
LA UZINA JIULMENTULM DIN BRAȘOV
Proletari din toate țările, uniți-vă I

IN ANGRENAJUL
LOCULUI DE
MUNCĂ LIPSESC
„ROTIȚELE"

O zi 

din viața

Uncii

— Greu Pătrășcanule T
— Greu!... Parcă dv. nu ve

deți... I
Și tînărul muncitor din 

secția strungărie a uzinei 
„Rulmentul" din Brașov, ri
dică mai întîl lada încărcată 
cu inele pe brațe și apoi o 
transportă la mașină. Ajuns 
aici, o trîntește cu sete și ră
suflă ușurat... După o pauză, 
timp în care are răgaz să-și 
șteargă broboanele de sudoare 
de pe frunte, cu mina tremu- 
rîndă de oboseală, pornește 
strungul. Și tot așa, de 9—10 
ori pe zi... Am cronometrat 
exact dț pierduse muncitorul 
Traian Pătrășcanu pentru a 
aduce piesele lîngă mașina la 
care lucra : 10 minute. înmul
țite cu 10 găsim valoarea to
tală a timpului irosit de un 
singur muncitor, într-o sin
gură zi.

— Pătrășcanu poate fl mul
țumit că are cel puțin de unde 
să ia piesele — ne spune un 
alt tînăr, Ștefan Sentpani, de 
pe aceeași linie tehnologică. 
Eu n-am de unde să le aduc. 
De azi dimineață, n-am lucrat 
nimic.

Cerem explicații maistrului 
Adelmo Toromboli.

— Schimbările repetate ale 
muncitorilor de la o mașină la 
alta, ne spune dînsul, sînt 
cauzate de unele deficiențe in
terne ale secțiilor In primul 
rînd nu există o concordanță 
deplină între secțiile de fa
bricație și, din această cauză, 
semifabricatele de la forjă și 
tratament ne vin cu mari în- 
tîrzieri. Sîntem astfel, nevoiți 

“'ă mutăm muncitorii de la o 
asină la alta in funcție de 
.'Sibilitatea acoperirii, măcar 

parțial, a capacităților de pro
ducție, la fiecare linie de ma
șini.

— Nu dispunem nici de su
ficiente mijloace de transport, 
în cadrul secției, intervine în 
discuție maistrul Dumitru 
Ciobanu. în prezent avem 80 
de cărucioare, care nu ne pot 
satisface cerințele interne ale 
secției.

Dar și din acestea funcțio
nează doar 50. Celelalte sînt 
stricate, le poate oricine ve
dea cum stau aruncate printre 
mașini sau prin ungherele 
secției. La fiecare mașină — 
mormane de șpan, grămezi de 
piese aruncate la voia întîm- 
plării.

...Discuția cu tovarășul Cio-

TELEGRAME
Excelenței Sale 

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al 
Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Exprimăm Excelenței Voastre șl prin dumneavoastră po
porului României profunda noastră prețuire pentru mesajul 
de urări transmis cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a în
coronării.

La rîndul nostru, vă adresăm aceleași călduroase urări.
HAILE SELASSIE 1 

împăratul Etiopiei
★

Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, un mesaj prin care, mul
țumind călduros în numele împărătesei Farah și al său per
sonal pentru felicitările adresate cu prilejul încoronării, for
mulează urări de sănătate, fericire și prosperitate pentru 
poporul român.

Âpreciindu-se relațiile de prietenie statornicite între cele 
două țări, în mesaj se exprimă totodată convingerea că aces
tea se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare.

★
în răspunsul la telegrama președintelui Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
mulțumind sincer în numele împărătesei Farah și al său per
sonal pentru felicitările transmise cu ocazia încoronării ex
primă urări călduroase de fericire și prosperitate la adresa 
poporului român prieten.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

E D U
Nu se poate să nu fi încreme

nit pînă acum niciodată oprin- 
du-te in fața unui dreptunghi de 
placaj vopsit în dungi ca un ti
gru : Tir sportiv ; cu un picior 
în aer, cu ochii cît castanele, cu 
mîinile sus ; cu acoperiș de car
ton alunecat, cu doc decolorat 
albastru înăuntru ; cu o cutie de 
luat bani; cu cîteva puști lun
guiețe, unse cu gaz, lucioase; cu 
25 de bani tragerea; sau cu vo
cea de cuțit a „vînătorului de lei 
din Africa buzunarelor". Și ce 
să facă ei, războinicii sportivi ? 
scot lei de ceafă din buzunare 
și-i predau, pun mina pe o puș
că dueînd-o pînă sub nas, își în- 
f’” umărul în lemn, culcați pe

secție nouă, — tra- 
rectificare, montaj,

putem asigura o rit- 
corespunzătoare fie- 
de muncă, ne spune 

inginer Nicolae 
șeful secției, deoarece 

dispunem de_ un stoc-

banu este întreruptă de un 
tînăr care își face apariția în 
fața noastră :

— Tovarășe maistru, n-am 
cuțitele ascuțite. Am fost cu 
ele la ascuțitorie, dar n-am 
găsit pe nimeni acolo.

Am vrut să vedem dacă, 
într-adevăr, strungarul Ion 
Stroe are dreptate. Avea. La 
ascuțitorie, nimeni. Trebuiau 
să fie trei ascuțitori. Doi, cine 
știe pe unde se plimbau, iar 
al treilea nu venise la lucru. 
Muncitorii îi așteptau, timpul 
trecea.

Dacă astfel stau lucrurile 
în secția strungărie, în legă
tură cu asigurarea locurilor 
de muncă cu cele necesare, să 
vedem cum se prezintă situa
ția la o 
tamente, 
(T.R.M.).

— Nu 
micitate < 
cărui loc 
tovarășul 
Duca, !
nu ........
tampon de piese. Din această 
cauză sîntem obligați să folo
sim'muncitorii doar la acele 
mașini la care „ne vin" semi
fabricatele. Timpul este irosit, 
insă, și pentru că depozitele 
(buncărele) de piese sînt așe
zate la 100—120 m de unele 
mașini de rectificat....

Din aceeași „lipsă de mate
rial", se aflau în repaus și 
cele două mașini de superfi- 
nisat cu comenzi electronice. 
Aceste utilaje, de o înaltă 
tehnicitate, sînt capabile să 
asigure în 24 ore o productivi
tate sporită. în trei schimburi, 
o singură mașină poate pre
lucra la 4 capete — 7 200 de 
inele pentru rulmenți. în cele 
trei ore de nefuncționare ar 
fi putut superfinisa 900 de 
inele.

Evităm să prelungim seria 
exemplelor de această natură.

Ancheta întreprinsă ne-a 
dezvăluit și alte deficiențe. 
Urmările negative pe care le 
au în folosirea integrală a tim
pului de lucru, productivita
tea muncii și randamentul ma
șinilor se repercutează direct 
asupra întregii activități pro
ductive a uzinei. Se impune, de 
aceea, fără întîrziere, luarea u- 
nor măsuri operative, corespun
zătoare, în vederea curmării 
definitive a acestor lipsuri.

