în mare, martorul, coleg de muncă al incul
patului, a spus cam următoarele :

într-una din diminețile trecute rătăceam prin sala pașilor 
pierduți a Judecătoriei municipiului Cluj, nu atît dintr-o 
curiozitate profesională, cit pentru a asista la un proces în 
care un bun prieten, avocat, pleda pentru întîia oară ; pină 
acum fusese ucenic într-un centru mai puțin important. Am

PREZENT" și „ABSENT"

Zilele acestea în toată țara s-a desfășurat acțiunea 
de constituire a consiliilor profesorale și de numire a 
rectorilor instituțiilor de învățămînt superior. CITIȚI 
AMĂNUNTE ÎN PAG. A III-A.

Liceul „N. Bălcescu" din 
București. Experiențe de fizi

că în noul laborator al școlii
ADNOTAȚII LA PREMIERA ȘCOLARĂ

„Să presupunem că ați asis- 
_ tat la o tentativă de furt. Ce 

(Continuare în pag. a 111-a) ™ aveți de gînd să faceți ? Nici

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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despre asta

Prin noua hală de răsucit a Filaturii române de bumbac

— Dimineață, unul dintre 
ieți n-a pornit. Zicea că are

Ia această 
săptămî- 

fi și mai

î
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PIERDUȚI

• CONSTRUCTORII și 
montorii Sistemului hidro- W 
energetic și de navigație 
„Porțile de Fler" $i-au înde- O 
plinit sarcinile de plan reve- 
nite pe primele trei trimes- O 
tre. Calculele preliminare 
prevăd că pînă la sfîrșitul 
lunii, planul de investiții va 
fi depășit, pe total activitate, £ 
cu opt procente — valoarea 
lucrărilor de construcții- 
montaj ce se vor executa 
peste prevederi, ridieîndu-se 
la 119 000 000 lei.

• COLOANELE de fundație ale podului 
se construiește între Giurgeni și Vadu Oii 
fost betonate în proporție de 85 la sută, 
apropie de sfîrșit fundația primului stîlp din 
albia minoră a fluviului. Se lucrează la vibra
rea coloanelor de fundație ale pilei centrale 
din zona Giurgeni (malul sting al Dunării) și 
la executarea radierului prefabricat pentru 
pila centrală din zona celuilalt mal. Pe marea 
platformă plutitoare au fost aduse și două ex
cavatoare pe șenile cu echipamente de greifer, 
in scopul grăbirii săpăturilor de fundație ale 
coloanelor.

• ȘI CON
STRUCTORII fa
bricii de osii si 
boghiuri din Balș 
și-au îndeplinit 
planul pe cele trei 
trimestre. La cele 
două hale indus
triale de prelucrări 
— la cald și la 
rece — ce se în
tind pe 35 000 mp 

fost terminat

scheletul de rezis
tență, iar acum, 
se execută acope
rișul si închideri
le laterale. S-au 
realizat, de aseme
nea, rețeaua de 
drumuri interioare 
și calea ferată prin 
care a fost racor
dară fabrica la li
nia feroviară prin
cipală.

ÎNCEPÎND CU ACEST an universitar în ca
drul Institutului agronomic din Cluj va funcți-» 
ona cea mai tânără facultate : facultatea de zoo
tehnie. Viitorii studenți ai acestei facultăți vor 
dobîndi cunoștințe de anatomie, fiziologie, mi
crobiologic, parazitologie, boli infecțioase, pa
tologie medicală, igienă etc. — cunoștințe care 
vor permite o mai bună înțelegere a legăturii 
dintre animalele sănătoase și condițiile de hră- 
nire, adăpostire, îngrijire, între tehnologia de 
creștere și posibilitatea apariției unei boli. 
Noua facultate, care va funcționa de la 1 octom
brie anul acesta, va avea 90 de locuri.

PĂMÎNT
GREU“

Din zori și acum — lumină 
nu mai e decît dinaintea tractoa
relor cu faruri aprinse — stră- 
bătînd timpurile din jos de Pi
tești, pe Teleorman, Cotmeana, 
și Vedea am auzit (de cîte ori ?) 
o vorbă — stranie împreunare a 
două cuvinte — avînd, mai în 
fiecat caz, un înțeles aparte — 
PĂM NT GREU.

La Cost ești, într-un lan ce se 
preda resemnat bucuriei prea tîr- 
zii revărsate asupra-i. Plantele 
sînt scunde, rare. Cotolanul — 
cel mai mare — de-abia întrece 
palma. Elevii, se pare, că nu iau 
nimic în seamă. Nici vremea — 
zi spartă, încă din ceasul dinții 
de rafale de ploi și ceasuri de 
soare. în urma veselului tăvălug
— sînt aici, în lanul de porumb 
al cooperativei din Coștești, cîte
va clase de liceeni — timpul se 
adună în piramide și conuri au
rii. Bucuros de ajutorul tinerilor
— elevii au lucrat aici și la cule
sul strugurilor — președintele 
măsoară îngîndurat zatea și se 
întoarce oftînd la lutul de la pi
cioare, păstrînd pe obraz, după 
atîtea ploi — crăpături adinei.

— Pămînt greu !
înaintea noastră un om nădu

șește împingînd în pedalele unei 
biciclete căreia aripa din spate și 
port-bagajul, desprinse din lăca
șul lor, i se bălăbăne caraghios, 
stîmind o hărmălaie cumplită. 11 
ajungem și ne oprim.

Dumitru Gane, inginer agro
nom la cooperativa agricolă din 
G'ruiu.

— Alerg să scot un tractor de 
la disc. îmi stă o semănătoare.

ieți n-a pornit. Zicea că are pu
țin de lucru la pompa de injec
ție. Mă întorc acum — e prtn- 
zul — și văd că semănătoarea tot 
stă.

Nervos își trece coamele bici
cletei dintr-o mîna în alta, 
șterge sudoarea și praful de 
față iar cu piciorul — înciu 
— lovește, încercînd să îndrepte, a 
aripa. "

— Am socotit că dacă lucrăm 
și ziua și noaptea abia terminăm 
de semănat cele 800 hectare la 
10 octombrie — în timpul optim. 
Și noi nici ziua nu lucrăm cum 
trebuie. Pămînt greu !

Și a plecat grăbit să-i zoreas
că pe tractoriștii de la l.M.A. 
Teiul să intre cu toate forțele în 
brazdă. După o bucată de drum, 
gîndind probabil că n-a fost su
ficient de ospitalier, se întoarce.

— Nu vreți să treceți prin sat? 
V-aș ruga să ne gustați vinul. Un 
Cabernet, un Riesling italian. Cu 
via am ieșit bine.

Șt ne continuăm drumul. La 
Cireșii și mai departe. Mașina 
iese din drum și ocolește o baltă 
enormă. Oprim. Privesc și nu știu 
ce să cred. A plouat și ieri, plouă 
și acum. Pe drum mașina lasă în 
urmă nori groși de praf. Aci e 
baltă — apă multă — dincoace, 
înlături, la zece pași, pămîntul 
crăpat de secetă ca un aluat răs
copt.

Biblioteca Municipiului Deva <

SALA DE LECTURA

Joi a părăsit Capitala tova
rășul Reidar Larsen, preșe
dintele Partidului Comunist 
din Norvegia care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și de 
tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R.. șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Orgă industrială

SALA PAȘILOR

Am remarcat în reportajul 
nostru despre „premiera" școla
ră. semnele de bun augur care 
au patronat debutul anului de 
învățămînt : școlile erau pregă
tite pe plan gospodăresc și di
dactic pentru a începe cursurile 
din prima oră ; în bănci au luat 
loc elevii „înarmați" cu hotărî- 
rea de a învăța ; la catedre au 
urcat profesorii pregătiți să facă 
față hotărîrii elevilor. Timpul a' 
zburat, și iată-ne acum la o săp- 
tămînă de cursuri. Curiozitatea 
reportericească ne-a purtat 
pașii din nou prin școli, după 
momentul festiv, solemn. La în
toarcere, schimbăm impresii, 
informații și ne reîntâlnim în 
concluzia că școala a început 
„cu dreptul". Și n-o spunem 
pentru a ne contrazice, ori pen
tru că, în mod convențional, se 
începe cu ceea ce este pozitiv. 
Realmente, liceele în care am

fost ne-au oferit imaginea unei 
vieți de școală dense, semn cert 
că afirmația „cursurile au în
ceput din prima zi" nu este gra
tuită.

Reținînd această calitate de 
preț a anului școlar care a în
ceput, pătrundem în intimitatea 
primei săptămîni de cursuri : 
aflăm lucruri noi, inițiative va
loroase, încercăm să găsim răs
punsuri la numeroasele între
bări, unele cu o vechime de 
cîțiva ani, notăm invitații pen
tru mai tîrziu, atunci cînd pro
iectele azi embrionare, se vor 
materializa — într-un cuvînt, ne 
pătrundem de ambianța școlii.

Reporterii între ei :
L. L. : îți amintești ? Anul 

trecut, la două Tuni de la des
chiderea cursurilor „acuzam" 
împreună un anumit calm în 
primul trimestru de școală. No-

Combinatul petrochimic Pitești Foto: O. PLEC AN

DEPOZIȚIA
w CONȘTIINȚEI

ș Sfîrșitul de săptă- 
mînă a devenit o 
problemă socială.

Nu știu cum vor 
fi trăit strămoșii 
noștri fără aceste e- 
vadări în afara vie
ții obișnuite, dar 
este limpede că in
venția e mai mult de
cît necesară. Schim
barea modului de 
viață, a vecinilor și 
a apei au în ele ceva 
primenitor și-i în
țeleg pe cei ce aș
teaptă repartizarea 
unei Dacii 1100.

Muntele. marea, 
locul de țară exer
cită un farmec in
contestabil si dacă 
n-ar fi statistica si
nistră din reviste, 
care, mai ales în 
alte părți, prezintă 
lunea tacîmul de ca
davre adunate de pe 
șosele, bucuria de a 
te gîndi 
evaziune 
nală ar 
mare.

Dar nu__ ______
voiam să scriu astăzi.

In drumurile mele 
de sîmbăta și dumi
nica am întîlnit 
splendide popasuri,

recent ridicate 
stilul cel mai tradi
țional românesc, idee 
pentru 
torii 
primească decît 
de. Hanuri ca 
timpuri, colibe 
ducești. simbre. 
peleacuri. toate

care iniția- 
nu trebuie să 

lau- 
pe 

hai- 
pre- 

r______ fac
deliciile străinilor și

chiar ale noastre. 
A intrat și-o spaimă 
în capre la ceasul a- 
cesta al mustului 
și-ai pastramei și se 
reînvie o tradiție 
scumpă poporului 
nostru. Tara se des
tinde după șase zile 
lucrătoare și-i tre
buie decor, funii de 
ceapă și chelner îm
brăcat în miță. A- 
plaudăm.

Nu înțeleg însă pe 
cei ce se înghesuie

✓

tele proaste se adunaseră în ca
taloagele unui liceu sighișorean 
— și situata nu era singulară — 
dar nimeni nu se alarma. Se pu
neau multe speranțe „reparato
rii" în trimestrele următoare...

M. V. : Vrei să faci o asocia
ție cu acest început de trimes
tru ? Nu mi se pare potrivit. Pe

unde am trecut am întîlnit, dim
potrivă, o anumită îrigrijorare, 
în sensul bun al cuvîntului, adi
că responsabilă, pentru soarta 
acestui trimestru...

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

Romanitatea noastră străveche a pătruns de relativ puțină 
vreme in conștiința europeană, iar consecințele unei asemenea 
răsfrîngeri sînt departe de a fi epuizate, ele ne vor oferi me
reu lemarcabile surprize.

Colocviul internațional de arheologie de la Mamaia a ofe
rit, din acest punct de vedere, nu numai cadrul unei rodnice 
confruntări științifice pe ideea unității în diversitate a'civili
zației europene, dar și un binevenit prilej de cunoaștere — și 
recunoaștere ! — a ceea ce înseamnă România în acest armo
nios ansamblu european de civilizație și cultură. Exclamația 
unui om de știință englez, prof. Ward Perkins, directorul Șco
lii britanice de Arheologie din Roma, merita de aceea subli
niată. pentru sensul plural al acestei recunoașteri, de care vor
beam mai sus Cităm i „România reprezintă pentru mine un 
fenomen, notați, un fenomen ! Situată într-o zonă istorică bin- 
tuită de valurile civilizațiilor migratoare, ea rămîne unică 
pînă azi, purtîndu-și pe frunte pecetea romanității...“

Este deosebit de interesant că această idee a unicității nu 
emană de la noi, ci este formulată de un oaspete, de un om de 
pe meleaguri celtice, peste toate un savant de prestigiu. Este, 
de asemenea, interesant de observat că această „pecete a ro
manității" a constituit și mai constituie încă o surpriză pentru 
mulți oameni de știință, nefamiliarizați cu fenomenul româ
nesc, dar care .tresar, la pnmul-contaet.' eu noi, mărturisindu-și

uluirea „ca în fața unei inscripții recent descoperite". Urmă
rind lucrările colocviului, m-am bucurat că s-au desfășurat 
la Mamaia, pe țărmul pontic, între inscripții încă nedesci
frate și resturi de coloane, in apropierea unor mărturii care 
fac cu atît mai pregnantă prezența noastră europeană — 
contemporană și străveche.

De altfel, civilizația, în sensul major al cuvîntului, s-a cris
talizat la noi. mai de timpuriu în Dacia Pontică (delimitarea 

~ q Giurescu), și, de aceea, ni se pare că 
sună muzical, după cinci-șase milenii, a

cu corturile unul in
tr-altul ca la tîrlă 
și-mi amintesc de un 
splendid film ironic 
al lui Pierre Etaix 
ce voia să ia peste 
picior instinctul gre
gar al individului. 
Vrasăzică fugim din 
bloc ca să nu mai 
auzim țevile vecinu-

in comun te 
simți ca într-o ma
hala mai întinsă.

Mă rog, pe 
îl privește !