PETRU G. BRATU

CAȚ
coate și trag după „muște” in 
mijlocul fiarelor ruginite, mînjite 
ici colo de o pensulă îndărătnică 
fi firoscoasă. Tiosnesc puștile ca 
niște palme scoase din minți, iar 
cu puțin noroc, „sportivii" nime
resc cîte o muscă rotundă cit o 
boabă de cafea și încep povești
le, care mai de care cu ochi și 
cu sprîncene : cum sare măseaua 
de minte, cum se scufundă Tita
nicul într-o cutie de conserve, 
cum mingea lovește din greșea
lă un fotbalist, cum o moară își 
dă aere, iar o mașină mănîncă 
trei cuie de tablă la mica înțele
gere, cum... cum-necum, dar așa 
el Și de fiecare dată cineva dis
pare în spatele jucăriilor, învîrte

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

4 PAGINI - 25 BANI DUMINICĂ 12 NOIEMBRIE 1967

Foto: V. RANGAPiatra Neamț, orizont ’67

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5747

ÎN PAG

• DIFERENȚIEREA Șl DIVERSIFICAREA
- CRITERII ESENȚIALE ÎN MUNCA
DE EDUCAȚIE

• Interviu cu LUCIAN GIURCHESCU

• Actualitatea pentru tineret

Arăturile pentru insămînțările de primăvară
în această săptămînă, încă 

prielnică executării muncilor 
agricole în cîmp, au fost conti
nuate, în cea mai mare parte a 
tării, arăturile pentru însămîn- 
tările de primăvară. Cele mai 
bune rezultate au fost înregis
trate, pînă în prezent în regiu
nile Crișana, Maramureș, Su
ceava și Oltenia. In aceste re
giuni, numeroase întreprinderi 
agricole de stat și cooperative 
agricole de producție au termi- 

Geometrie specifică halelor de montaj

arcurile descărnate fi tot ce se 
întîmplă a fost, dintele sare din 
clește, fotbalistul citește din He
gel, Titanicul turtește cutia, moa
ra plinge. Pe urmă se trage din 
nou, se bucură nimerind... se re
petă, liniște, nu faceți prea mul
tă gălăgie, așa e obiceiul, unii să 
tragă, iar alții să retragă. Și a- 
ceasta este povestea, poveștile îi 
bucură mai ales pe copii, îi a- 
dorm, spre deosebire de cei mari 
care pot fi adormiți și fără ele. 
De aceea, de cîte ori n-am zîm- 
bit privind cîte un bătrînel care, 
ațintind cu degetul vreun copil, 
slobozește împușcătură după îm
pușcătură spre căpșorul lui neas- 
tîmpărat, spunînd că „în tinere- 

nat arăturile, lucrare menită să 
asigure recolte sporite în anul 
viitor.

Potrivit datelor Consiliului 
Superior al Agriculturii, în în
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole au fost 
arate pînă la 10 noiembrie 80 
la sută din terenurile prevăzu
te. Comparativ cu anul trecut, 
această lucrare s-a făcut pe o 
suprafață mai mare cu peste 
600 000 hectare. Deși mai bune, 

S T R
țea mea nu..." ; Ori: „cînd eram 
eu copil nu..."; după acest nu 
scurt și îndesat ca o alice urmînd 
toate deosebirile ce se pot închi
pui, de la altfel era, altfel se 
gîndea și altfel se mergea pînă 
la „altfel ploua înainte". Sfîrși- 
tul, mereu același, dacă nu ne-ar 
fi atît de cunoscut, ar fi trebuit 
de mult să ne îngrijoreze în ceea 
ce privește viitorul speciei: „ti
nerii de azi sînt răi, needucați, 
leneși, violenți" și așa mai de
parte. Nu, nu este chiar așa, cei 
tineri nu greșesc de fiecare dată 
numai pentru că sînt atît de ti
neri. Desigur, mai mult din obiș
nuință și mai puțin pentru că așa 
trebuie, sîntem mereu gata de 

aceste rezultate nu stnt Insă 
satisfăcătoare în întreaga țară, 
în regiunile Mureș-Autonomă 
Maghiară, București, Brașov 
Ploiești și Cluj lucrările sînt 
rămase în urmă din cauza în- 
tîrzierii strîngerii de pe cîmp a 
cocenilor de porumb și a celor
lalte resturi vegetale, ca și ne- 
folosini cu maximum de ran
dament a tractoarelor.

(Agerpres)

ă z 11:
a-i învinui de toate cele. Și ce-ar Q 
fi mai ușor decît să confunzi au
tomat lipsa de bună creștere, ~ 
violența, viciul — doar cu tine- 9 
rețea ? Nu, nu absolv tinerii în 
totalitate, vîrsta asta are păcatele — 
ei, care, de cele mai multe ori, W 
se datoresc lipsei de experiență 
socială și nu relelor intenții.
Vreau numai să amintesc că une- W 
ori comportarea în societate și 
față de tine însuți nu aparține a 
unei singure vîrste, iar faptul că " 
nu ai 10—15 ani, nu înseamnă 
că nu poți fi vinovat față de un A

IULIAN NEACȘU

(Continuare în pag. e IlI-a)

175 de ani de la
întemeierea

Teatrului maghiar

Clujnd i
Sîmbătă a avut loc la Cluj 

sărbătorirea a 175 de ani de 
la întemeierea Teatrului ma
ghiar din localitate.

Festivitățile au început cu 
vernisajul unei expoziții do
cumentare, deschisă în holul 
teatrului, în care sînt expuse 
documente ce ilustrează acti
vitatea desfășurată de această 
importantă instituție de cul
tură de-a lungul existenței 
sale.

In sala de spectacole a tea
trului a avut loc adunarea 
festivă la care au luat parte 
conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, re
prezentanți ai vieții artistice și 
culturale din Cluj și din alte 
orașe ale țării, un numeros 
public.

Au fost prezenți Pompiliu 
Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ion Stoian, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Clement Rusu, membru a] 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional, a rostit 
cuvîntul de deschidere.

In aplauzele puternice ale 
asistenței, Aurel Duca, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Cluj al P.C.R., a dat citire 
Salutului adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., colectivului Teatrului 
maghiar de stat din Cluj. 
In salut se spune :

„Cu prilejul împlinirii a 
175 de ani de la înființarea 
Teatrului maghiar din Cluj, 
adresez pe această cale, în 
numele Comitetului Central

NOTE DE DRUM

A existat cîndva un război 
de 100 de ani. S-au scris to
muri întregi despre el. A 
existat apoi un război de 30 
de ani... unul de 7 ani... tot 
pentru o succesiune la tron ! 
De fiecare dată, istoricii 
s-au grăbit să consemneze 
amănunțit cum și cit de fe
riciți mureau eroii.

Cunoso un război de 600 
de ani, un război de viață și 
de moarte pentru o țară în
treagă, un război cu nenu
mărate bătălii crincene și in 
care toți luptătorii sint eroi 
— dar Istoria lui nu a fost 
încă pe deplin scrisă ! Este 
vorba de războiul pe care 
Olanda, țărișoara aceea de 
la gurile Rhinului și Meusei, 
il duce de secole, cu un 
eroism legendar, împotriva 
apelor învolburate ale Mării 
Nordului.

Cauzele acestui război se 
află undeva in negura vre
murilor...

Cind, înaintea erei noas
tre, primii batavi au coborît 
pe Rhin plutind călare pe 
bușteni, el au găsit aici un 
imperiu dezolant de ape șl 
mlaștini. Peste întinderile 
nesfîrșite, în tot eursul anu
lui aproape, bătea cu putere, 
neîntîlnlnd nici un obstacol 
în cale, vintul de vest. Icl- 
colo, petice de pămlnt se 
transformau peste noapte în 

al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, un căl
duros salut și sincere felici
tări actorilor, regizorilor și tu
turor celorlalți membri ai co
lectivului, care prin activita
tea și talentul lor aduc un 
aport prețios la înflorirea ar
tei teatrale în țara noastră.

Slujit cu pasiune de nume
roase generații de artiști, tea
trul dumneavoastră, alături de 
celelalte instituții culturale 
din Cluj, a contribuit la pro
movarea și întărirea legături
lor tradiționale de prietenie 
între oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționali
tăți, în lupta comună pentru 
libertate și progres social. 
Aceste idei luminoase și-au 
găsit un ecou vibrant în nu
meroase opere ale dramatur
giei naționale și universale pe 
scena acestui lăcaș de 
tură din Cluj.

In societatea noastră, 
trul îndeplinește un rol 
portant, fiind chemat să 
expresie artistică vieții noi a 
poporului, să înfățișeze ma
rile înfăptuiri ale socialismu
lui. Promotor al idealurilor 
umanismului socialist, teatrul 
este în același timp un pu
ternic factor cultural de întă
rire a unității frățești dintre 
poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, care își în
chină talentul și capacitatea 
creatoare înfloririi și prospe
rității patriei comune.

Teatrul maghiar din Cluj, 
ca și întreaga noastră mișcare 
teatrală, a cunoscut în anii 

cul-

tea- 
im- 
dea

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Șerbănescu
de Ștefan Iureș

Cînd suferința se abate a- 
stipra trupului demontindu-i 
un fragment din ultracom- 
plicatu-i mecanism, cînd a- 
pasarea durerii fizice e în
soțită și supralicitată de te
ribile neliniști, atunci, de a- 
bia atunci, pentru unii numai 
atunci, rolul și dimensiunea 
reală a medicului se impune. 
Șase ani de studii superioare 
urmate cu scrupulozitate, pe 
de o parte, moștenirea unei
multimilenare tradiții de
compasiune umană, pe de
altă parte, trebuie să
fuzioneze* pentru a trans- 
forma în medic un tî- 
năr^ * care, dacă nu îm
bina în chip desăvîrșit cele 
două calificări — profesio
nală și omenească — nici 
n-ar trebui lăsat să depună 
jurămîntul hippocratic.

Studentă în anul IV la Fa
cultatea de medicină gene
rală, Anca Șerbănescu își 
urmează drumul ales în via
ță cu o simplitate a organi
zării care acuză de emfază 
sentințele de mai sus, totuși 
nu lipsite de suportul adevă
rului. Practic, pe tot parcur
sul universitar al biografiei 
ei. Anca Șerbănescu a dat, 
fara efort aparent, atenție e- 
gală celor două laturi ale 
pregătirii. E un fapt evident 
în „radiografia" fiecărei zi
le și alegerea celei de 9 
noiembrie nu are în sine ni
mic premeditat.

începută înainte de ora 
7, (ce-i drept numai cu 10 
minute) ziua a debutat cu 
pregătirea clinică: într-unul 
din „saloanele" Institutului 
de medicină internă, cunos
cut Ancăi de două luni în
coace, bolnavii așteptau so
sirea studenților cu o curiozi
tate care — ca orice alt sen
timent suprapus unei stări 
fizice anormale — are defor
mata imprevizibile. Pe Anca 
o așteaptă în special un „caz", 
un bolnav al cărui diagnostic 

colică renală — era sus
pectat de studentă ca inex
act, deși fusese notat pe fișa 
de internare. Febra prelun
gită de cîteva zile, nevralgi
ile, greața, durerile muscu
lare și alte simptome contes- 

uJl diagnostic pe care o 
tmără aflată de abia la jumă
tatea drumului său universi
tar ar fi avut, poate, motive 
sa-l privească cu un respect 
reverențios. Dar din anam
neză (istoricul bolii), din ex
amenul clinic plus datele de 
laborator sosite ulterior se 
puteau deduce alte două ipo
teze de diagnostic — o pie
lonefrită acută sau un ade- 
mon de prostată. Și iată că 
studenta a avut satisfacția 
ca medicul secund să confir
me ideea că în acest caz nu 
era vorba de colică renală, 
simplu sindrom, nu diagnos
tic propriu zis, care, acesta, 
va fi pronunțat cu exactitate 
după examinarea unei uro- 
grafii. Toate acestea ar putea 
să pară sinuozități gratuite 
în labirintul alb dacă îndă
rătul fiecărui cuvînt din a- 
cest jargon medical nu ar 
sta, cu suferința și temerile 
lui, un om în virstă de 5S 
de ani, cu o viață de muncă 
în urmă și cu nădejdea și 
perspectivele unei bătrîneți 
compensate după merit. Un 
om pe care Anca îl cunoaș
te, în ale cărui gînduri a pă
truns, și de care s-a apropiat 
cu delicatețe, cîștigîndu-i în
crederea simplu, fără aere de 
misionar, cu acel specific cli
mat de securitate morală pe 
care-l dă competența de a 
fi om.

La 11,50 a plecat, la 12 a- 
vea curs la „Cantacuzino". 10 
minute, goana cu sufletul la 
gură; și dacă întîrzie tram
vaiul ? E o îngrijorare cu 
semnificații vizibile numai 
dacă le conexezi la faptul 
că Anca Șerbănescu a avut 
întotdeauna calif ic ative 
s u pe r i o a r e — și nu 
spun maxime pentru că 
intr-o profesiune ca a 
ei, acest cuvînt trebuie 
înconjurat cu rezervă — ce 
este maxim, oare, cînd este

(Continuare în pag. a 111-a)

oglinzi de ape, în timp ce în 
alte părți apele erau mătu
rate și apărea la suprafață 
pămîntul. O luptă surdă se 
desfășura zi de zi, ceas de 
ceas, intre uscat și ape. Ba- 
tavii, ca și frisonii, care 
s-au stabilit in nord, se apă
rau cum puteau de furia 
vîntului de vest și a valuri
lor minate de el. Ei sînt 
primii care au întărit dune
le de nisip de pe țărm, pu- 
nindu-și, astfel, culturile la 
adăpost de primejdia ape
lor care înaintau în timpul 
fluxului. Cu timpul, batavil 
și frisonii, precum și cel 
care i-au urmat în secolele 
următoare, s-au adaptat con
dițiilor vitrege din această 
țară, despre care Pliniu cel 
Bătrîn scria în a sa „Istorie 
naturală" că nu se știe dacă 
aparține uscatului sau apei.

Dar iată că în secolul al 
XIV-lea Marca Nordului a 
declanșat pe neașteptate o 
puternică ofensivă împotriva 
Olandei. Apele sălbatice au 
reușit să rupă lanțul de 
dune de nisip de pe litoral 
șl să invadeze adine, pe o 
suprafață de 360.000 ha., te
ritoriul Olandei, creînd ma
rea sau lacul Zuiderzee. 
Secolul al XVI-lea a deve
nit, astfel, secolul In care a
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Vechi centru al învățămîn- 
tului superior românesc, oraș 
cu bogate și valoroase tradiții 
universitare, lașul găzduiește 
azi o studențime înzestrată, 
dornică să-și însușească pro
fund știința și cultura.