Sțau și mă 
urmă, lunea 
prînz ce-a 
după o

lui șuierînd ca la po
topul lui Noe, ne fa
cem că scăpăm de 
confrații de culoar 
sau curte și ne în
ghesuim Ia malul 
unei ape în sufletul 
altuia ce vrea nițică 
singurătate, nițică li
niște la urma urmei. 
După cum se știe, 
un cort nu are nici 
un fel de izolare fo
nică și într-un cam
ping numai dacă ai 
gustul pălăvrăgelii

uit pe 
pe la 
rămas 

_____ _ asemenea 
conviețuire laolaltă : 
stive de cutii de con
serve, rămășițe 
mîncare, hîrtii 
după un bal cu con- 
fetii și serpentine, 
pomi pîrjoliți de ne
glijența și beția uno
ra, chestiunea devi
ne cam lamentabilă, 
la o adică. Se plă
tește intrare, sînt 
paznici, dar avuțul 
public este despuiat. 
Pe unele mașini am 
văzut sute de brazi 
tineri puși sub par
briz. O fi sărbăto
rește, o fi frumos, 
dar e costisitor și 
nedrept. Jupuim pă
durile si pe urmă 

uitării Ia cer că 
nu plouă.

Dragi colegi de 
week-end, ocrotiți 
măcar natura ca să 
vă ocrotească și ea 
cînd trebuie...

nu mai aștept răspunsul. De 
bună seamă că, într-o variantă 
sau alta, veți încerca să prin
deți borfașul și să-1 dați, cu 
vădită satisfacție, pe mîna au
torităților, primind laudele și 
felicitările cunoscuților și pri
etenilor.

Atunci oare din care cauze 
necunoscute și pline de taină, 
cînd lucrurile, la prima vede
re, se petrec ceva, ceva mai 
complicat — de fapt ele sim- 
plificîndu-se foarte mult — în 
loc să procedăm Ia fel de ferm, 
de operativ, de curajos, ne pre
facem în modul cel mai penibil

că nu pricepem despre ce este 
vorba, că n-am văzut ce s-a în
tâmplat, că n-am fost capabili, 
sau, pur și simplu, nu ne-a 
trecut prin minte să facem a- 
numite asociații, anumite legă
turi între fenomene aparent 
separate ?

Știm cu toții cît cîștigă 
N. P., de pildă : 1 800 de lei, 
și din cînd în cînd cîte o 
primă. Povestea cu grădina de 
la țară n-o mai crede nici el, 
mai ales de cînd l-a vizitat un 
consătean în legătură cu o ce
rere învechită prin sertare. 
Știm cu toții că soția lui N. P.

bibliotecară fără studii de spe
cialitate are cam 1 000 de lei 
pe lună. Deci, în total, 2 800. 
Dintre care majoritatea se duc 
pe apa sîmbetei pentru că 
doamna P. Au gătește, fiecare 
mănîncă pe unde apucă 
seară de seară iau masa 
oraș, la una dintre- cele 
elegante grădini de vară, iar 
iarna la un salon de aceeași 
categorie. Știm cu toții aceste 
lucruri și asta nu pentru că

Preambul la un centenar: |
EMIL RACOVIȚĂ
Interviul nostru cu acad. EMIL 

POP, președintele Comitetului de or
ganizare a manifestărilor din cadrul ' 
centenarului Racoviță.

Pentru a împărtăși cititorilor noștri 
cîteva din acțiunile întreprinse în ca
drul manifestărilor prilejuite de îm
plinirea a 100 de ani de la nașterea 

eminentului savant român Emil Racoviță — ma
nifestări care încep în aceste zile — ne-am a- 
dresat președintelui Comitetului de organizare a 
sărbătoririi, tovarășului acad. Emil Pop, care 
ne-a răspuns cu amabilitate.

— Centenarul Racoviță, care este de fapt și o 
sărbătoarea biologiei românești, a științei noas
tre în genere — ne-a declarat interlocutorul

(Continuare în pag. a Il-a)
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aparține prof. dr. C. 
țărmul nostru marin 
ceramică fină.

O locuință de la 
ră ; țăranii care ară tot dealul dobrogean de la Ostrov pînă 
la Heracleea aud pocnind în fiecare primăvară, în urma fie
rului de plug, o văsărie ciudată, scoasă parcă din cuptoare 
subpamîntene ; noi înșine, vrîna »â ne stingem setea, am des
coperit sub dealul Cot.lugea, la indicația unui cioban, o arte
ră romană ele țiglă roșie prin care țîșnea un izvor, viu și 
proaspăt, de două mii de ani.

Surpriza cea mare nu e totuși aceasta, ci sentimentul lo
calnicului, care calcă liniștit și solemn peste acest tezaur, cu 
un fel anume de indiferență tăcută, din care se exclude pie
tatea religioasă, dar se degajă în schimb mîndria.

Cîndva, înainte de a fi protejate, aceste pietre-relicve 
reintrau în circuitul civilizației, cu un identic rol funcțional. 
Din carnea zidurilor de la Adamclissi și de la Trophaeum 
Trajani se construiau temelii de case țărănești, arhitravele 
templelor deveneau bîrne, coloanele de marmură se strămu
tau în stîlpi de pridvor. Sadoveanu notează. în „Ostrovul lu
pilor", că piatra care servea drept scaun. în stepa de la His
tria, la focul unei tirle de ciobani, avea săoată o inscripție 
ciudată, pe care o puteai citi cu degetele. La rîndu-ne, am 
descoperit, prin satele din jurul monumentului traian, cîte
va teici de adăpat vite, scobite în piatra vechilor metope care 
decorau cîndva grandiosul edificiu. Redarea vechilor mate
riale în circuitul funcțional se făcuse, totuși, cu grijă, mai 
presus de orice cu un simț al frumosului care mi s-a părut 
atunci un suprem cîștig istoric. Decorația nu fusese martela-
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PreambuS la un centenar: EMIL RACOVIȚĂ

UMANISMUL
SAVANTULUI

Anul acesta, la 15 noiembrie, 
se vor împlini 100 de ani de la 
nașterea lui Emil Racoviță, cel 
mai strălucit nume al biologiei 
românești, nume de mare pres
tigiu în lumea mondială a știin
țelor. Universalitatea spiritului 
său, talentul științific, umanismul 
adînc și patriotismul său luminat 
l-au îndemnat sa-și consacre toa
te forțele nobilei opere de dez
voltare a cercetării științifice și a 
învățămîntului în țara noastră.

Opera sa are o deosebită va
loare educativă pentru tinerele 
generații. Omul era Ia înălțimea 
puterii sale creatoare, impunîn- 
du-se tuturor printr-o rară dis
tincție și un incomparabil farmec 
personal. De la stingerea sa dir. 
viață — la 19 noiembrie 1947 — 
amintirea sa a fost mereu evoca
tă, cu sinceră prețui ie, de cerce
tători din toate generațiile.

Aniversarea centenarului său 
se va desfășura între 26 septem
brie și 7 octombrie, printr-o se
rie de manifestări programate la 
București și Cluj sub egida Aca
demiei Republicii noastre, a Mi
nisterului învățămîntului și g al
tor instituții științifice și cultura
le. La Cluj — unde Emil Raco
viță a înființat, în 1920, primul 
institut de speologie din lume și 
a servit, timp de 27 de ani, u- 
niversitatea, ca profesor, senatoi 
și rector, exercitînd o mare influ
ență asupra vieții culturale de 
aici — va avea loc o sesiune știin
țifică la care participă naturaliști 
și speologi din întreaga țară, îm
preună cu specialiști străini.

Din copilărie, și tinerețe, Emil 
Racoviță a avut privilegiul unoi 
îndrumări competente, de înaltă 
ținută . un Ion Creangă, în școa
la primară, și un Titu Maiorescu, 
în anii de studii la universitate, 
i-au deschis porțile cunoașterii, 
îndrumîndu-i talentul spre direc
ții majore. Elev al 'liceului „Insti
tutele Unite" din Iași, el este o- 
rientat spre științe ijaturale prin 
lecțiile însuflețite ale marelui 
geolog Grigore Cobălcescu, ca și 
colegii săi de clasă Dimitrie Voi
nov și Grigore Antipa, cu care se 
va regăsi, peste decenii, în Aca
demia Română. Revista „Con
temporanul" îi entuziasmează pe 
toți pentru pasionatele probleme 
științifice ale evoluției și pentru 
idealurile socialiste afirmate în 
coloanele sale. După bacalaureat, 
urmează, la Paris, dreptul, școala 
de antropologie, apoi se consa
cră adevăratei sale vocații : știin
țele biologice. Preocupările socia
le — pentru care se pasionează 
încă din anii adolescenței — nu-1 
părăsesc: aprofundează ideile 
marxiste, ia parte la mișcările de
mocratice ale vremii și, fiind 
delegat la Congresul Intemațip- 
nalei a II-a, semnează, alături de 
Paul Lafargue. actul ce procla
ma ziua de 1 Mai drept sărbă
toare a proletariatului mondial 
(1889) ’

La Sorbona are profesori ves
tiți. Printre ei, H. de Lucaze — 
Duthiers, Yves Delage și Georges 
Prunot, care puneau bazele zod- 
logiei moderne în Franța, înfiin- 
țînd laboratoarele marine de la 
Roscoff și Banyuls (devenite cen-

de prof. univ. dr.
RADU CODREANU 

membru corespondent 
al Academiei 

Republicii Socialiste România 
Lre de cercetare internațională). 
Racoviță se face remarcat prin 
temeinicia metodelor sale de stu 
diu, redactîndu-și cu meticulozi
tate cursurile după fiecare lecție 
audiată. Această documentare e- 
xemplară — pe care o va reco
manda mai tîrziu și elevilor săi 
— impresionează și astăzi, cel ce 
cercetează manuscrisele studentu
lui Racoviță fiind surprins de 
ordinea lor, de. caligrafie, de fru
musețea figurilor desenate. Este, 
în acel timp, unanim simpatizat 
pentru spiritul său de camarade
rie, pentru pasiunea pe care o 

' pune în organizarea explorărilor 
marine și a excursiilor pentru 
cunoașterea faunei și florei te
restre. Se clasează primul la li
cență (1891) și, după cercetări în 
care împletește studiul compor
tamentului cu al structurilor la 
cefalopode, își susține teza de 
doctorat (1896), astăzi clasică, a- 
supra condiționării reciproce din
tre encefal și organele ide simț la 
Anelidele Polichete, enunțînd un 
principiu original de aplicare a 
conceptului istoric în morfologia 
comparată.

Se întoarce în țară pentru sa
tisfacerea serviciului militar, dar, 
înainte de a-1 termina, este reco
mandat pentru greaua misiune de 

, naturalist al expediției antarctice 
belgiene, condusă de Adrien de 
Gerlache și avînd pe Roald A- 
mundsen ca locotenent de bord. 
După dramatice peripeții în 
noaptea polară (1897 — 1899), 
în care optimismul eroic al lui 
Racoviță contribuie la susținerea 
moralului tovarășilor săi, penni- 
țîndu-le să dobîndească rezultate 
științifice de excepțională însem
nătate, exploratorii se bucură de 
o întoarcere triumfală. Racoviță, 
ține conferințe răsunătoare la 
Anvers, Paris și București. Va di
rija publicarea materialelor expe
diției în peste 60 de mari volu
me, dintre care studiul său des
pre viața balenelor (1903) este și 
azi de o valoare fundamentală.

Timp de douăzeci de ani 
(1900—1920), Racoviță va deține 
o poziție centrală în mișcarea 
biologică internațională, fiind in
dicat de Lacaze—Duthiers să 
preia, împreună cu G. Prunot, 
principala parte a moștenirii lui 
științifice : conducerea laboratoru
lui Arago de la Bonyuls-sur-mer 
și a revistei „Arhivele de zoolo
gie", pe care el a continuat s-o 
administreze aproape o jumătate 
de secol (1900—1947), chiar și 
după stabilirea sa la Cluj.

Explorarea grotei „Cueva del 
drach“ din insulele Baleare, unde 
■descoperă enigmaticul crustaceu 
orb Typhlociroluna moragnesi 
(1904), îl determină să treacă, 
de la oceanografie, la întemeie
rea unei științe noi: speologia. 
Racoviță înființează organizația 

, internațională „Biospeologica", la 
care asociază pe dr. Rene Jea- 
nnel și, împreună, izbutesc să ex-

ploreze 1 500 peșteri din Europa 
și din alte continente, publicînd 
o serie considerabilă de lucrări — 
cu concluzii de mare originali
tate — asupra problemelor evo
luției.

La chemarea guvernului român 
Racoviță nu ezita, însă, să pără
sească avantajoasa situație din 
Franța, pentru a se consacra 
dezvoltării cercetărilor științifice 
și învățămîntului universitar în 
patria noastră (1920). La Cluj, 
unde-1 va aduce și pe prof. 
R, Jeannel — proclamat în ulti
mii ani membru de onoare al 
Academiei Republicii noastre — 
Racoviță Introduce biologia ge
nerală la Universitate, înființează 
Societatea de științe și buletinul 
ei, lucrările Institutului de Speo
logie, care continuă și astăzi, di- 
rijază întocmirea catalogului re
vistelor de specialitate ale biblio
tecii universitare promovează o- 
crotirea monumentelor naturii, 
stimulează etnografia și antropo
logia. La distincțiile cu care este 
onorat în țară, se adaugă cele 
acordate în străinătate (Franța, 
Belgia). Ca președinte al Acade
miei Române, reales de trei ori, 

\se ocupă de reglementarea cerce
tării științifice și inițiază acțiuni 
rodnice pentru întreaga noastră 
mișcare culturală.

Personalitatea și opera lui Emil 
Racoviță strălucesc, azi, ca un 
simbol al încrederii nelimitate 
în rolul și puterile științei, în 
progresul societății.

nostru — se desfășoară în 
două faze. Cea dinții o con
stituie ședința festivă des
fășurată sub egida Acade
miei. în partea a doua a săr
bătorii, în ziua de 27 septem
brie, împreună cu o serie de 
invitați sosiți de peste hotare, 
participanții la manifestările 
centenarului vor sosi la Cluj; 
pentru a participa la festivi
tățile ce se vor desfășura 
aici înccpind cu data de 28 
septembrie. Aceste festivități 
sînt organizate de universi
tatea clujeană în colaborare 
cu filiala din Cluj a Acade
miei și cu corpul naturaliști- 
lor. în cadrul manifestărilor

vor ține expuneri o seamă 
de oameni de știință ca prof. 
Traian Orghidan, Valeriu 
Pușcariu, Constantin Moțaș, 
Radu Codreanu, Dan Cainan 
și alții. în același cadru /ya 
avea Ioc un colocviu de s]:t 
iogie — în zilele de 29 
septembrie — la care vd 
ținute circa 60 de con| 
cări. La 1 octombrie va&tea 
loc dezvelirea solemnă Unei 
plăci comemorative pe zidul 
casai în care 'a locuit 
Racoviță la Cluj (pe strada ■ 
care a&țăzi îi poartă'nomele). 
La 2 bcțbiQbrie, o jefccnrsije 
la Ghețarul :de la Scărișoara 
va încheia îninifestă&ile co
memorării.