Conferința organizației
U.T.C. din Centrul universi
tar Iași a analizat multilate
ral activitatea organizațiilor 
U.T.C. studențești, confrun
tând succesele obținute, planu
rile șj gîndurile de viitor ale 
studențimii ieșene cu înalte
le cerințe impuse pregătirii 
viitorilor specialiști de sta
diul actual și perspectivele 
dezvoltării economiei, științei 
și culturii românești. Firesc, 
au fost dezbătute în primul 
rînd aspectele muncii de edu
cație desfășurate pentru sti
mularea răspunderii persona
le a studenților față de cali
tatea pregătirii profesionale. 
A reieșit astfel că organiza
țiile U.T.C. și asociațiile stu
denților au desfășurat o acti
vitate rodnică, în sprijinul 
muncii pline de dăruire a ca
drelor didactice din institutele 
și facultățile lașului pentru 
pregătirea viitorilor specialiști. 
S-au întreprins acțiuni bune, 
interesante, care au influen
țat pozitiv munca și compor
tarea studenților, stimulînd 
răspunderea acestora față de 
învățătură. Bilanțul sesiuni
lor de examene o dovedește. 
Majoritatea studenților ieșeni 
— în mod deosebit cei de la 
Istorie-Filozofie, Biologie — 
Geografie și Medicină gene
rală — s-au remarcat prin ca
litatea cunoștințelor, obținînd 
un procent ridicat de medii 
bune și foarte bune la exa
mene. Este, de asemenea, sem
nificativ faptul că tot mai 
mulți dintre ei dovedesc pa
siune pentru investigația știin
țifică de amploare, partici- 
pînd la activitatea de cer
cetare în cercurile științi
fice studențești. în același 
timp, s-a făcut o matură și 
constructivă analiză critică 
a cauzelor ce au favorizat ten
dința de creștere a numărului 
studenților repetenți și exma
triculați, a celor care, datori
tă unei slabe pregătiri pe în
treg parcursul anului univer
sitar, amină susținerea exame
nelor pentru sesiunea de
toamnă. Dezbaterea probleme
lor activității organizațiilor 
U.T.C. în legătură cu pregăti
rea profesională a studenți
lor, ca de altfel referirile la în
treaga activitate a organiza
ției au reliefat insistent, ca im
portantă condiție a succesului, 
necesitatea diferențierii și di
versificării permanente a ac
țiunilor educative in raport cu 
problemele specifice fiecărui 
colectiv, cu preocupările stu
denților. în Facultatea de 
drept, la Istorie-Filozofie, Sto
matologie și în alte colective 
studențești adunările generale 
și-au dovedit eficacitatea toc
mai pentru că au prilejuit am
ple analize ale problemelor 
proprii activității organizații
lor U.T.C. și asociațiilor stu
denților de aici, pentru că 
s-au ales cu discernămînt mă
suri care, aplicate, au dus la 
perfecționări. Pe de altă parte, 
a fost pe bună dreptate criti
cată în conferință lipsa de o- 
perativitate și consistență a 
măsurilor prin care s-a inter
venit în grupele și anii de stu
dii de la Facultatea de meca
nică unde, după sesiunea din 
iarnă, un număr mare de stu- 
denți obținuseră rezultate ne
satisfăcătoare O bună expe
riență au dobîndit organiza
țiile U.T.C. si asociațiile stu
denților în organizarea cu stu
denții din anii mari ai fiecă
rei facultăți, la propunerea a- 
cestora, a unor vizite pentru 
cunoașterea viitoarelor locuri 
de muncă, precum și a întâlni
rilor cu foști studenți ai insti
tutelor ieșene, în prezent ca
dre didactice, specialiști de 
prestigiu în întreprinderi, u- 
nități sanitare, institute de 
cercetări. Și-au dovedit utili
tatea. ca acțiuni adecvate u- 
nor anume colective, preocu
pările pentru familiarizarea 
studenților din anii I cu spe
cificul studiului în învățămîn- 
tul superior, prin întîlnini cu 
cadrele didactice, simpozioa

ne, schimburi de experiență 
cu studenții din anul V, cer
curile metodologice. Asemenea 
acțiuni reușite au fost reco
mandate tuturor organizațiilor. 
S-a semnalat, în același timp, 
tendința greșită de a considera 
rezolvate numai prin acțiunile 
din primă lună de studii pro
blemele îndrumării diferen
țiate a studenților anului I. în 
majoritatea organizațiilor pre
ocuparea pentru problemele de 
studiu și de viață nu-i însoțesc 
pe acești studenți pe întregul 
parcurs al anului universitar. 
Utile ar fi chiar un ciclu de 
prelegeri ale cadrelor didac
tice despre importanța stu
diului individual șj metodica 
activității intelectuale, întâlniri 
periodice cu profesorii de re
nume ai fiecărei facultăți. De
sigur, lucrul cel mai impor
tant rămîne însă acela de a-l 
determina zi de zi, prin edu
cație și auto-educație, pe fie
care student să vadă in for
marea sa ca bun specialist o 
înaltă datorie cetățenească, 
condiționată de participarea 
activă, continuă la toate for
mele de pregătire universita-
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ră. Una din cauzele existenței 
în anumiți ani de studii a u- 
nui număr relativ ridicat de 
studenți care nu-șj îndeplinesc 
îndatoririle profesionale — s-a 
arătat în conferință — este 
atitudinea tolerantă, manifes
tată de unele organizații U.T.C. 
față de studenții care nu în
vață, nu respectă disciplina 
universitară. Or, munca poli- 
tico-educativă a organizației 
presupune, pe baza cunoașterii 
exacte a situației din fiecare 
colectiv, a atitudinii fiecărui 
student, afimarea intransigen
tă a unei opinii combative în 
toate grupele și anii de stiidii. 
Diferențierea și diversificarea 
muncii de organizație nu pre
tind doar cunoașterea situații
lor specifice, ci acțiune direc
tă, precisă, la timp, prin ale
gerea modalităților de inter
venție educativă adecvate in
tr-o situație anume, unui a- 
numit colectiv, personalității 
fiecărui student in parte. Cul
tivarea unei opinii sănătoase 
față de muncă, afirmarea ei 
în toate grupele șl anii de stu
dii — s-a subliniat în conferin
ță, — nu cer neapărat in
dicații și ședințe speciale, in
structaje. Fiecare utecist, în
tregul activ al organizațiilor 
U.T.C și asociațiilor studen
ților au datoria să afirme o a- 
titudine exigentă față de pro
pria pregătire și comportare, 
față de aceea a colegilor, in 
toate împrejurările vieții uni
versitare. în domeniul pre
gătirii profesionale organiza
țiile U.T.C. dispun de forme 
și mijloace specifice lor pen
tru creșterea răspunderii fie
cărui student față de propria 
pregătire. Acestea trebuie fo
losite într-o mai mare măsură. 
Organizațiile U.T.C., asociații
le studenților sint obligate 
să se intereseze cum participă 
studenții la cursuri și se- 
minarii, care este atitudinea 
lor in colectivul studențesc, in 
afara acestuia, dacă respectă 
disciplina universitară, să 
semnaleze deficiențele ivite în 
întocmirea orariilor, bibliotecă 
și în laboratoare, prezentînd 
cu regularitate conducerilor 
institutelor și facultăților ob
servații cu privire la defecți
unile ce pot apare în desfășu
rarea procesului instruct)'v-e- 
ducativ.

Referiri la necesitatea de a 
folosi forme, modalități mai 
diverse. în funcție de intere
sele și preocupările studen
ților, s-au făcut și în legătură 
cu alte acțiuni educative. Bu
năoară,. s-a discutat despre ac

țiunile organizate pentru cu
noașterea frumuseților și bo
gățiilor patriei, a glorioaselor 
tradiții de luptă ale poporului 
și partidului, ale organizației 
noastre. S-a mers uneori pe 
drumuri bătătorite — au subli
niat participanții la discuții — 
cu puține preocupări pentru 
organizarea unor acțiuni cu 
caracter mai pronunțat tine
resc. De aceea, activități cum 
sînt excursiile, vizite la locuri 
și monumente istorice .întâlniri 
cu martori și participanți la e- 
venimente de seamă din isto
ria patriei, a partidului, evo
cări literare, intonarea cîntece- 
lor revoluționare, atîtea și a- 
tîtea modalități interesante, ge
neratoare de puternice și dura
bile emoții, trebuie să stea 
mai mult decît pînă acum în 
atenția organizatorilor.

în același sens, în cadrul 
conferinței s-au făcut preci
zări cu privire la organizarea 
activităților cultural-artistice 
și sportive. Succesul acestora, 
participarea largă a studenți
lor poate fi asigurat numai în 
măsura în care acțiunile vor 
fi concepute și organizate în
tr-o varietate de forme, im- 
punîndu-se, prin continuitate, 
ca manifestări tradiționale. 
Despre activitatea formațiilor 
artistice studențești și acțiunile 
cultural-educative se pot spu
ne destule cuvinte de laudă 
dar, pentru a lărgi sfera de 
cuprindere a studenților, tre
buie renunțat la tendința de a 
concentra acțiunile la nivelul 
centrului universitar și în
treprinse acele activități care 
pot avea loc cu succes la ni
velul institutelor și facultăți
lor, în anii de studii. Captarea 
interesului și curiozității nu 
poate fi realizată decît în mă
sura în care aceste activități 
sînt inspirate din munca și 
viața studenților, oferă un ca
dru specific universitar — 
ieșean chiar — elevat și divers, 
dacă răspund cu fantezie pre
ferințelor și gusturilor acesto
ra. Or, cum remarca în cu- 
vîntul său studenta Viorica 
Bordeianu, de la Facultatea de 
chimie, tocmai în activitățile 
educative — poate mai ales 
în cele menite să cultive in
teresul studenților pentru li
teratură. muzică, film și ar
tele plastice, contribuind la_e- 
ducația lor estetică — care sînt 
cel mai puțin compatibile cu 
uniformizarea, recunoaștem de 
multe ori semnele lipsei de 
fantezie. „Șablonul" va dispare 
numai dacă organizatorii vor 
înceta să nu considere fiecare 
activitate educativă condițio
nată unic, justificată organi
zatoric prin personalitatea ei 
distinctă, reușită pentru că 
numai în acel colectiv studen
țesc și numai așa era utilă, 
cuceritoare, inițierea ei. Este 
nevoie deci să se renunțe la 
amatorismul organizatoric, ac
tiviștii organizației să se sfă
tuiască mai des cu studenții și 
profesorii, cu diverși specia
liști. Aceasta presupune ne
cesitatea ca fiecare uțecișt, 
membrii activului organizații
lor U.T.C. și asociațiilor să 
participe mai direct, nemijlo
cit, la toate acțiunile organi
zate. Este de datoria tuturor 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. și ale asociației stu
denților să-și organizeze mai 
bine munca, să stimuleze în 
permanență inițiativa studen
ților, înlăturînd cu hotărîre 
formele birocratice și rigide, 
ședințele inutile, prin diferen
țierea și diversificarea conti
nuă a activităților în raport 
cu problemele specifice dife
ritelor facultăți și ani de 
studii. în acest fel, desfășurată 
într-un cadru prielnic dezba
terii în profunzime a proble
melor activității organizației, 
schimbului de opinii, anali- 
zînd atent cele mai importante 
aspecte ale muncii de educa
ție, Conferința și-a îndeplinit 
rolul, punînd la îndemîna tu
turor organizațiilor U.T.C. din 
facultățile ieșene concluzii și 
învățăminte prețioase, a subli
niat utilitatea unui sprijin mai 
substanțial din partea Comite
tului orășenesc și Comitetului 
regional Iași ale U.T.C.
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Lucian Giurchescu este 
unul dintre regizorii cei mai 
solicitați; numai în stagiunea 
trecută numele său figura pe 
afișele a trei teatre bucur eș- 
tene. Și-n activitatea sa, pau
zele sînt scurte, aproape ine
xistente. Deunăzi, l-am întil- 
nit.tot între două spectacole, 
dar fi între „două trenuri 
— unul de Brașov unde a 
pus în scenă „Icre negre și 
fasole", piesă a italienilor 
Scamicci și Tarabusi, și altul 
inspre Cluj unde va monta 
,Școala bîrfelilor" de Sheri
dan.

Legat de spectacolul brașo
vean, un fel de premieră ți a 
stagiunii trecute ți a celei 
prezente, l-am rugat să-mi 
răspundă la citeva întrebări.

— Intr-un trecut nu prea 
îndepărtat. împreună cu regi
zorul Cornel Todea, ați fost 
unul din animatorii teatrului 
din Piatra Neamț. Și, desigur, 
permanenta dumneavoastră 
colaborare a influențat mult 
frumoasa evoluție a acestui 
teatru. Recenta colaborare cu 
Teatrul din Brașov face oare 
parte dintr-un program sau o 
simplă întîmplare, o întîlnire 
accidentală ?

— Sînt deseori solicitat de 
teatrele din țară (ca și de 
unele teatre din Capitală). 
Din păcate, un program des
tul de neprecis al Teatrului 
de comedie, în ceea ce mă 
privește (sînt angajat al aces
tui teatru), m-a determinat 
nu odată să răspund negativ 
unor propuneri de colaborare. 
Ulterior însă s-a dovedit că 
aș fi avut suficient timp pen
tru a monta nu una, ci poate 
două său chiar trei piese. 
Brașovul m-a invitat în tim

pul verii, eram în concediu 
ți... am pus piesa în scenă.

Mi-ar face plăcere să pot 
colabora in mod organizat cu 
un teatru din țară, în special 
cu un teatru cu mulți tineri. 
Se pot realiza lucruri deosebit 
de interesante, se poate ur
mări un program artistic, o 
suită de gînauri despre tea
trul contemporan.

— Premieră 
giunii 66—67, 
s-a jucat doar 
pînă acum, în 
pline. Și așa cum a început, 
se pare că va avea ceea ce 
se numește succes de public. 
Piesa a fost aleasă si pe acest 
criteriu ? Acest subiect, suc
cesul de public (esențial cred 
eu pentru spectacolul teatral)

tîrzie a sta- 
„Icre negre" 
de citeva ori 

fața unor săli
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— In ultimul timp, sceno
graful cel mai solicitat de 
av. este Dan Nemțeanu. So
cotiți necesaraă existența unui 
cuplu permanent scenograf- 
regizor ?