'V; L.
Poate c-am îmbătrînit —

TELEVIZIUNE
10,00 — Consultații la biolo- emisiune pentru ti-

gie neret.
10,30 — Consultații la peda- 19,30 — Telejurnalul de seară

gogie. 20,00 — Actualitatea în agri-
11,00 — Curs de limba rusă. cultură.
11,30 — Curs de limba spa- 20,20 — „Itinerar european"

niolă. Pe Coasta de Azur
12,00 — T. V. pentru specia- 20,35 — Studioul muzical.

liști. 20,55 — Dialog despre cultură
17,30 — Pentru copii, Micii accesibilitatea poe-

meșteri mari. Ex- ziei.
terra’68. 21,10 — Reflector

18,00 — Drumuri și popasuri 21,25 — Film artistic : „Cine
18,30 — Curs de limba spa- o cunoaște ?".

niolă 22,50 — Telejurnalul de noap-
19,00 — „Brățara de aur' — te.

POST-SCRIPTUM 
LA UN COLOCVIU

(Urmare din pag. l-a)
fă, nici măcar atinsă, ci valorificată abil. Ca să. fabrice teica 
pentru vite, pietrarul dobrogean de la sate respectase dante
la pietrarului antic, scobind în piatra vie, iar teica devenea 
astfel o podoabă, dar o podoabă utilă. Cînd arheologii au 
stri.ns aceste materiale risipite, au constatat cu uimire că ele 
n-au fost, practic, deteriorate, putînd fi restituite cu ușurință 
rostului lor străvechi. Am regăsit aceste teici la muzeul în 
aer liber de la Adamclissi. Ele s-au întors la loc, dar ceva 
din ele a rămas totuși în sate. Duhul pietrei ? Nu, un mai as
cuțit simț al frumosului, potențat prin dialogul dintre stră
moși și strănepoți, condus t©t cu dalta, după două mii de ani.

Totdeauna, am nutrit sentimentul că pietrăriile Dobro- 
gei s-au cristalizat din depozite de oseminte umane, că isto
ria și geologia au convenit aici să-și împrumute reciproc 
materialele pînă la substituire, că omul însuși s-a creat, ge
nerație după generație, prin recircularea aceleiași materii, 
devenită mereu mai nobilă prin legătura cil vechimea. Un 
asemenea sentiment de încorporare a istoriei în ins, a isto
riei în peisajul contemporan, a istoriei în spirit, nu ți-1 mai 
poate dărui decît Italia și, pe aceeași latitudine, Spania, acea 
Spanie de unde a pornit bădica Traian.

Mă aflam, în urmă cu ani, lîngă Sevilla, în orășelul an
tic unde s-a născut Traian și care poartă un nume predesti
nat — Italica. Contemplam arena de teatru, urmele unui 
templu, resturile unei piețe, arcadele unei băi publice — și 
observam cum omul locului nutrește o aceeași nobilă indife
rență, care mi s-a părut un orgoliu suprem. Toate acestea 
erau ale lui, se aflau la vedere, vorbeau de la sine. Suprema 

‘ ‘ ’ ................................................. almîndrie era el, omul, moștenitorul de drept și de fapt 
acestor minuni. Este și sentimentul nostru

Iar cine ne cunoaște — își mărturisește uluirea „ca 
fata unei inscripții recent descoperite", 
rtanuitremm

în

..... ,......... ca
orice om tînăr care se respectă
— poate că n-am îmbătrînit 
și-mi face plăcere să zic că sînt 

BB același din ’55, din ’56, cert este 
că reportajul lui Stark și Pietra- 
ru de pe șantierul Naționalului 

y m-a tulburat ca și cum aș fi re
văzut Bicazul nostru, la care a- 
lergam, pe. vremuri, ca la Mecca 

M mulțimile de credincioși. O veche 
vanitate de reporter național 

_ care doar în tren și pe teren tră- 
H iește bine m-a făcut mylți ani să 

mă simt pe șantier numai în afa- 
Ta Capitalei. „Nu poți, pleca pe 

fii teren cu tramvaiul!" — susțineam 
sus și tare cu un alt lup de mare 

■ numit Țic, și o tuleam la Sărmaș,
la Dodeni, departe, aruneîndu-ne 
în trenuri cu voluptatea cu care 

■ azi se consumă Taromuri. Ne tre
buiau ore lungi prin vagoane 

■ năuce, cu controlori mahmuri pe
pieptul cărora pîlpîiau lămpi 
chioare de C.F.R. Detestam co- 

■ moditatea — asta era tot, dar greu
de priceput. Știam tot ce se con
struiește în București,, ni se pă- 

Brea însă prea ușor, prea comod 
să scriem despre realități pentru 
care n-aveam de schimbat nici 

■ un tren, n-aveam de făcut nici un
foc în case de oaspeți igrasioase

alte acțiuni ne cit de hnrnilr.e

RADU COSAȘU
pe atît de complicate. Toate ace
le zile le-am regăsit la colțul de 
la Bălcescu, în plin centru, la o 
aruncătură de băț. Oameni ca

pe armături pentru beton, 
de constructori la muncă 

grea, reflectoare care fac din 
patru stîlpi — patru coloane gre
cești în noapte, o atmosferă de 
vis a muncii eterne, tn ciuda 
unui ritm greoi și a unor inter
viuri cam icnite, în ciuda unor 
mișcări de aparat cam la întîm- 
plare, în ciuda unui „direct" prea 
improvizat -r- reportajul avea po
ezie, percuție, emoție. Niciodată 
nu știi din ce fulgeră poezia. 
Mai bine că nu știi. Mi-a plăcut 
drumul lui Pietraru în mașină pe 
un coridor subteran gata betonat, 
într-un decor ireal în care faru
rile orchestrau umbre de catedra
lă. Era bun contrastul dintre su
netul șantierului și liniștea din ca
mera în care arhitectul Maieu 
explica macheta. Era frumoasă 
macheta pe care apăreau — 
printr-un joc al unui perete la 
proporțiile unei cutii de chibri
turi — o scenă elisabetană, una 
italiană șl o alta grecească. (O e- 
misiune de ținută a Lidiei Iones- 
cu la „istoria civilizațiilor" : tea
trul grec ; admirabilă citirea co
mentariului de către Dinu Iancu- 
lescu și regizoare. Trebuie odată 
să consacru o cronică specială lui 
Dinu lanculescu și Sorin Bala- 
ban, acestor teleglasuri de atîtea 
ori superioare imaginilor...) Re
venind la șantier — memorabilă 
în tinal apariția de o înaltă re-

torică, a lui George Calboreanu 
pe schele, în „civil", fără mantie, 
fără sceptru, cu suflu indiscuta
bil — din două fraze — de ctitot 
șl tribun al dramelor românești.

între timp, Forsyte Saga se a- 
nunță ca un serial solid, lucrat cu 
meserie, rigoare și finețuri, reci
talurile de poezie susținute de 
poeți au frumuseți de calitatea 
ultimului poem spus de Doinaș, 
o prezentare a lui Zubin Mehta 
mi s-a părut prea ieftină în pu
blicitate, „varietățile aproape cla
sice" au fost aproape bune dar 
oricum decente, zig-zagul a avut 
cîteva noutăți nostime consumînd 
totuși prea mult timp cu jocul 
„de-a prezentatoarele" și, în sfir- 
șit — sau mai ales — Buhoiu 
face o operație remarcabilă adu- 
cîndu-ne, între două reprize de 
meci, vechile glorii ale fotbalu
lui nostru. Un Cotormani 
turn și cu 
Bindea sim
te nostalgii, locuri comune lîngă 
oameni cu toți oamenii, dar care 
au știut să bată o minge. Dumi
nică, Sfera a fost plin de umor, 
bun simț și seriozitate; fostele 
glorii apar mai degrabă serioase 
decît nostalgice: „Fotbalul do. ar 
mai place azi „Mai mult ca 
sigur"... Mă gîndesc la Dobrin și 
Pîrcălab, peste 30 de ani, la te
leviziune...

taci, 
e de castel, un 
toc, sfaturi pes-

Ședința solemnă
din sala mică a Palatului

Aniversarea a 100 de ani de 
la nașterea marelui om de știin
ță român Emil Racoviță — săr
bătorire inclusă în rîndul celor 
recomandate de UNESCO — a 
fost marcată joi dimineața in 
Capitală printr-o ședință solem
nă organizată la sala mică a 
Palatului Republicii de Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Comitetul de 
Stat al Apelor. . .

Au participat academicieni și 
alți oameni de știință, profesori 
universitari, biologi, speologi, 
cercetători în domeniul științe
lor naturii și geografiei din în
treaga țară., precum și invitați 
din Belgia. Franța. R. F. a Ger
maniei. Italia. Iugoslavia, Polo
nia și Ungaria.

Luînd cuvîntul acad. Miton 
Nicolescu. președintele Acade
miei, a scos in evidență perso
nalitatea ilustrului reprezentant 
al științei românești. Trecînd în 
revistă aportul sărbătoritului la 
dezvoltarea științei mondiale, 
vorbitorul a amintit că Emil 
Racoviță a participat împreună 
cu celebrul explorator Amund
sen Ia expediția din Antarctica, 
a făcut parte din conducerea

stațiunii zoologice marine de la 
Banyuls Sur Mer, a laboratoru
lui de anatomie comparată de 
la Sorbona și a revistei inter
naționale de specialitate „Arhi
vele zoologiei experimentale și 
generale". Tot el, a subliniat 
vorbitorul, a înființat la Cluj 
primul institut de speologie din 
lume și a predat primul curs de 
biologie generală din România. 
Acad. Miron Nicolescu a salutat 
prezența la manifestările cen
tenarului Emil Racoviță a oas
peților din străinătate și a urat 
succes lucrărilor colocviului na
țional de speologie.

Acad. Gheorghe Mihoc, consi
lier al ministrului învățămîntu- 
lui, a adus apoi un omagiu ma
relui profesor și savant.

Aportul la patrimoniul știin
țific universal al savantului a 
fost relevat, de asemenea, de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă și de Gheorghe Hossu, 
președintele Comitetului de, Stat 
al Apelor.

După încheierea ședinței so
lemne au vorbit despre viața si 
activitatea lui Emil Racoviță, 
— academicienii Ștefan Milcu și 
Emil Pop, profesor doctor do
cent C. Motaș, om de știință e-

merit, prof. dr. docent Petre 
Jitariu $i profesor doctor docent 
Radu Codreanu, membri cores- 
pondenți ai Academiei.

* I®Joi la amiază, participanții la 
ședința solemnă consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la naș- nn 
terea lui Emil Racoviță au asis- Bl 
tat la deschiderea expoziției, 
deschise cu acest prilej în in- era 
cinta Bibliotecii Academiei. Prin Bl 
fotografii, documente, publicații,

. hărți, expoziția oferă o imagine —- 
completă asupra personalității 
științifice și didactice a sărbă
toritului. Se remarcă, printre al- 
tele, desenele originale executa- km 
te de Emil Racoviță la cursurile 
și lucrările practice cu studenții, 

jjtratștele sale de specialitate, Bg 
imagini redînd explorările sale 
cavernicole, corespondenta pur
tată cu Grigore Antipa ca .și cu n 
Ion Nădejde. C. Dobrogeanu 
Gherea.

La inaugurarea expoziției, au 
vorbit profesor doctor docent gfi 
Șerban Cioculescu, membru co
respondent al Academiei, direc
tor general al Bibliotecii Aca- M 
demiei și profesor doctor docent ™ 
Radu Codreanu, membru cores
pondent al Academiei.

(Agerpres) Bl

„Casa noastră, ca o floare 
Imagine din orașul Gheorghe

Gheorghiu-Dej

Noua stagiune
simfonică de la Galați

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele 9; 
11 30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,15).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Republica (orele 
9,30 ; 11.45 : 14 ; 16.30 ; 18.45 i 
21).

ROATA VIEȚII 
rulează Ia Sala Cinemateca 
(orele 9,45 ; 12 : 14.15 : 16,30 :
18.45 ; 21) ; Volga (orele 8,30 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

MAțtYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Luceafărul (orele 
8,15 ; 10.30 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20.45).

NEÎNȚELESUL 
rulează la Flamura (orele 9; 
16 ; 18,15 ; ““

PRINȚESA 
rulează la 
11 ; 13,30 ;

TUDOR 
rulează la Lumina (orele
8.45 : 15,45 ; 19,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

rulează Ia Doina (orele 9 și 
10 — program pentru copii) 
11,30; 16; 19,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Festival (orele 9,15; 
12,45 ; 16,30 ; 20).

101 DE DALMAȚIENI
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare)

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează Ia Excelsior
9,15 ; 11,30 : 13.45 : 16 ;
20,30)

PIRAMIDA ZEULUI SOARE

HO-

(orele
18,15 ;

20,30).
Central (orele 8,30 ; 
16 ; 18,30 : 21).

(Urmare din pag. l-a)
am fi niște babe păcătoase, 
niște „vecini ciudați" care 
pîndim omul cu ocheanul, îi 
numărăm îmbucăturile și ne 
uităm cîte perechi de papuci 
are sub pat... Nu, n-am violat 
niciodată intimitatea nimănui, 
nu ne-am vîrît în sufletul 
omului, n-am spiohat, n-am 
colportat zvonuri, calomnii, 
'aluzii, nu i-am urmărit pe soții 
N. P. Toate amănuntele aces
tea care, ca să zic așa, țin de 
bucătăria existenței unei tinere 
familii, de aspectul material 
al vieții, toate aceste amănunte 
mi le-a dezvăluit el singur. 
Dar aspectul acesta al vieții, 
problemele materiale, înce- 
pînd de la banii de coșniță 
și terminînd cu ultima rată la 
garnitura de mobilă — sînt lu
cruri care te „caută" zilnic, te 
solicită să le rezolvi cît mai 
urgent și cît mai bine. N. P. 
le rezolva strălucit, parcă așa 
ne aducem aminte, nu ? Cine 
își amintește să-1 fi văzut cu 
același costum de haine două 
zile în șir ? Jerseuri de mohair, 
cămăși din pachet, pantofi din 
pachet, cît despre madam P. 
să le întrebăm pe colege cam 
ce părere au despre toaletele 
ei și atunci va trebui să as
cultăm, niște pomelnice, întoc
mite cu acreală, pînă ne va a-

„MINUNE-
Bucegi (orele 0 î 
18,15; 20.30).
PLĂTEȘTE PO-

TREI COPII
rulează la
13.30 ; 16 ;

VICONTELE 
LIȚA

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18).