•— Nu există reguli în a- 
ceastă privință. Cred însă că 
în concepția contemporană 
despre ceea ce ar trebui să 
fie spectacolul de teatru, 
compartimentarea strictă pe 
sectoare: regie, scenografie
etc. devine caducă. Scenogra
ful este principalul colabora
tor al regizorului, este coauto
rul spectacolului Deci, impli
cit se formează cupluri. Nu 
imuabile însă. In ultimii ani 
am colaborat cel mai des cu 
Dan Nemțeanu și cu Sanda 
Mușatescu Ceea ce nu în
seamnă că refuz din princi
piu alte soluții.

une repertoriul dv. ideal, care 
ar fi el ?

— Teatrul gol, teatrul fără 
public devine în timp un non 
sens. Fără doar și poate stn- 
tem datori să încercăm, să 
experimentăm. Un eșec nu 
înseamnă o catastrofă. In 
schimb, cultivarea cu perse
verență a pieselor indigeste, 
pretins intelectuale, a unor

pretinde o amplă discuție și 
n-o intenționez acum. Legat 
de el însă aș vrea să vă în
treb : dacă un teatru cu spec
tacole ce „aduc" săli goale 
este pe drept cuvtnt ca șt 
inexistent, credeți că un 
teatru viu poate să aibă un 
repertoriu numai cu piese de 
succes de public ?

Și pentru că tot sîntem la 
repertoriu, dacă intr-adevăr 
ați putea realiza într-o stagi-
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autori ce mimează problema
tica contemporană, e mai 
mult decît o greșeală. Un au
tor bun își găsește pînă la 
urmă publicul său de cititori 
sau spectatori. Cei o- 
coliți în mod frecvent ar fi 
poate bine să se reprofileze. 
Există doar atîtea meserii uti
le și frumoase. Poate așa se 
va face loc unor debutanți ce 
bat, în ciuda talentului lor, 
la porțile închise ale teatru
lui.

Revenind mai concret la 
întrebarea (mai bine zis, în
trebările) dv. am să vă răs
pund următoarele :

a) Există piese bune ți 
proaste. In genul ei piesa ita
lienilor Scamicci și Tarabusi 
este un model de ingeniozi
tate.

Piesa este „o piesă de pu
blic". Asta nu înseamnă im
plicit că dacă vine lumea, 
piesa trebuie să fie lipsită de 
calități. Avem nevoie și de 
piese distractive. Doar ipo- 
crițti privesc în fiecare sîm- 
bătă „Sfintui", „Baronul" sau 
„Evadatul'", dar se indignea
ză că un teatru poate juca 
pe Robert Thomas.

b) Dg! Un teatru poate 
avea un repertoriu numai cu 
succese^ De exemplu, „Hen- 
ric al TV-îea de Pirandello, 
„Richard al Il-lea“ de Sha
kespeare, „Scaunele" de lo- 
nescu sau „In așteptarea lui 
Godot” de Beckett. „Echili
bru instabil" de Albee, „Io
na" de M. Sorescu, piesele 
scurte ale lui Mrozek sau 
cite două din piesele de mai 
sus ți un Scamicci, un Eduar
do de Filippo, un Thomas 
etc. și, de ce nu, cîțiva de
butanți ca Al. Popescu, Do
rin Moga etc. (Aceștia din 
urmă sînt convins că ar adu
ce spectatori, deși vehiculea
ză idei, sau poate tocmai 
pentru că vehiculează idei si 
nu scriu ocazional „teatru de 
idei").

— Să ne întoarcem însă la 
un repertoriu real. Ce piese 
veți pune în scenă în stagiu
nea 1967—68 ?

— „Școala hirfelilor" de 
Sheridan la Naționalul din 
Cluj, ultima piesă a lui Horia 
Lovinescu la un teatru bucu- 
reștean, „Henric al IV-lea“ 
de Shakespeare la „Nottara". 
Tot aici aș dori să montez 
un spectacol de piese româ
nești într-un act, ale autori
lor încă nejucați, pomeniți 
ceva mai înainte.

RADU DUMITRU
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lașul beneficiază de o nouă uni tate medicală modernă a cărei suprafață este de 10 000 mp. 
In fotografie : fațada noii polic Unici.

Strn se răsuci, înclinin- 
du-se, dar nu își luă privi
rea de la uimitorul spec
tacol

— Ce să fie cu ele, zise 
după obișnuitele formule 
de politețe. Sint moarte sau 
au adormit 7

Ka rise misterios:
— Cum ți se pare ?
— Nu știu Supraveghez 

de cînd izbutesc să umblu, 
nemișcarea lor. Dacă ar fi 
încetat să trăiască, materia 
vie s-ar topi încet. Afată 
doar dacă lichidul în care 
sint așezate împiedică a- 
ceasta Dar cum ar fi putut 
ele exista într-un aseme
nea lichid 7 E cu putință 
să se fabrice un lichid in 
care viața să fie totodată 
posibilă și să se ți con
serve 7

— Ai învățat multe în 
pavilionul meu, pentru un 
constructor de galerii și 
cultivator de legume

Strn nu răspunse. Se ri
dică morocănos.

Ka hohoti încet:
— N-am vrut să te jig

nesc, zise (dar se vedea cit 
de colo că asta dorise). Nici 
nu văd ce te-ar supăra: 
sint meserii onorabile, ni
meni pe suprafața Globu- 
sului nu le disprețuiește...

Globusianul cu părul alb 
făcu un gest de nepăsare :

—Și dacă le-ar dispre
țul 7 Ne-a întrebat cineva 
ce gindim despre voi. cei de 
la suprafață, care sînteți 
veșnic cu privirile și min
tea pierdute in văzduh 7 
De altminteri, am vrut să 
te salut, priceputule doctor 
Ka, să-ți aduc cuvenitele 
laude pentru rechemarea 
mea din inerție în lumea 
gîndirii, ți să mă întorc 
printre ai mei... Inactivita
tea de aici a început să mă 
apese Prea rătăcesc ase
menea vouă, căutind ceva 
nevăzut: încep să devin, 
fără drept, locuitor al su
prafețelor planetei.

La rindul său, tînărul 
medic nu-i răspunse ime
diat. Se pregătea să pără
sească mica încăpere cu 
bazine și ii făcu semn lui 
Strn să-l însoțească. Trecu
ră astfel prin săli in care 
uneltele înțelepte iși urmau 
misterioasele lor fierberi, 
analize și măsurători, tai
nicele disecții și investiga
ții, neîntreruptele comuni
cări cu calculatorul mate
matic și aparatele de dozaj, 
întreaga lor activitate in
teligentă și relativ meca
nică. Pătrunseră in cuștile 
zburătoarelor, reveniră.