TARZAN OMUL MAIMUȚA

CINEMATOGRAFE
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Viitorul 
(orele 15,30 18 ; 20,30).

DOMNIȘOARELE DIN 
CHEFORT

rulează la Buzestl (orele 
18 ; 20,30).

EL DORADO
rulează la Dacia (orele
15,45 ; 18,15 ; 20,45).

RO-

15,30;

8.15;

rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) • Vitan (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎN ORAȘUL S
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la Melodia (orele 8,30;••••••••••••••

puca migrena. Nimeni nu spu- " 
ne că omul nu are dreptul să 
se îmbrace îngrijit, elegant, 
unii chiar au un fel de fobie a 
vestimentației. Acest lucru nu 
numai că nu este cîtuși de puțin 
condamnabil — el este chiar 
indicat. (Au trecut cam de 
multișor zilele cînd unii în
drăzneau să creadă că de
votamentul, 
tară se

originea prole- 
măsurau după do

că într-o jumătate de an și-a 
cumpărat un apartament de pa
tru camere pe hol, le-a mobi
lat după ultimul „răcnet", cu 
mobilă la comandă, cu mo
chete, pentru că persanele nu-i 
plac doamnei, a făcut rost de 
un Luchian, de un Țuculescu, 
de cîțiva Piliuță, ce mai ! — 
obraz subțire ! De ce să ne 
prefacem că nu- ne aducem 
aminte, doar am fost cu toții

liul 
le, 
cracului
Dar, după cum 
ne proverbul, nu te întinde 
decît cît ți-e plapoma ! Fiecare 
lucru la timpul său, doar n-au 
intrat zilele în sac. După cum 
s-a constatat, fiecare își poate 
realiza orice dorință chibzuind 
bine, economisind. Dar nu ! 
N. P. trebuia să fie mai cu 
moț decît toată lumea. A in
ventat povestea cu grădina pe 
care, cică, i-o lucrează nea
murile nevestei, pe undeva în- 
tr-un sat sub munții Apuseni, 
și că de acolo îi vin niște sume 
mai mult decît frumoase. Așa

de 
ca

unghii sau cute- 
de armonică, ale 
de la pantaloni !).

bine spu-

la țămbălăul de inaugurare a 
apartamentului.; cine a uitat 
bufetul rece, vinurile, țuica, 
ciorbele din zori și prolonjeul 
la zahana, cu specialități dfia 
și una ! ? Și acum o facem pe 
niznaii,; nu știu, <i-am văzut! 
Parcă numai o singură dată 
ne-a plimbat N. P. cu Renault- 
ul său ultramarin, de vîjîiau 
nucii pe lîngă noi pe șoseaua 
Feleacului. Și mașina tot în 
acest răstimp scurt și-a cum
părat-o, de ocazie, adică de 
la un fericit cîștigător la Loto, 
căruia, de ce să n-o spunem, 
i-a dat cu 10 000 de lei mai 
mult. Și cîte și mai cîte. Să nu 
cumva să mă credeți râs de

10,45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,45).

BALUL DE SIMBĂTA SEARA 
rulează la Miorița (orele 9,15
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

HATARI
rulează la Moșilor (orele 15 : 
19)

EU, EU, EU ȘI CEILALȚI 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
rulează la Munca (orele 16 ; 
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează Ia Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

CAUT O NEVASTA
rulează la Arta (orele 9,30 ;
11,15 ; 13 ; 14,45 : 16.30 ; 18,30 ; 
20,30).

K. O.
rulează la Rahova (orele 15,30;
18 ; 20.30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30)

JENIA, JENIȚICA ȘI CATIUȘA 
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).»••••••

Prezentă de mai bine de un 
deceniu în viața artistică a Gala- 
țiului, Orchestra simfonică de stat 
a reușit în tot acest interval de 
timp să-și afirme meritoriu car
tea de vizită, influențînd pozi
tiv, prin multiplele sale activi
tăți, viața cultural-artistică a ora
șului.

Săptămânalele simfonice de 
aici, au exercitat și continuă să 
exercite un viu interes în rîndu- 
rile publicului meloman. Chiar 
dacă nu de fiecare dată ținuta 
artistică a concertelor sale a fost 
cea scontată, în general se poate 
spune că există un climat artistic 
in ceea ce se propune' a se rea
liza; acest lucru nu ni se pare 
lipsit de importanță, mai ales a- 
tunci cînd se are în vedere și 
faptul că accesibilitatea muzicii 
simfonice mai pune încă destule 
probleme.

Dar la Galați se întreprind 
destule acțiuni care au drept 
scop facilitarea pătrunderii aces
tui gen de artă în păturile largi 
ale publicului. Acest lucru s-a 
făcut atit în stagiunile anteri
oare cît mai ales în programul 
actualului sezon, bineînțeles, prin
cipalul factor fiind tot reperto-

riul, de la care s-a și pornit ini
țial de fiecare dată.

Acum cînd totul este pus la 
punct, cînd lista de repertoriu 

mai 
mo- 
con- 
mult 
este

invidie, departe de mine acest 
gînd negru, pentru posibilită
țile și pretențiile mele am tot

Nimeni nu •

din hăinuțele lor, din așternu- 
turile lor ? !

Cunosc o mămică nostimă 
care în loc să-și urechească 
odrasla, prinsă în flagrant de
lict de furt cu premeditare, 
l-a sărutat duios pe creștet și 
l-a dojenit a laudă. Asta n-are 
a face cu cazul lui N. P. Ear 
parcă așa ne-am purtat și noi 
cu el, ca și mămica aceea cu 
băiatul ei: „lasă-1, săracul, nu 
vedeți ce băiat simpatic e și 
de treabă Trebuie să recu
noaștem că i-am făcut și' lui 
un rău — și nouă. N-ar strica 
dacă ne-am gindi mai intens 
la asta !”.

Depoziția martorului aces
tuia se potrivește în multe pro
cese. Păcat că ea n-a răsunat 
în conștiința întregului colec
tiv, înainte ca martorul să fie 
citat la bară. Trebuie să sti
mulăm prin toate formele cu
rajul opiniei, atunci cînd ea 
încolțește în conștiința mul
tora dintre noi dar întîrzie să 
fie rostită, este amînată sau 
legată cu șapte sfori de o 
comoditate condamnabilă. De
poziția conștiinței trebuie să se 
producă prompt, cu curaj ce- 

mincarea copiilor, tățenesc, fără menajamente.

țile și pretențiile 
ce-mi trebuie... 
spune să nu ai !

Și-atunci, dacă 
de rînd l-am lua 
că s-ar strecura 
vreun magazin sau chiar în 
casă de om — de ce pe unul 
ca N.P. să-1 lăsăm în pace și 
să-1 și încurajăm să-și facă

pe un borfaș 
de gît în caz 
noaptea în

de cap ? ! Că acum cunoaștem 
cu toții sursa lui de venituri, 
grădina aceea misterioasă, erau 
de fapt, banii întreprinderii, 
ai noștri. N. P. funcționar cu 
înalta calificare, se pricepea 
de minune să-i facă să dispară 
în buzunarele lui fără fund. 
Și culmea, la anchetă a decla
rat, ca utic Înger nevinovat : 
„Păi, se poate să umbli cu 
mierea și să nu te lingi pe de
gete ?“.

Nu știu cum i-o ff~plăcînd 
acum gustul mierii, nici lui și 
nici soră-si. Aceasta lucra ca- 
directoare la o grădiniță de 
copii. Ce inimă o fi avut să 
fure din

a fost definitivă, nu ne-a 
rămas decît să așteptăm 
mentul inaugural, ce își va 
semna prezența nu peste 
timp. Să vedem însă care 
traiectoria de bază a repertoriului 
și ce alți factori vor concura la 
împlinirea dezideratului propus. 

In ceea ce privește opusurile 
simfonice, perioadele stilistice și 
istorice sînt destul de cuprinză
toare și reprezentative. Astfel, au
torii preferați figurează și de data 
aceasta pe primul loc; este vor
ba de Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Ceaikovski, Mendel- 
sohn-Bartholdy, Brahms, Schu
mann, Berlioz, ajungîndu-se pînă 
la cei mai reprezentativi compo
zitori moderni și contemporani, 
ale căror pagini orchestrale pot 
fi interpretate și în concertele 
simfonice de la Galați. Dintre 
aceștia, nu vor lipsi Debussy, 
Strawtnsky, Bartok, Enescu, Ho- 
nnegger, Prokofiev, Hindemith, 
Jora, Sigismund Toduță, Șostako- 
vici, Paul Constantinescu, și alții; 
cît privește tînăra generație, pre
zențele acesteia se întrevăd des
tul de promițătoare; chiar în 
cadrul concertului inaugural mu
zica românească va fi reprezen
tată printr-o lucrare a tînărului 
compozitor Mihai Moldovan, lu
crare ce va fi tălmăcită în con
cert public de dirijorul Iosif Con
ta și solista D. Cudzinkevici.

Fără a-și limita obligațiile strict 
la activitățile săptămmale obiș
nuite, orchestra gălățeană va con
tinua organizarea de concerte e- 
ducative, îndeosebi dedicate ti
neretului, facilitîndu-i acestuia 
o cît mai solidă informație mu
zicală ; aceste manifestări vor cu
prinde un ciclu de patru prele
geri dintre cele mai importante, 
din care, una se va referi la 
muzica românească. De aseme
nea, prezentarea de concerte sim
fonice populare (tot pentru tine
ret), într-o serie de școli din Ga
lați, Tecuci și Brăila, va ampli
fica actul de educație estetică.

Iată un program de activitate 
destul de cuprinzător, pe care îl 
dorim cît mai eficient împlinit 
în scopurile sale. Așa cum de alt
fel am fost informați și de prof. 
Nicolae Meiroșu, directorul aces
tei instituții muzicale, criteriile 
de bază ale repertoriului și activi
tăților muzicale ale stagiunii 
1968/69 au ca punct de plecare 
același numitor — accesibilita
tea și informarea publicului asu
pra ceea ce este mai interesant și 
valoros în muzică.

dumitru sandu

!
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0 DELEGAȚIE A M.A.N
A PLECAT SPRE HELSINKI

Joi la amiază, a părăsit Capi
tala, plecînd spre Helsinki, o de
legație a Marii Adunări Naționale, 
care va face o .vizită oficială în 
Finlanda, la invitația Parlamentu
lui finlandez.

Din delegație fac parte depu
tății Gheorghe Necula, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, secre
tar al Comisiei pentru cultură și 
învățămînt a M.A.N., Constantin 
Dinculescu, membru corespondent 
al Academiei, consilier în Ministe
rul Învățămîntuiui, Dumitru Nec- 
șoiu, vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Consiliului Popular 
al Municipiului București, secretar 
al M.A.N., prof. univ. Ladislau 
Banyai, membru al Comisiei pen
tru cultură și învățămînt a 
M.A.N., prof. Silvestru Patița, vi-

copreședinte al Consiliului Națidțț 
nai al Organizației Pionierilor, r 

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii acad. Ilie Murguleseu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., deputați.

Au fost de fală Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
Ambasadorul Finlandei la Bucu

rești, Kaarlo Veikko Makela, a o- 
ferit, înainte de plecare, un dejun 
în onoarea delegației Marii Adu
nări Naționale.

Au participat tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, și membrii delegației.

(Agerpres)

Tovarășul losif Banc

s-a înapoiat în Capitală

Pe Valea Oltului

Seminarul pentru
cadrele didactice va construi

Revista „LUPTA DE CLASĂ"

de la reapariție

Tovarășul losif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
s-a înapoiat joi seara din Franța, 
unde a vizitat sisteme de irigații 
executate de organizații speciali
zate, cu care țara noastră colabo
rează în acest domeniu.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășul

Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri, și alte persoane 
oficiale-.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei Franței la București

de la catedrele de
marxism-leninism

(Agerpres)
In zilele de 23—26 septembrie 
avut loc seminarul organizat

„Cutezătorii^ la un an
A apărut numărul 39 al 

revistei „Cutezătorii", și al 
surorii ei în limba maghiară 
„Jobaraăt" (în traducere 
„Prieten bun") săptămînale 
ilustrate, atît de mult îndră
gite de pionierii și școlarii 
patriei noastre. Aerul discret 
sărbătoresc, care se degajă 
din paginile revistei „Cute
zătorii", unde figurează la 
loc de cinste rubricile care 
i-au asigurat aprecierea din 
partea cititorilor săi : „Me
moria pămîntului românesc". 
Excursie pe glob“,. „Știin- 

„ecranul cu actualități", 
tvjiortajele și povestirile 
din viața copiilor, serialele 
istorice în imagini, ne amin
tește că odată cu acest număr 
revista sărbătorește și îm
plinirea unui an de la apari
ție. într-adevăr, la 28 sep
tembrie’ anul trecut, ca ur
mare a măsurilor de îmbu
nătățire a mișcării pionie
rești din țara noasȘ-ă, înfăp
tuite sub conducerea directă 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

apărea și primul număr al ri
nei noi reviste care purta un 
nume pe măsura gin durilor 
și aspirațiilor cititorului 
tînăr, căruia își propunea să 
se adreseze, „Cutezătorii". 
„Oare ne-am respectat noi 
făgăduielile și promisiunile 
făcute odată cu apariția pri
mului număr ?“ se întreabă 
redactorii revistei, adresîn- 
du-se cititorilor săi în table
ta aniversară. „Din scrisorile 
primite de-a lungul unui an 
în care tirajul revistei a 
crescut de două ori, se pare 
că da... O, dar voi întotdeau
na sînteți deosebit de gene
roși. Cei mai cutezători din
tre cutezători n-au ezitat to
tuși să ne acorde, cînd o 
meritam, și cite o notă ceva 
mai mică".

După un an de la apariție 
se poate afinai că revista 
are o vîrstă tină-nă și este un 
fapt pozitiv că fi&njerețea Cu
tezătorilor esaa»2. din pagini
le sale, fiind în același timp 
și o garanție a consecvenței 
viitoare.

a i__  ____________„o___ __
de Ministerul Învățămîntuiui pen
tru cadrele didactice de la cate
drele de marxism-leninism din 
învățămîntul superior.

în cadrul seminarului au fost 
organizate dezbateri teoretico- 
științifice, au fost examinate te- 
maticile cursurilor de marxism-le
ninism și au avut loc schimburi 
de păreri privind perfecționarea 
metodicii predării și a activității 
catedrelor.

Au făcut expuneri pe probleme 
actuale ale politicii partidului și 
statului nostru tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Dumitru Popa, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și alți activiști 
de răspundere.

La ședința de închidere a se
minarului au participat acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mîntuiui, Ion Teoreanu, șeful sec
ției învățămînt a C.C. al P.C.B., 
activiști de partid și de stat.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministru
lui învățămîntuiui.

La Tg. Mureș se 
un nou edificiu pentru teatru. 
Noua construcție, amplasată în 
Piața Trandafirilor din centrul 
municipiului Tg. Mureș, va fi 
un adevărat complex artistic. 
Aflînd această veste, membrii 
colectivelor Teatrului de stat, 
Filarmonicii de stat, Ansamblu
lui de stat de cîntece și dansuri, 
precum și cadre didactice de la 
Institutul de teatru din locali
tate s-au întrunit într-o însu
flețită adunare în care și-au ex
primat profunda recunoștință 
pentru condițiile tot mai bune 
create în anii socialismului oa- 
menilbr de artă și cultură, in
diferent de naționalitate, a că
ror activitate este pusă în sluj
ba întreguilul nostru popor.

Participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : 
Sîntem mîndri și bucuroși că la 
Tg. Mureș, oraș care în anii so
cialismului a devenit un impor
tant centru artistic, se constru
iește un atît de impunător Jăcșș 
de cultură. Vedem în aceasta și

o recunoaștere a activității neo
bosite a oamenilor de artă din 
Tg. Mureș români, maghiari și 
de alte naționalități — care, 
înfrățiți în crez, gînduri și fap
te. însuflețiți de înaltele idea
luri ale comunismului, îndru
mați cu înțelepciune de partidul 
nostru drag, nu-și precupețesc 
eforturile în munca de creare și 
de răspîndire a culturii socialis- - 
te, de propagare a atotbiruitoa- K 
rei învățături marxist-leniniste. 
în această zi de mare bucurie 
pentru noi, vă promitem, scum
pe tovarășe Ceaușescu, și prin 
dumneavoastră partidului și po
porului, că vom sluji cu devota
ment cauza socialismului în 
România, că vom înălța și mai 
sus flacăra creației noastre.

Ne exprimăm cu această oca
zie, încă o dată, atașamentul cm 

. nostru profund la înțeleaptă po- gg 
litică internă și externă a 

Partidului Comunist Român, 
chezășie a libertății și bunăstă- Hi 
riU poporului nostru, factor ho- 
tărîtor pentru înflorirea artei și 
culturii României socialiste.

Se împlinesc astăzi două decenii de la reapa- 
riția revistei „Lupta de clasă", organ teoretic și 
politic al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Apărută pentru prima oară în 1920, sub în-
■ grijirea secției din București a Partidului Socia

list, revista a jucat un rol însemnat în lupta ideo
logică pentru crearea Partidului Comunist din 
România. Aducînd un punct de vedere revolu
ționar, marxist, în problemele teoretice și prac
tice fundamentale ale luptei clasei muncitoare din

fiM România, revista și-a cucerit, de la pri-
mele numere, un binemeritat prestigiu în
rîndurile maselor muncitoare de la orașe* și 
sate, ale intelectualității progresiste din țara noas
tră. în perioada iunie 1926—decembrie 1939, re
vista a apărut ilegal, cu întreruperi, în condiții 
de lucru grele, ca urmare a măsurilor represive 
luate de regimul burghezo-moșieresc. în această 
epocă străbătută de evenimente de importanță 
istorică pentru clasa muncitoare, pentru întregul

Sg|| nostru popor, revista a fost un ecou credincios 
și influent al acestora ; ea a exprimat, cu clari- 

■ tate și consecvență, punctul de vedere al parti
dului comunist în problemele cruciale ale societă
ții românești, militînd hotarît pentru întărirea și 

■ dezvoltarea luptei clasei muncitoare, a rolului
Partidului Comunist ’din România în viața țării, 
în vederea rezolvării revoluționare a problemelor 
sociale și politice ce stăteau în fața națiunii.

După Eliberare, continuînd tradițiile constituite 
în perioada ilegalității, revista „Lupta de clasă" 

și-a cîștigat noi merite prin poziția sa ideologică 
fermă, consecventă, prin aportul său la înfăptui-

(Urmare din pag. l-a)

L. L. : Adevărat. Totuși, n-aș 
nota semnul exclamării după 
fiecare act pozitiv întîlnit. Dacă 
școlile au început cu tot efec-

, tivul de profesori, dacă frecven
ța elevilor este bună, dacă ore
le programate se țin —“e un lu- 
efu cît se poate de firesc. Așa 
trebuie să înceapă școala, indi
ferent de prețul eforturilor 
cheltuite înainte...

M. V. : în concluzie, refuzi să 
folosești cîteva semn'e de excla
mare și eu aș pune mai multe 
semne de întrebare în fața unor

i lucruri care intră tot la capito
lul „cît se poate de firesc". 
Ce-ai spune, de pildă, -despre o- 
rare ? E firesc ca anul școlar 
să înceapă cu orar definitiv, din 
prima zi ?

L. L. întrebarea aceasta 
ne-am pus-o și anul trecut, și 
acum doi ani, și... Personal am 
primit de la tovarășii Uto Iu
lian, Ioana Cosma, Nicolae Io- 
nescu, directori ai unor mari li
cee din București și Ion Bor- 
ca, inspector general al inspec
toratului școlar ăl Municipiului

clasa x predă profesorul y, pen- 
fttru că în clasa z. copilul are un 
’’prieten din bloc etc., etc. Liceul 

„N. Bălcescu" a avut de „rezol
vat" aproape 100 de asemenea 
cereri) ; dificultățile întâmpina
te cu unele cadre didactice care, 
ignoring criteriile pedagogice și 
interesele elevilor în întocmirea 
orarului, pretind așezarea ore
lor lor cît mâi comod posibil,,, 

L. L. : Deci ; din motive o- 
biective și subiective, din vina 
ministerului, a școlii, a inspec
toratului, a profesorilor, și, în 
ultimul rînd, a părinților — 
două săptămini de școală sînt 
sacrificate pe altarul provizora • 
tului, al „imposibilului" de care 
vorbeai.

Sigur, nu le declarăm pierdu
te Am mai spus : orele se țin, 
rar se pierde vremea în toată 
școala, profesorii sînt mai tot 
timpul la clase, intră la ore ori 
de cîte ori e nevoie pentru a 
acoperi orarul provizoriu, 
poți avea însă sentimentul stabi
lității, simți pe undeva caracte
rul neștiințific al începutului 
muncii școlare.. Acest sentiment 
tulbură ordinea interioară atît

Nu
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,99PREZENT"
t

?i„ABSENT“
București răspunsul : Imposibil !

M. V, : Eu am notat și argu
mentele pe care îmi permit să 
le clasific astfel.

Imposibil din motive genera
le : marile dificultăți pe care le 
creează formarea grupelor de 
limbi străine (uneori mai nume
roase decît clasele existente în 
școală) ; mișcarea elevilor de 
după 15 septembrie de la o școală 
la alta, de la o clasă la alta ; 
înființarea, după începerea anu
lui școlar, a noi clase (spre edi
ficare cităm cazul Liceului ..Au
rel Vlaicu" unde s-au înfințat în 
această săptămînă 5 clase) ; cu
noașterea preferințelor cadrelor 
didactice pentru ziua lor liberă, 
partea din zi cînd le convine 
să fie în școală — dimineața, ori 
după-amiază. Imposibil din mo
tive particulare, care țin de a- 
nul acesta școlar, ori de fiecare 
școală în parte. în preajunul a- 
nului școlar, după ce numirile 
erau făcute s-au mai operat mo
dificări în programele unor dis
cipline. în special la clasa a 
Xll-a, care au dus la modifi
carea numărului de ore (istorie)» 
geografie, logică. psihologie, 
limbi, străine), ceea ce, fatal, a 
dus la modificări în orarul ini
țial întocmit ; qatedre rămase 
descoperite din cauză că suplini- 
nitorii nu s-au prezentat la timp 
au lăsat în primele zile goluri 
în orar (de«îi trebuie menționat 
că orele respective au fost ți
nute de profesorii din școală) ; 
cererile nejustificate ale unor 
părinți, precum și întregul eșa
fodaj al intervenționismului, 
pentru mutarea elevilor de la 
o clasă la alta (pentru că la

la profesori cît și la elevi. To
varășa Ioana Cosma manifestă 
o ușoară nemulțumire pentru 
„graba" cu care unii profesori 
își expediază lecțiile, stare care 
transferă și elevilor o ușoară 
nepăsare față de primele ore. 
Notele n-o Confirmă, poate pen
tru că și cataloagele sînt provi
zorii, poate pentru că s-au pus 
și puține pînă acum...

M. V. : Să punem totuși punc
tul pe i. Este cu adevărat ne
realizabil ca în ziua de 15 sep
tembrie orarul — definitiv și 
irevocabil — să fie afișat pe pa
noul școlii ?

L. L. : Eu știu că toată luna 
august la liceele „N. Bălcescu" 
și „Mihail Sadoveanu" s-a lu
crat la orare. Mi-e greu să cred 
că le-au lucrat cu certitudinea 
că le vor pune în sertar și va 
intra în vigoare orarul provi
zoriu...

M. : Și totuși, așa s-a în- 
tîmplat. Pentru că deși în Le
gea învățămîntuiui șe prevede 
că anul școlar începe la 1 sep
tembrie — pentru forurile de 
învățămînt, ca și pentru întreg 
corpul 
curente 
rezolvă după 15 septembrie.

L. L. : Cu riscul că ne repe
tăm'. vom reveni 
propuneri făcute 
tru cîțiva ani la

1. Să se mute 
datele la care se 
și se fac înscrierile 
(se poate aduce argumentul că 
înainte de 1 septembrie cadrele 
didactice sînt în concediul de o- 
dihnă. Aceasta nu înseamnă însă 
că profesorii antrenați în aceas-

didactic — chestiunile 
enumerate de noi se

asupra unor 
de ziarul nos- 
rînd :
mai devreme 

țin corigentele 
elevilor

tă activitate nu-și pot completa 
zilele, de concediu folosite pen
tru școală în celelalte vacanțe). 
O dată încheiată înscrierea ele
vilor — cel mai tîrziu .ia 5 sep
tembrie — se pot definitiva cla
sele, gyupele de limbi, reparti
zarea exactă a profesorilor, se 
pot opera toate modificările ne
cesare, deci crea premisele 
pentru întocmirea unui orar de
finitiv.

, 2, Modificările în programe, 
stabilirea numărului de ore ne
cesare realizării acestora să se 
finalizeze o dată cu încheierea 
anului școlar precedent, 
îneît începutul unui an 
să nu mai aducă nici un 
surprize de acest gen.

3. După data încheierii 
gențelor și înscrierile 
să nu se mai admită nici un fel 
de mutații de la o școală la alta, 
de la o clasă la alta.

M. V. : Ministerul învățămîn
tuiui ar trebui să rețină aceste 
propuneri. Aplicarea lor ar u- 
șura enorm munca organelor în 
subordine, a conducerilor școli
lor, lăsindu-le timp pentru as
pectele de conținut ale muncii 
didactice și educative. Spunem 
aceasta întrucît ne-a fost dat să 
cunoaștem situații anormale, ca
re - au consumat cantități enor
me de timp și energie în aceste 
zile — cheie -pentru începutul a- 
nului școlar. In cabinete-le direc
torilor de școli — avalanșe de 
petiționari și telefoane, pînă 
seara tîrziu. la inspectorat, sute 
de oameni în audiență — 80—90 
primiți pe zi de un inspector 
șef — telefoane, cereri și recla- 
mații, îndreptățite sau nu.

Timpul acesta prețios, elibe
rat de hărțuiala măruntă, noi 
l-am fi văzut consacrat unei 
munci de concepție, care să asi
gure de la început și în pers
pectivă unitatea procesului in
structiv educativ, să creeze pre
misele începutului activității 
științifice a cadrelor didactice 
și a elevilor, să jaloneze viața 
extrașcolară a elevilor. Treburi
le astea se fac, e drept, chiar și 
în contextul de agitație întîlnit, 
dar printre picături și cu mare 
efort. Este lăudabil că. deși 
timpul le fuge printre degete 
sau este „măcinat" cu amănun
te, conducătorii de școli au gă
sit timp : pentru elaborarea u- 
nui regulament de ordine inte
rioară al școlii (Liceul .,Mihail 
Sadoveanu"), care' încearcă să 
suplinească Regulamentul școlar 
în vigoare, total depășit, precum 
și niște cerințe specifice liceu
lui ; pentru perfectarea unor 
măsuri exprese în vederea exa
menului de bacalaureat al clasei 
a Xll-a (Liceul „Aurel Vlaicu")
— perfectarea de pe acum a re
capitulărilor și consultațiilor la , 
română și matematică, de pildă ; 
pentru conturarea activității u- 
nor cercuri speciale de mate
matică și fizică (Liceul „N. Băl- 
cescu'1), conduse de cadre didac
tice universitare — evident, pe 
lîngă cele clasice — 'care vor 
funcționa anul acesta ; în pre- ; 
zent, pe baza upox teste, se face 
selecționarea elevilor...

- *Punem punct aici „prezențe
lor" și „absențelor" din catalo
gul 'primelor zile de școală, dar 
nu înainte de a adăuga că toa
te lucrurile acestea ne-au fost 
repetate, sad le-am constatat 
noi înșine — ca o notă generală
— în toate liceele vizitate. Semn 
cert că trebuie luate în seamă.

astfel, 
școlar 
fel de

cori- 
elevilor

rea politicii Partidului Comunist Român de cons
trucție și desăvîrșire a orînduirii socialiste în pa
tria noastră.