— Pesemne o să te su
pere, murmură in cele din 
urmă și nu mai ridea de 
loc. Desigur, ai tot dreptul 
să pleci. Lumea aceasta a 
noastră e neprimitoare 
pentru voi. Nu mă refer la 
spațiu. Ea este, a devenit 
neprimitoare pentru ori
cine. Pe de altă parte în 
continentul din adine isto
ria ta nu s-a uitat, vin me
reu întrebări neliniștite, in 
legătură cu soarta ce ți s-a 
hărăzit. Totuși îți cer să 
rămîi: am nevoie să te știu 
aici, în pavilionul meu, e 
Singurul pavilion în care 
există un globusian palid. 
Și apoi, Rama conducătorul 
întregului șantier, vrea să

GLOBUS
te mai zărească odată vor
bind.

Ka se apleacă asupra unui 
recipient in care palpita 
ceva printre aburi intenși 
de sulf Făcu un semn, și 
mașina-unealtă scoase la 
iveală în interiorul cu
tiei ermetice, o ființă pă
roasă care se zvircolea in 
toate sensurile.

— De altfel, urmă — 
după ce la un al doilea 
semnal al său, animalul fu
sese așezat la loc — nu ești 
silit să rămîi inactiv. Ai 
să constați asta.

— Dacă vrei, îi șopti din 
nou Ka lui Strn peste un 
timp, vino să cunoști un 
prieten și frate de virstă, 
bintuit de neliniști...

Lumina scăzuse pe jumă
tate din pricina uneia din
tre eclipse, precum și din 
cauza norilor care, așa cum 
dăduseră de veste insulele 
plutitoare, se apropiau de 
rezervație. Pretutindeni 
prinseră a luci obiectele 
fosforescente.

Cei doi globusleni își tri- 
miseră in încăperea lui Het 
doar imaginile. 11 găsiră a- 
dincit in lucru : schimba cu 
propriile sale mîini așeza
rea lăuntrică a prototipu
lui.

— Liniște ție, prietene și 
frate !

— Fii binevenit Ka, spu' 
se Het sărind de la locul 
său, vreau să mă pling de 
felul in care sînt găzduit. 
Tu mă cunoști, știi că sint 
un savant de seamă, poți 
garanta pentru mine. Spu- 
ne-le că am nevoie de sin
gurătate, de izolare uneori. 
Trăiesc într-un soi de cușcă 
transparentă. In aripa a- 
eeasta a șantierului nici un 
perete nu poate deveni o- 
pac.

— Ai să te obișnuiești. 
Sînt unii care locuiesc aici 
de o vreme îndelungată, 
iar acum le place astfel. 
Acestea sînt regulile abso
lute pentru cei suferinzi de 
neliniști.

— Dar eu nu sufăr de 
neliniști... Cine e cel care 
te însoțește. Un globusian 
palid 7

— Strn, supraviețuitorul. 
Ții minte, v-am descris in 
locuința comună atacul 
sfineșilor.

— Așa este... Îmi amin
tesc foarte bine. Nădăjdu
iesc că nu vrea să-mi fure 
taina aparatului de recep
ție.

— Nu e gindul meu, 
mormăi Strn.

— Totuși e bine că nu 
l-ai adus personal, că nu 
cunoaște drumul pînă la 
mine. Fie binevenit chipul 
lui! Văd că sîntem de-o 
virstă, am putea fi chiar 
prieteni. Deși nu-mi plac 
globusienii palizi, am pre
judecăți. Dar eu singur nu 
țin seama de prejudecățile 
mele : știu că lumea e plină 
de făpturi pe care din prin
cipiu nu le pot suferi.

— Îmi îngădui, întrebă 
Ka să mă apropii de pro
totipul tău 7

— Iți îngădui, de vreme 
ce poți doar să-l privești 
nu să-l și atingi. Oricit 
te-ai uita, tot n-ai să înțe
legi principiul potrivit că
ruia există și lucrează.

(VA URMA)

Expoziția se deschide prin- 
tr-o discretă demonstrație 
de ikebana. Aflîndu-se deci 
indubitabil în Japonia, pri
vitorul se așteaptă, poate 
din pricina cadrului, sau 
dintr-un fel de automatism, 
să întîlnească expuse tradi
ționalele stampe ori măcar 
tematica lor. In locul aces
tora, el se va afla însă în 
fața unor admirabile lucrări 
de gravură — lemn, aramă, 
piatră — realizate în cele 
mai moderne forme de ex
presie. Xilogravura s-a bu
curat din vechime, dar mai 
ales în perioada Meiji, de o 
mare prețuire în această 
țară ; și cu toate că tehni
ca tradițională a gravu
rii în lemn a dispărut, pre
dilecția poporului japonez 
pentru folosirea ca mate
rial de creație a lemnului a 
dăinuit. Nimic mai adevărat, 
însă, că deși astăzi modali
tățile de expresie ale gravu
rilor sînt extrem de noi, pri
vitorul atent al expoziției, 
va descoperi dincolo de for
ma modernă 
gustul vechilor tradiții ale 
artei japoneze, 
rea că gravura japoneză e 
împotriva desuetei multipli
cări, pledînd pentru gravura 
\unicat, însuflețită de o te
matică nobilă șl realizată 
cu o deosebită ținută artisti
că. Fapt pe deplin atestat de 
cele o sută de lucrări expu
se la Palat, lucrări care se 
întrec printr-o mare abilita
te de organizare și desăvîr- 
sit rafinament coloristlc. 
Gravurile selecționate de A- 
sociația Japoneză de Pictură

a lucrărilor,
Cu deosebi-

aparțin unor artiști cunos- 
cuți — Șlko Munakata, Yozo 
Hamaguci, Kiyoși Saito, 
Kumi Sugai, Masao Ikeda — 
care, deși în majoritate 
tineri, au expus de multe 
ori, pe toate continentele, 
mereu răsplătiți cu nume
roase premii internaționale.

O întîmplare
neobișnuită

T âkLwB
V. T.

David e un băiețel, în felul 
lui, unic pe lume : bunicul 
său, director al grădinii zoo
logice din Southampton (An
glia), tip extrem de temerar, 
nu cumpără pentru nepot ju
cării de pluș ci-i procură 
nele cu totul și cu totul 
— ca, de pildă, acești pui 
lei sortiți să-i fie tovarăși 
joc și vise. „Jucăriile" 
David, în virstă ca și el
cîteva luni, deocamdată total

u- 
vii 
de 
de 
lui 
de

inofensive, sînt sortite de bu
nic să-l învețe pe băiat să iu
bească animalele, fie ele și 
sălbatice. El va deveni astfel, 
speră originalul bunic, marele 
și nobilul lor apărător. Pînă 
atunci însă, David e destul 
de ocupat să-și apere cu în
verșunare biberonul de laco
mii săi prieteni. Și încă e fe
ricit că în grădina zoologică 
nu s-a născut un pui de e- 
lefant I

Performanță

de longevitate... pe Livingstone..,

automobilistică

Premiul francez „Palme 
platine" pentru cel mai bun 
conducător auto a fost acor
dat toamna aceasta unui băr
bat în vîrstă de 91 ani! El 
are vederea perfectă, reflexele 
desăvîrșite și parcurge la vo
lan 20 000 km pe an, fără nici 
un accident din 1916, dată la 
care a primit carnetul de 
conducere.

de

Un bătrîn din Kenya pe 
nume Samson Shakorango 
susține a-l fi cunoscut pe ce
lebrul explorator David Li
vingstone în 1859. Pe-atunci 
„Samson" avea... 50 de ani.