Tratînd, în prezent, în coloanele sale, probleme 
teoretice și practice privind înfăptuirea directi
velor elaborate de Congresul al IX-lea, de Con
ferința Națională a P.C.R., de hotărîrile parti
dului și statului nostru, revista îmbrățișează o arie 
tematică largă, deschisă multiplelor domenii ale 
economiei naționale, ale construcției de partid și 
de stat, ale propagande^ marxist-leniniste, ale cul
turii, artei, învățămîntuiui, științei. O atenție 
deosebită este acordată în paginile revistei, ana
lizei fenomenelor și proceselor noi apărute în ac
tuala etapă de dezvoltare a societății noastre so
cialiste, a formelor și metodelor care cristalizează, 
în condițiile specifice țării noastre, triumful ideilor 
marxist-leniniste, experiența P.C.R. în edificarea 
socialismului, principiile politicii sale interne și 
externe. Un loc important îl ocupă dezbaterea 
problemelor teoretice și practice ale mișcării co
muniste și ,muncitoifcști internaționale, a mijloa
celor de consolidare a unității și coeziunii lagă
rului socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste, 
iubitoare de pace și de progres. Prin tematica sa, 
prin problemele abordate, revista constituie, astfel, 
un ajutor prețios pentru lucrătorii din toate dome
niile de activitate.

Colectivul redacțional al ziarului „Scînteia tine
retului" adresează revistei „Lupta de clasă“, cu 
ocazia aniversării a 20 de ani de la reapariție, 
un cald și tovărășesc salut, urîndu-i noi succese 
în activitatea pusă în slujba progresului țării, a 
victoriei cauzei socialismului.

Rectorii instituțiilor
de învățămînt superior

(Agerpres)

Medalii olimpice de aur

pentru
unde

V. R.

ștafetei Angliei,
a alergat în schimbul 

m obstacole (probă care 
figurează în programul

Noii rectori au fost numiți de ministrul Învă
țământului, din rindul a trei membri ai consiliu
lui profesoral din fiecare institut de învățămim 
superior, aleși de consiliul profesoral prin voi

uninominal. Tn propunerile lor consiliile profe
sorale s-au orientat către cei mai buni membri 
ai corpului didactic, personalități cu prestigiu 
profesional și științific.

Grădina botanică din Cluj

Pronosticul ziarului nostru
pentru concursul pronosport
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Etapa din 29 septembrie 1968
Progresul—Steaua 2
Dinamo Buc.—Rapid 1
Vagonul—U.T.A. X
Crișul—,.U" Cluj 2
Petrolul—A.S.A., Tg. Mureș X
Farul—Jiul 1
F. C. Argeș—Din. Bacău 1
Pol. Iași—„U" Craiova X
Atalanta—J uventus X
Lanerossi—Internazionale 1
Roma—Fiorentina 1
Cagliari—Palermo 1

, Bologna—Varese 1

Au fost numiți următorii 
rectori :

în învățămîntul universitar — 
prof. dr. doc. Jean Livqscu, 
membru corespondent al Acade
miei, la Universitatea din Bucu
rești ; prof. dr. doc. Ion Crean
gă la Universitatea „Al. I. Cuza"

■ din Iași; prof. dr. doc. Ștefan 
Pascu. membru corespondent al

■ tatea din Timișoara ; prof. dr. 
doc. Mircea Oprean la Univer
sitatea din Craiova.

în învățămîntul superior teh
nic, economic și agricol — prof. 

Hing. dr. George Bărănescu, 
membru corespondent al Acade
miei, la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești ; acad. Cristofor Simiones- 
cu la Institutul politehnic din 

■ Iași ; prof. Bazil Popa la Insti
tutul politehnic din Cluj ; prof. 
Constantin Avram, membru co- 

■ respondent al Academiei, la In
stitutul politehnic din Timișoa-

Hprof. dr. doc. Mihai Bogdan la 
Institutul de petrol, gaze și geo
logie din București ; prof. As-

■ canio Damian la Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" din

• PE LISTA de onoare a ma
rilor campioni și performeri 
olimpici, de-a lungul a 18 edi
ții, Paavo Nurmi deține un loc 
de frunte. Celebrul fondist fin
landez are cea mai bogată co
lecție de medalii olimpice : nouă 
de aur și trei de argint. El este 
secondat tot de către un atlet, 
americanul Ray Ewry, cu opt 
medalii de a ar. Renumitul gim
nast sovietic Viktor Ciucarin 
figurează. în continuare, cu șap
te medalii de aur : trei de ar
gint și una de bronz cucerite 
Ia Helsinki și Melbourne. La 
femei recordul în materie de 
medalii aparține gimnastei so
vietice Larisa Latînina : nouă 
medalii de aur, șapte de argint 
și patru de bronz.

• LA OLIMPIADA din 1912 
a fost organizat și un original 
concurs de opere de artă care 
au abordat în exclusivitate te
matica sportului. „Părintele" 
Jocurilor Olimpice moderne, 
baronul Pierre de Coubertin, a 
prezentat la această competiție 
artistică o poezie intitulată 
„Odă sportului". Pentru ca pres
tigiul său să nu influiențeze cu 
nimic juriul, Coubertin a sem
nat poezia cu un pseudonim. 
„Oda sportului" a obținut pre
miul întîi...

e SCRIMERUL maghiar Ala- 
dar Gezevicz deține record 11 
longevității sportive olimpice. 
El a participat, cu mult succes, 
la șase ediții consecutive ale 
J. O. între anii 1932-196,0 și, de 
fiecare dată, el a obținut o me
dalie de aur. în afară de ediția 
din 1948 de la Londra cînd a 
cucerit... două medalii de aur.

• LA TOKYO, în 1964, au 
fost puse în joc 162 de medalii 
de aur — cele mai multe dintre 
toate edițiile. La Atena. în 1896, 
la prima ediție 
Olimpice moderne 
cernat decît 42.

• LA CEA DE A DOUA edi
ție a J. O., în 1900, un sportiv 
a figurat în cadrul a două se
lecționate naționale : Stanley 
Rowley. El a cucerit medalia 
de bronz în probele de 100 |i 
200 m. plat, concurînd 
Australia și medalia de aur în 
cadrul 
Rowley 
de 5000 
nu mai 
atletic).

• EDIȚIA A IV-A din 1908, 
are și ea o curiozitate. Sporti
vul englez W. Holswelle a fost 
singurul concurent într-una din 
finalele disputate la călărie. O 
parte din adversarii săi fusese
ră descalificați în ajunul fina
lei, iar alții au refuzat să se 
prezinte la start. Așa îneît 
Holswelle a concurat și... a cîș- 
toigat medalia de aur. Este sin
gurul caz în care medaliile de

’ argint și de bronz nu s-au de
cernat din lipsă de... preten- 
denți.

Lotul reprezentativ
al României

Vojvodina Novisad
(1-0)

dr. ing. AronBucurești ; prof.
Popa la Institutul de mine dip 
Petroșeni ; conf. dr. ing. Ste- 
lian Dumitrescu la Institutul de 
petrol din Ploiești; pțof. dr. 
doc. Marin Lupu la Academia 
de studii economice din Bucu
rești ; acad. Eugen Rădulescu la 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București; prof, 
dr. doc. Mihai Răvăruț la In- . 
stitutul agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad" din Iași ; prof. E- 
mil Negruțiu la Institutul agro
nomic „Dr Petru Groza" din 
Cluj ; prof. dr. Iulian Drăcea la 
Institutul agronomic din Timi
șoara.

în învățămîntul superior de 
medicină și farmacie — acad. 
Teodor Burghele la Institutul 
de medicină și farmacie • din 
București ; prof. dr. doc. Octa
vian Fodor, membru corespon
dent al Academiei, la Institutul 
de medicină și farmacie din 
Cluj ; prof. dr. Mihai Duca la 
Institutul de medicină și farma
cie din Iași ; prof. dr. doc. Pius 
Brînzeu la Institutul de medici
nă din Timișoara ; prof. dr. doc. 
Gheorghe Pușkaș la Institutul 
de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș.

în învățămîntul superior de 
artă — prof. Victor Giuleanu la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București ; prof. A- 
chim Stoia la Conservatorul de 
muzică „George Enescu" din

Iași ; prof. Liviu Comes la Con
servatorul de muzică ..Gheorghe 
Dima" din Cluj ; prof. Alexan
dru' Ciucurencu la Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“ din București ; conf. univ. 
Daniel Popescu la Institutul de 
arte plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj ; prof. Costache Anto- 
niu. la Institutul de artă teatra
lă și cinematografică „Ion Luca 
Caragfale" din București ; prof. 
Ludovic Szabo la Institutul de 
teatru „Szentgyorgyi Istvan" din 
Tg. Mureș.

In învățămîntul superior de 
cultură fizică — prof. Leon Teo- 
dorescu la Institutul de cultură 
fizică din București.

In învățămîntul superior pe
dagogic — conf. univ. Eugen 
Chiș la Institutul pedagogic de 
3 ani din Brașov; conf. dr. 
Gheorghe Hasan la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Bacău ; 
prof. Paul Borcea la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Constan
ța ; conf. univ. loan Lapohoș la 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mureș ; conf. dr. loan Teo- 
dorescu la Institutul pedagogic 
de 3 ani din Galați ; conf. univ. 
Ioan Moldovan la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Baia Mare; 
conf. dr. Alexandru Săndulache 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Oradea ; conf. dr. Augustin 
Z. N. Pop la Institutul pedago
gic de 3 ani ain Pitești.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

— Pămînt greu I Oamenii fac 
eforturi mari — îmi explică spe
cialistul care mă însoțește. Vedeți 
lanul acesta este foarte bun.

Porumbul e înalt, cu frunzele 
de sus ne bate umerii, și fieca
re fir are cite doi-trei știuleți.

Au dat îngrășăminte, încerc 
eu să par a fi în materie.

— Și îngrășăminte. Au băgat 
însă multe amendamente. In fie
care an, fiecare cooperativă, ca
ră amendamente cam pe cîte 500 
de hectare. Și știți, după circa 
șapte ani nu mai au efect, tere
nul trebuie din nou amendat.

Amendamente, îngrășăminte 
chimice. Și-mi reamintesc stațiile 
prin care am trecut azi, ieri. Un 
spectacol ciudat. Vagoanele se 
deșartă de un praf alburiu, îne- 
căcios, de saci albi cu înscrisuri 
verzui de-o șchioapă — AZO
TAT. — Vagoanele se încarcă cu 
porumb, cu floare. Pe drum treci

— Unde e doctorul ? (medicul 
veterinar) îl întreabă însoțitorul 
meu.

— In cîmp, trebuie să pice. 
El a luat-o în sectorul celălalt.

La Mozăceni, lzvoru, Ștefan 
cel Mare, Recea, la C oștești, 
aici la Călinești în sat, în bătătu
ra cooperativei agricole, nu 
am întîlnit decît două-trei femei, 
hrănind găinile. Lumea e pe 
cîmp. La direcția agricolă jude
țeană femeile de serviciu, aduna
te in fotolii plușate, fac politica 
pieții. „Tovarășii sînt în teren. 
Cu cqmpania". Însoțitorul meu — 
șeful secției de creștere a ani
malelor — e cu campania în trei 
cooperative agricole.

Și totuși direcția e direcție. 
Aici intr-un birou „tovarășa Mar
garetă" — cum mi s-a recoman
dat, ia prin telefon „azeuî". 
Dincolo, la planificare, telefonul 
țîrîie.fără contenire, se transmite 
operativa. La prima oră, mîine 
dimineață — 24 septembrie — di-

„PĂMÎNT GREU "

a" Jocurilor 
nu s-au de-

M.T. K. Budapesta 1-2

Așteptat cu mult interes me
ciul dintre cele- două formații 
n-a corespuns așteptărilor și 
aceasta în primul rînd datorită 
jocului mediocru prestat de'e- 
chipa Crișul. Fotbaliștii de la 
M.T.K., cîștigători ai Cupei Un
gariei în actuala ediție, au jucat 
destul de lejer, pasînd mult la 
mijlocul terenului și construind 
acțiuni periculoase la poarta o- 
rădeană. Orădenii au fost, însă,

, handicapați de ftiptul că Cociș 
și Kun II s-au accidentat în 
primul sfert de oră. Aceasta a 
făcut ca potențialul echipei să 
scadă considerabil.

Golurile au fost înscrise pen
tru M.T.K. de Simon (min. 33), 
și Szuromi (min. 35), iar pentru 
Crișul de E. Nagy în minutul 
88.

Ieri la Novisad lotul repre
zentativ de fotbal al României 
a susținut un meci de verifica
re în compania echipei Vojvo
dina din localitate. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0). Scorul a 
fost deschis în minutul 23 de 
Voinea. In minutul 47 Dem- 
brovski a înscris cel de al doi
lea punct. Gazdele au redus din 
handicap în 
Nichevicz.

Fotbaliștii 
următoarea
— Sătmăreanu, 
Dumitru Nicolaie. 
Ghergheli, Dinu. Pârcălab. Voi
nea. Iancu (Dembrovski), Lu- 
cescu.

minutul 78 prin

români au 
formație :

Barbu

aliniat 
Coman 

i (Boc). 
Mocanu,'

SERE VASILE

pe lîngă mașini și care pline cu 
îngrășăminte și te întîlnești cu 
mașini și care cu porumb. La a- 
nul — mă gîndesc — îngrășă- 
mintele, amendamentele vor lua 
drumul înapoi, vor fi grîu, po
rumb ori floare. Și se vor întîlni 
pe drum cu mașini și care în
cărcate cu îngrășăminte și amen
damente. Intr-o zi — hotărîtă de 
mijloacele tehnice ce vor sta la 
dispoziție și de cantitatea de-ști
ință acumulată de fiecare din oa
menii aceștia care lucrează ogo
rul — se va stabili un primat al 
drumurilor de întors. Vor veni cu 
siguranță ani — poate cel viitor, 
— se încorporează acum 10 000 
tone de îngrășăminte chimice — 
cu producții mari.

— Pămîntul e greu. E bine că 
ne-a venit azotatul, îmi explică 
inginerul agronom al cooperati
vei agricole din Călinești. Dar a- 
cum era momentul să dăm su- 
perfosfat și uite că nu sosește.

L-am întîlnit acum seara. 
L-am așteptat. E mulțumit. Trac
toarele, toate lucrează bine. „Am 
oameni serioși". Intr-o săptămînă 
bună ei speră să termine.

rectorul va avea pe masă opera
tiva din care va afla că meca
nizatorii de la IM A, Miroși au 
însămînțat deja 3 500 hectare cu 
grîu, adică 27 la sută din plan. 
Că aproape se țin și cei de la 
Coștești, cu 2 860 hectare.

In multe cooperative agricole 
s-a lucrat cu spor. Cu siguranță 
însă că directorul, specialiștii de 
la direcție, studiind operativa vor 
iniția noi măsuri de intensificare 
a lucrărilor. Mai sînt de cules 
peste 30 000 hectare cu porumb, 
iar cele 11680 hectare însămân
țate nu reprezintă decît a șasea 
parte din planul campaniei. Pro
babil că la ceasurile cînd citiți 
aceste rînduri specialiștii direcției 
își susțin în teren punctul de ve
dere.

— Pămîntul e greu, podzol. 
Dar dacă îl lucrezi bine, dacă-i 
dai ce-i trebuie, obții recolte bu
ne. z

Și au dreptate. Se schimbase* 
ră doar 827 tone de sămînță, 
din totalul de 3 070 tone ce au 
fost puse la dispoziție de stat.



Lucrările Adunării
Generale a O.N.U

NEW YORK 26 (Agerpres). 
La sediul O.N.U. a fost dată 
publicității — „Introducerea la 
raportul anual al secretatului 
general" — în care U. Thant 
își expune punctele de vedere 
în legătură cu principalele as
pecte ale evoluției situației 
internaționale și în legătură 
cu activitatea desfășurată de 
O.N.U. în anul care a trecut.

★
Lucrările celei de-a 23-a se-» 

siuni a Adunării Generale

continuă să fie consacrate, de
ocamdată, soluționării diferi
telor probleme organizatorice. 
Biroul general, din care fac 
parte cei 17 vicepreședinți ai 
Adunării Generale și cei 7 pre
ședinți ai comitetelor princi
pale ale'O.N.U., a definitivat 
proiectul ordinei de zi a ac
tualei sesiuni, care cuprinde 
95 de puncte și care urmează 
să fie prezentat spre aprobare, 
vineri dimineața, ședinței ple
nare a Adunării Generale.

Școala turcă

DIN JARILE

SOCIALISTE
Succese ale constructorilor chinezi

Potrivit știrilor publicate 
de presa din R.P- Chineză, 
in ultima perioadă la șantie
rele navale din țară a fosl 
realizată o navă de 11700 
tone și un cargou oceanic de 
13 000 de tone, care poate

naviga continuu fără reali
mentare cu combustibil timp 
de 40 de zile. La construcția 
acestor nave au fost folosite 
oțeluri slab aliate a căror 
producție a crescut în ulti
mii doi ani de 21 de ori.

Măiestria meșteșugarilor bulgari

Arta ceramicii are în Bulga
ria vechi tradiții. Ornamentări 
tipic slave în cermaică au fost 
lucrate în linii libere — tră
sătura caracteristică a școli
lor de ceramică din orașele 
Troian, Bucovitza și Tran. 
For iotul fierului a fost, de ase
menea. o meserie cunoscută 
încă din primii ani de existen
ță ai statului bulgar. Cu timpul 
au devenit renumiți meșterii 
fierari din orașele Cotei și 
Karlov o.

în epoca renașteri bulgare 
a înflorit pirografia în lemn, 
cînd au apărut compoziții ar
tistice care au împodobit icoa
ne, altare sau uși ale unor edi-

ficii. In această privință 
devenit renumite cele 
școli aparținînd orașelor 
mokov, Troianovo și Banska.

O altă ramură a artizana
tului cunoscută și peste ho
tare, este aceea a țesutului co- 
voarelor. Renumitele covoare 
cu motive populare de la Ci- 
provtei și ~ 
solicitate.

T radiția 
bulgare se 
aprecieri și 
pentru reintroducerea lor. Ele 
cunosc azi o continuă dezvol
tare în cadrul cooperativelor 
și atelierelor uniunii pictori
lor bulgari.

au 
trei 
Sa-

Cotei sînt mult

vechilor meserii 
bucură de înalte 
se depun eforturi

Contribuția tinerilor Mongoliei

Studenții, elevii și tinere
tul mongol au făcut din par
ticiparea în fiecare toamnă 
— la strînsul cerealelor și le
gumelor — o frumoasă tra
diție. După cum menționează 
agenția Monțame, numai în

anul 1967 studenții și elevii 
școlilor tehnice au strîns peste 
100 000 tone de cereale.

Studenții și elevii mongoli 
participă, de asemenea, la 
construirea adăposturilor pen
tru animale și a silozurilor.

Pierderi grele suferite 
de trupele americane in

Vietnamul de sud
După cum anunță agenția „Eliberarea", citind 

nicat al comandamentului Frontului de Eliberare 
din Vietnamul de si/d, în perioada 17 august—21 septem
brie au fost scoși din luptă 14 000 de soldați inamici, din
tre care 10 000 de americani 
nea Tay Ninh.

La 25 septembrie s-a des
chis în Turcia noul an șco
lar în învățămîntul secundar. 
Potrivit unor date publicate 
de Ministerul Educației Na
ționale, în anul școlar 1968- 
1969 au fost înscriși la cursu
rile școlilor secundare 
1 120 600 de elevi. Pentru 
buna desfășurare a procesului 
de învățămînt au fost dale 
în folosință 172 de noi școli.

Incidente in Mexic

Intre studenții din capitala 
mexicană și poliție s-au pro
dus miercuri noi incidente, 
soldate cu doi morți și mai 
mulți răniți. în urma acestor 
incidente, circulația pe una 
din principalele străzi ale 
orașului a fost întreruptă. 
Studenții cer evacuarea de 
către armată a clădirii Uni
versității naționale din Mexic 
și a clădirilor unor facultăți. 
Autoritățile au anunțat că 
sînt hotărîte să ia toate mă
surile pentru a lestabili cal
mul și a asigura desfășurarea 
normală a Jocurilor Olimpice, 
care vor avea loc la Ciudad 
de Mexico.

Comitetul executiv al Uni
versității naționale autono
me din capitala mexicană a 
respins demisia rectorului 
Javier Barros Sierra. Recto
rul universității mexicane 
și-a prezentat demisia dumi
nică seara ca urmare a a- 
tacurilor Ia care a fost supus 
din partea autorităților în 
legătură cu poziția pe care 
a adoptat-o față de demon
strațiile studențești. Javier 
Barros Sierra a protestat 
joia trecută, cînd armata și 
poliția au ocupat clădirea u- 
niversității. ceea ce după pă
rerea sa a reprezentat „o 
nouă violare a autonomiei 
universitare". Hotărîrea Co
mitetului, prima de acest fel 
în istoria universității, este 
o reflectare a opiniei corpu
lui profesoral și a studenți
lor care, prin reprezentanții 
lor, au cerut ca rectorul Ja
vier Sierra să rămină 
postul său.

Comunicatul precizează că în 
urma puternicelor atacuri ale de
tașamentelor F.N.E., în aceeași 
perioadă au fost distruse 1 350 de 
vehicule militare, 13$ de tunuri 
și doborîte 85 de avioane și eli
coptere. Aceasta constituie una 
din cele mai grele pierderi ale 
intervenționiștilor americani și ale 
sateliților, într-un 
scurt, se arată în 
municatului.

termen atît de 
încheierea co-

apărării al• MINISTRUL
S.U.A., Clark Clifford, a decla
rat miercuri că Pentagonul nu 
intenționează, într-un viitor pre
vizibil, să reducă forțele milita
re americane dislocate în Viet
namul de sud. Clifford a fiăcut 
această precizare pentru a dez
minți afirmațiile senatorului re
publican Melvin Laird din par
tea statului Wisconsin, care a 
declarat marți că guvernul de 
la Washington ar intenționa, în 
următoarele nouă luni, să pro
cedeze la o retragere a 90 000 
de soldați americani din Vietna
mul de sud.

Sosit la Philadelphia, pentru 
a rosti un discurs în fața oame
nilor de afaceri, secretarul De
partamentului de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a fost întîmpinat de. 
o puternică demonstrație pentru 
pace în Vietnam. Peste 500 de 
persoane s-au adunat în fața clă
dirii unde Rusk își rostea dis
cursul, cerînd încetarea războiu
lui și a bombardamentelor asu
pra Republicii Democrate Viet
nam.

Secretarul Departamentului de 
stat american a reafirmat inten
ția guvernului S.U.A. de a con
tinua operațiunile militare și de 
a menține la același nivel efec
tivele militare americane.

în luptele desfășurate în regiu-

Naționala

BELGIA : Demonstrație a studenților din Bruxelles în fața cinematografului în care 
prezentat filmul american „Beretele verzi" — apologie a războiului de agresiune 

Vietnam

PARIS: întrevedere
Ieșit Bane

Delegația
M. A. N
la Helsinki

Acord
romano
indian

• ÎN ZIUA de 25 septembrie 
1968, a fost semnat la Delhi a- 
cordul dintre guvernul român 
și guvernul indian privind evi
tarea Sublei impuneri a venitu
rilor realizate de întreprinderile 
care exploatează nave aeriene 
și maritime în traficul interna
tional.

Din partea guvernului rațnân, 
acordul a fost semnat de către 
Aurel Ardeleanu, ambasadorul 
României în India, iar din par
tea guvernului indian de către 
K. C. Pant, ministru de stat în 
Ministerul Finanțelor.

HELSINKI — Trimisul 
special Agerpres, N. Vamvu, 
transmite : Delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă 
de Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, care întreprinde 
o vizită în Finlanda la invi
tația Parlamentului finlan
dez, a sosit joi seara la Hel
sinki.

La aeroport, membrii dele
gației au fost salutați de Leo 
Suonpaa, vicepreședinte al 
Parlamentului finlandez, 
Olavi Salervo, secretar ge
neral, R. Lehtokoski, E. Ke- 
tola, J. Hissa,* secretari ai 
Parlamentului, de reprezen
tanți ai Asociației de- priete
nie Finlanda-România.

PARIS 26. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transfnite : în cursul zilei de 
joi, Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Mraiștri al 
Republicii Socialiste România, 
a avut o întrevedere cu Robert 
Boulin. ministrul agriculturii 
al Franței. La întrevedere a 
participat Constantin Flitan, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la 
Paris. Cu acest prilej s-a făcut

un schimb de păreri cu privire 
lș amenajările complexe din 
agricultura sudului Franței, pe 
care delegația de specialiști 
români le-a vizitat. Interlocu
torii au reafirmat hotărîrea ce
lor două guverne de a conti
nua cooperarea în agricultură 
șî au constatat că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea 
acestei cooperări.

întrevederea s-a desfășurat ' 
într-o atmosferă de cor
dialitate.

lacrimi

Poziția P. C. Italian
ROMA 26. (Agerpres). Zia

rul L’Unita din 26 septem
brie publică următoarea ști
re în legătură cu confe
rința internațională a partide
lor comuniste și muncitorești :

Direcțiunea Partidului Co
munist Italian i-a însărcinat 
pe tovarășii Enrico Berling.uer 
și Carlo Galluzzi să expună 

‘Comisiei pregătitoare a Confe
rinței internaționale a partide-

lor comuniste și muncitorești, 
convocată de Partidul Munci
toresc Socialist Ungar pentru 
zilele următoare, motivele pen
tru care'P.C.I. nu consideră u- 
til și oportun. în condițiile e- 
xistente în prezent în Ceho
slovacia și în interiorul mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
să fie duse la capăt lucrările 
de pregătire a acestei confe
rințe.

Pe malurile Tamisei 
dispare încă o instituție : 
Ministerul Commonwe- 
althului. Oficial, operațiu
nea este justificată prin 
rațiuni economice și or
ganizatorice.

Un minister mai puțin în
seamnă economii bugetare 
ce nu pot fi trecute cu vede
rea mai ales că politica am
putărilor la capitolul cheltu
ieli a devenit o practică obiș
nuită la Londra. Pe plan or
ganizatoric, șe afirmă că uni
rea problemelor Common- 
wealth ului cu „afacerile ex
terne" va elimina suprapune
rile și va face mai certă a 
țiunea britanică în difet >-*• 
colțuri ale lumii.

Firește, acestea sînt moti
vările oficiale ale decesului 
unui minister a cărui glorie 
apusă înseamnă mai mult de- 
cît sfîrșitul unei oarecari in
stituții birocratice, cu 'funcțio
nari și hîrțoage prăfuite. Cu 
puțini ani în urmă consem
nam finalul unui alt minister: 
cel al coloniilor. S-au rostii 
atunci — ide către unii — cu
vinte de regret la adresa gi
gantului care pierise — im
periul ce odinioară se întin
dea pe toate continentele- De 
astă dată ni se dau asigurări 
că dispariția ministerului nu 
semnifică scăderea interesului 
Londrei pentru Common
wealth. Dar, indiferent de 
asigurări, se poate desluși 
simțămîntul de amărăciune \
al politicienilor britanici în-M.
legătură cu faptul că Corn- 
monwealthul nu a reușit să 
devină o familie trainică, uni
tă în jurul metropolei (TI
MES scria despre „zdrunci
narea" rolului Angliei în 
Commonwealth). A apus de
finitiv o epocă și tentativele 
de reînviere a ei 
alte denumiri sînt 
costisitoare. Un ziarist 
ironic că doar jocul de cri
cket mai unește țările din 
Commonwealth. Distanțarea 
în raport cu pozițiile Londrei 
a devenit un fenomen frec
vent iar solemnele reuniuni 
periodice nu pot să readucă 
armonia între țări prea dife
rite ca structuri și preocupări. 
Cu ’ “ ”
tul 
nu 
și A ■* 
pătrunzînd adînc — economic 
și politic — într-o zonă ce 
vreme îndelungată fusese so
cotită o rezervație a Angliei, 
încă la începutul acestui an 
TIMES scria că „alegerea 
este acum între un nou 
Commonwealth sau nici un 
Commonwealth". S-ar părea 
că un nou Commonwealth 
este un vis irealizabil...

Commonwealthul rămîne, 
virtuțile lui sînt lăudate la 
ocazii festive dar _ Anglia 
socotit *— 
menținerea

eșecul campaniei lui McCarthy 
o dovadă elocventă privind l?.p-

sidera că 
constituie ----------- ------- -----  .
șurile actualului sistem electoral american. 
Ei subliniază că, în ciuda largului curent 
de opinie din S.U.A. împotriva războiului 
din Vietnam, participanții la convențiile 
partidelor republican și democrat, au spri
jinit, îd general, actuala politică vietna
meză a administrației Johnson. Conducăto
rii acestor studenți, reuniți la Chicago, au 
anunțat intenția de a crea un „Front Na
țional de Eliberare" în S.U.A. care-și va 
axa activitatea pe susținerea a două lozinci: 
„Nu va putea exista pace în Statele Unite 
ătîta timp cît nu va fi pace în Vietnam" -și 
„Vom rămîne în stradă pînă cînd ultimul

— acest vot a însemnat sfîrșitul „cruciadei 
în favoarea lui McCarthy". Pentru studenții 
radicali — continuă revista — el a consti
tuit o confirmare dramatică a rezervelor lor 
cu privire la „sistemul" vieții politice din 
S.U.A".

Humphrey avea să-și dea seama de acest 
lucru, chiar în aceeași seară. Reprezentan
ții studenților, veniți la Chicago din toate 
colțurile Statelor Unite, au hotărît să nu 
se retragă într-o apatie politică ci, dimpo
trivă, să lupte, cu mai multă hotărîre, pen
tru schimbări în sistemul politic american. 
Cînd candidatul al^s s-a înapoiat la hotelul 
Hilton, el a fost întîmpinat de studenți care 
au scandat : „Realizați pacea chiar acum".

Săptăniîna trecută, candidatul partidului 
democrat la alegerile prezidențiale din 
S.U.A., actualul vicepreședinte Hubert 
Humphrey, a yizitat cîteva colegii pentru a 
expune în fața studenților platforma șa 
electorală. Apariția la colegiul Canisius din 
Buffalo (statul New York), relatată pe larg 
dc ziarul INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE, nu a avut darul să-1 liniștească în 
ce privește sprijinul de care se bucură în 
rîndurile tineretului studios. S-ar putea 
spune că dimpotrivă. Ceea ce a încercat 
candidatul democrat să evite cu orice preț 
— o discuție privind politica dusă de gu
vernul Johnson in Vietnam și asupra păre
rilor sale în această problemă — s-a soldat 
cu un eșec. Chiar dc la intrarea în colegiu, 
el a fost întîmpinat de grupuri de studenți 
purtînd pancarte în care se cerea încetarea 
războiului din Vietnam. Cînd Humphrey a 
luat cuvîntul, spiritele s-au încordat și mai 
mult. El a fost întrerupt de James Dooling, 
student în psihologie care a strigat : „Există 
dovezi de netăgăduit că Statele Unite nu 
vor cîștiga niciodată războiul din Vietnam, 
că guvernul pe care-1 sprijinim acolo este 
corupt și nereprezentativ, că miniștrii aces
tui guvern nu ar rezista mai mult de cîteva 
săptămîni fără sprijinul masiv din partea 
S.U.A.". Alți studenți i-au reproșat lui 
Humphrey că „nu repudiază politica imo
rală" dusă în Vietnam, și au cerut un an
gajament ferm din partea lui în această 
problemă.

Se pare că experiențele candidatului de
mocrat și cunoașterea stării de spirit a ti
neretului studențesc din S.U.A., au deter
minat pe celălalt candidat la președinție, 
republicanul Richard Nixon, să evite, pe cit 
posibil, vizitele în universități și colegii. 
Aceasta deoarece, așa cum consideră multe 
organe de presă americane, studenții din 
această țară nu privesc cu prea multă sim
patie pe nici unul din candidații preziden
țiali.

Pentru majoritatea tineretului universitar 
american, ziua de 28 august, cînd convenția 
partidului democrat l-a desemnat pe Hubert 
Humphrey drept candidat prezidențial, a 
reprezentat un punct de cotitură. Speran
țele puse în investirea senatorului Eugene 
McCarthy, sprijinit activ de tineret și de 
cercurile care s-au pronunțat pentru o re
glementare pașnică a conflictului vietna
mez, nu s-au realizat. „Pentru studenții li
berali, care — scrie revista ECONOMIST

Comunicat

etiopian

I. RETEGAN

• •••••

• DIZOLVAREA GUVERNULUI

NEPALEZ

• SCHIMBURI COMERCIALE • CUTREMURUL DIN MEXIC

R. S. CEHOSLOVACA : Aparatul fotografic a surprins 
imagine cotidiană din centrul Pragăi.

BRIONI 26 (Agerpres).
• Comunicatul comun dat publi

cității în legătură cu vizita fă
cută de împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, în Iugoslavia 
subliniază satisfacția celor 
două părți față de dezvoltarea 
colaborării bilaterale în dome
niul politic, economic și cul
tural șj dorința ca această co
operare să se extindă și să se 
întărească în continuare.

Împăratul Etiopiei și pre
ședintele Tito, ara*ă comunica
tul. au subliniat că în situația 
internațională actuală, care se 

. agravează, principiile politicii 
de neangajare reprezintă o al
ternativă pentru împiedicarea 
divizării și reînnoirea războiu
lui rece.

Părțile au scos în evidență 
necesitatea» reluării consultări
lor cu toate statele interesate 
în vederea convocării la mo
mentul oportun, a unei noi 
conferințe la nivel înalt a ță
rilor neangajate.

Președimele Tito și împăra
tul Haile Selassie și-au expri
mat părerea că violarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
diferitele forme de presiune și 
amestec în treburile interne 
ale unor state independente, 
prin forță și intervenții arma
te. duc la reînvierea tendințe
lor războiului rece. Ef au de
clarat că soluționarea proble
melor internaționale de cea 
mai mare actualitate este po
sibilă numai prin respectarea 
principiilor egalității, indepen
denței și neamestecului în tre
burile interne ale altor țări și, 
mai presus de toate, prin re
tragerea forțelor armate de pe 
teritorii străine.

Comunicatul menționează că 
Iugoslavia și Etiopia vor con
tinua să ofere un ajutor multi
lateral mișcărilor de eliberare 
și luptei popoarelor pentru li
bertatea și independența lor.

• POTRIVIT relatărilor zia
rului „Volksstimme" la 25 sep
tembrie a.c. a avut loc o con
vorbire între reprezentanții U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia și ai P.C. din Austria. La 
discuții au luat parte din partea 
P.C. din Austria, F. Muhri, pre
ședintele partidului, Erwin Sch
arf, membru al Biroului Politic, 
si Henrich Fritz, membru al C.C. 
al P.C, din Austria, iar din par
tea Uniunii Comuniștilor iugos
lavi Mitja Ribicik, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I. și Dzevat Muzezinovici, 
membru al Secției internaționa
le a C.C. al U.C.I.

reene, căpitanul Lloyd Bucher. 
Secvențele filmate îl arată pe 
Bucher care a recunoscut din 
nou în fața ziariștilor că nava 
condusă de el efectua o misiune 
de spionaj împotriva R.P.D. Co
reene. însoțit de cîțiva membri 
ai echipajului, căpitanul Lloyd 
Bucher a declarat ziariștilor : 
..Cei care se află în fața voastră 
și ceilalți membri ai echipajului 
navei „Pueblo" care au făcut 
spionaj, au comis fapte ostile și 
au pătruns în apele teritoriale 
ale -Coreei de nord, regretă sin
cer actele lor".

SOVIETO-SUEDEZE

• CĂPITANUL DE PE

„PUEBLO" MĂRTURISEȘTE..,
• REȚEAUA de televiziune 

americană „National Broadcas
ting Corporation" (N.B.C.) a pro
iectat pe micile ecrane un film 
realizat la 13 august conținînd 
declarațiile făcute de comandan
tul navei spion americane ..Pue
blo0. reținută anul trecut în a- 
pcle teritoriale ale R.P.D, Co-

• JOI a sosit la Praga o de
legație a Confederației Generale 
a Muncii din Franța condusă 
de Benoit Frachon, președintele 
C.G.T.

Membrii 
convorbiri 
Consiliului
telor din Cehoslovacia cu 
vire Ia problemele actuale ale 
mișcării sindicale internațio
nale.

delegației vor avea 
cu reprezentanți ai 
Central al Sindica- 

pri-

• AGENȚIA TASS anunță că 
Uniunea Sovietică a achizițio
nat de la firma suedeză „Lind- 
holmens Varv“ patru nave'fri
gorifice maritime, care vor fi 
livrate în anii 1970—1971. în 
baza unor contracte - încheiate 
anterior Suedia va livra Uniu
nii Sovietice pînă în 1971 încă 
opt nave frigorifme similare, a- 
vînd fiecare un aeplasament de 
9 600 tone.

Potrivit agenției TASS. con
cernul suedez „Johnson" din 
care face parte firma sus-men- 
ționată, este un vechi partener 
al organizațiilor de comerț ex
terior sovietice. El achiziționea
ză din U.R.S.S. mari cantități 
de mașini și utilaje.

Studenții americani 
și scrutin ul prezidențial
Prima manifestare concretă a hotărîrii ti

neretului universitar de a participa activ la 
viața politică din S.U.A., o constituie crea
rea unei „Coaliții democrate" care-și pro
pune să activeze în cadrul partidului de
mocrat, dar să nu-1 sprijine pe Humphrey. 
Această grupare intenționează să reunească 
pe toți democrații dezidenți și să acționeze 
în așa fel îneît să scoată partidul democrat 
de sub controlul președintelui Johnson. 
Principalul efort va fi îndreptat, în cursul 
alegerilor de la 5 noiembrie, spre sprijini
rea democraților cu vederi liberale în ca
drul scrutinelor locale.

Un alt grup este așa-numitul „Partid 
nou". Acesta consideră că milioane de ame
ricani și-au pierdut încrederea atît în parti
dul democrat, cît și în cel republican și își 
propune să susțină un candidat propriu la 
președinție, de preferință senatorul Eugene 
McCarthy. Senatorul a declarat însă că nu 
este interesat într-o asemenea alternativă.

Studenții radicali, pe de altă parte, con-

soldat american va veni acasă din Viet
nam". în general, această organizație se 
pronunță pentru abandonarea „protestului 
pasiv** și înlocuirea lui cu „o rezistență ac
tivă".

Mișcarea studențească din S.U.A. cu
noaște, indiferent de formele pe care le-a 
îmbrăcat în ultima vreme, o puternică efer
vescență politică. Protestul studenților, ex- 
prinyu sub diferite forme, constjluie. o 
mărturie că tineretul universitar american 
este hotărît să meargă înainte, în susține
rea revendicărilor sale pe plan politic și, în 
primul rînd, pentru încetarea grabnică a 
agresiunii întreprinse de guvernul de la 
Washington împotriva poporului vietnamez. 
Iată de ce, poziția acestei mari categorii a 
corpului electoral din S.U.A., pe care o re
prezintă studenții, oferă suficiente motive 
de îngrijorări atît pentru Hubert Humphrey 
cît și pentru Richard Nixon.

sub 
prea 
scria

atît mai mult cu cît alia- 
major — Washingtonul 

ține scamă de ambițiile 
sensibilitățile londoneze,

• MARCELLO Caetano 
fost numit, joi se,ara, prim-mi- 
nistru al Portugaliei. Președin
tele Portugaliei, amiralul Ame- 
rico Thomaz, l-a înșă,rcipat pe 
Caetano sa preia funcțiile lui 
Antonio de Oliveira Salazar, 
care a fost timp de 4 decenii ip 
fruntea guvernului portughez. 
După cum fse știe, Salazar 
află de mai multe zile 
comă. 31

se 
în

al• PRIMUL MINISTRU 
provinciei canadiene Quebec, 
Daniel Johnson, a încetat din 
viață subit în# noaptea de 
miercuri spre joi, în urma unui 
atac de cord. Daniel Johnson, în 
vîrstă de 53 de ani, se afla în 
orașul Manie, situat la 500 kilo
metri nord de Quebec, unde 
trebuia să inaugureze barajul de 
la Manicouaga.

• ZIARELE mexicane relatea
ză că 15 persoane au fost ucise 
și peste 100 rănite în urma cu
tremurului de pămînt care s-a 
produs în noaptea de miercuri 
spte joi în regiunea Chiapas, Ia 
frontiera dintre Mexic și Gua
temala. Potrivit experților, seis
mul a fost pi-qy^cat de erupția 
unui vulcan submarin, în apro
pierea statului Chiapas, Cutre
murul a durat 40 de se6Yi^e și 
a produs pagube importante li
nei stații hidroelectrice situate 
la 15 km, de Tapachula, lăsînd 
fără electricitate orașul și îm
prejurimile.

• REGELE Nepalului, Mahen
dra, a dizolvat joi guvernul ne- 
palez instituind în locul lui un 
consiliu format din 5 persoane 
și condus de fostul prim-minis- 
tru Soorya Bahadur Thapa. Din 
noul consiliu nu face parte nici 
ministrul afacerilor externe în 
guvernul precedent, Nidhi Bis- 
ta, conducătorul delegației nepa- 
leze la lucrările celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. După dizolvarea cabi
netului nepalez. regele Mahen
dra a numit 9 noi miniștri de 
stat, care își vor desfășura acti
vitatea în colaborare cu noul 
consiliu numit în locul guver
nului.
• PREȘEDINTELE Johnson a 

anunțat joi demisia lui George 
Ball din postul de reprezentant 
permanent al S.U.A. la O.N.U. 
în locul lui a fost numit James 
Russell Wiggins, directorul zia
rului '„Washington Post“.

a 
justificat — că 

___ r_____ unui minister 
pentru relațiile cu Common- 
wealtliul reprezintă un lux 
ce-i depășește actualele re
surse bugetare. La 17 octom
brie se va produce, astfel, 
apariția lui „Foreign and 
Commonwealth Office".

Celebrul Foreign Office 
înghite ministerul devenit 
inutil. Fără lacrimi.

M. RAMURÂ

Proiectul 
unei insule 
artificiale

e UN GRUP de studiu bel
gian a propus construirea u- 
nei insule artificiale în Ca
nalul Mînccii, care să aibă o 
suprafață de 60 de hectare 
și să adăpostească un port în 
care să poată ancora super- 
pctroliere. Proiectul ar urma 
să fie realizat în decurs de 
trei ani si ar necesita inves
tiții de 60 de milioane de lire 
sterline.
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