La peste 150 de ani, e ve
sel, se ține bine și-și amintește 
perfect de tatăl său, șeful u- 
nui trib din Nyassaland. Cit 
despre frați și surori mai pu
țin : tatăl său a avut treizeci 
și cinci de neveste, o sută pa
truzeci și cinci de fete, cinci
zeci și opt de băieți etc. etc.

M. H.

Venind din Munții Călima- 
nului pe o noapte întunecoa
să și ploaie și încercînd să 
scurteze drumul printr-o 
văioagă, pădurarului Traian 
Pop din Ardau, raionul Bis
trița, i-a apărut in față un 
urs. Animalul furios, (după 
cum s-a aflat mai tir- 
ziu, se luptase cu un porc 
mistreț și fusese rănit) îl a- 
tacă fulgerător. Traian Pop 
iși descarcă arma ve care o 
avea în mini dar cade la 
pământ sub greutatea ursu
lui. Nu avea asupra lui cu
țit. iar pușca — îi fusese 
aruncată departe în negură. 
In jur nu era țipenie de om. 
Singura armă îi rămâneau 
mîinile. A băgat mina 
dreaptă în gura ursu
lui. încercînd astfel să-i 
prindă limba și să-l sufoce. 
Avînd o poziție nefavorabi
lă. n-a reușit. Ursul ii strîn- 
gea mina între dinți. Pentru 
cîteva clipe și-a pierdut cu
noștința. S-a trezit din nou. 
In jur. aceeași liniște. Se 
simțea slăbit, dar avea și 
un motiv de încurajare : din 
cauza hainelor groase. 
n-a fost rănit decît 
ușor. Se aștepta la un nou 
atac și singura cale pentru 
a-l împiedică era să bage ia
răși r~A-~ ----- -----
Dreapta 
miște, 
zdrobite. __ _ _
Traian Pop se gîndea la so
luția salvatoare. îsi aminti 
dintr-o poveste că ursul nu 
se leagă de morți. Deodată 
își lasă mina stingă să-i 
cadă moale din gura ursului 
Si își 
malul 
lingă 
timp.
caută 
îndoaie 
am îndoi noi, 
ramură de salcie. 
Pop a profitat de 
s-a furișat în cărare, și a 
început să alerge spre un loc 
unde se auzeau cîinii șt se 
zărea un foc. Ajuns a căzut 
în nesimțire si nu s-a mai 
trezit decît pe masa de ope
rație a spitalului. Optspreze
ce operații au fost necesare 
pentru repararea mîinilor 
zdrobite de urs. Acum pă
durarul se simte bine și 
speră ca în curînd să por
nească din nou pe cărării» 
codrului.

mina în gura ursului. 
nu mai putea s-o 

degetele fiindu-i 
Cu toată durerea

retine respirația. Ani- 
îl miroase, se așează 
om și așteaptă un 
Pe urmă se ridică, 

arma, o găsește și 
țevile de 

de

îi
otel cum 
pildă, o 

Traian 
moment,

IOAN RUS

A



k 175 de ani de la 
întemeierea Teatrului 

maghiar din Cluj
(Urmare din pag. I)

puterii populare un avînt deo- 
lebit Printr-un repertoriu din 
ce in ce mai bogat, prin 
măiestria colectivului artistic, 
teatrul dumneavoastră și-a fă
cut un titlu de onoare din 
promovarea operelor animate 
de patriotismul socialist, de 
idei înaintate, întrunind apre
cierile călduroase ale publi
cului spectator.

Îmi exprim convingerea că, 
Împreună cu toți oamenii de 
artă și cultură din țara noas
tră, colectivul Teatrului ma
ghiar din Cluj va contribui 
cu puteri sporite la realizarea 
unor noi și tot mai valoroase 
spectacole, pe măsura exigen
țelor crescînde ale iubitorilor 
de artă, pentru înflorirea ne
contenită a culturii în Repu
blica Socialistă România".

Cuvintele calde adresate 
de secretarul general al C.C. 
al P.C.R. colectivului teatru
lui clujean au fost primite de 
participanții la adunare cu de
osebită însuflețire. întreaga 
asistență a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu Comitetul 
său Central.

In continuare, directorul 
teatrului, artistul emerit Sen- 
kalszky Endre, a înfățișat ac
tivitatea desfășurată de aceas
tă instituție în decursul celor 
175 de ani de existență. O tră
sătură esențială, caracteristică 
ce străbate toată această pe
rioadă — a subliniat vorbito
rul — este cultivarea senti
mentelor de prietenie și frăție 
cu poporul român, promova
rea dramaturgiei originale ro
mâne și maghiare, valorifi
carea bogatului tezaur al 
dramaturgiei universale. Vor
bitorul a exprimat stima si 
recunoștința pentru toți acei 
actori care în decursul anilor, 
prin dragostea lor pentru pro
gres, pentru adevăr, pentru 
bine, au slujit propășirea a- 
acestei scene și a teatrului în 
general. în numele colectivu
lui teatrului el a mulțumit 
partidului și guvernului pentru 
sprjinul multilateral pe cara 
îl acordă acestei instituții, în
tregii mișcări artistice din 
țara noastră.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, a adresat 
în numele Comitetului, calda 
felicitări colectivului Teatru
lui maghiar de stat din Cluj 
cu prilejul aniversării, urîn- 
du-i noi succese în activita
tea artistică. Sărbătorirea ce
lor 175 de ani de rodnică și 
neîntreruptă activitate a aces
tui teatru — a spus vorbito
rul — exprimă în fapt aten
ția și sprijinul de care se 
bucură în țara noastră arta și 
cultura. Aotivitatea Teatrului 
maghiar de stat din Cluj Și * 
celorlalte teatre în limba ma
ghiară și în alte limbi ale na
ționalităților conlocuitoare, 
contribuie la întărirea unității 
frățești a poporului nostru. 
Promovînd ideile înaintate ale 
umanismului socialist, ele fac 
astăzi parte integrantă din 
ansamblul culturii noastre so
cialiste, contribuind cu tim
brul lor specific la dezvolta
rea conștiinței și patriotismu
lui socialist, la lărgirea ori
zontului spiritual al cetățeni
lor patriei.

Colectivul Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj a fost 
salutat apoi de artistul po
porului Sică Alexandrescu, de 
la Teatrul Național ,1. L. Ca- 
ragiale" din București, Silvia 
Ghelan, de la Teatrul Națio
nal din Cluj, Adina Popa, de 
la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași, Csiki 
Andras, directorul Teatrului

• Solemnitate

maghiar de stat din Satu 
Mare, Silviu Stănculescu, de 
de la Teatrul Giulești din Ca
pitală, Gheorghe Leahu, direc
torul Teatrului „Matei Millo" 
din Timișoara, precum și de 
Marton Ianoș, secretarul orga
nizației de partid de la Tea
trul maghiar de stat din Cluj.

Both Bela, directorul Tea
trului Național din Budapesta, 
prezent la festivități, a salutat 
colectivul teatrului sărbătorit.

Apoi, artistul poporului 
Kovacs Gydrgy a dat citire 
telegramei pe care colectivul 
teatrului a adresat-o Comite
tului Central al P.CR., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R. In textul telegramei, 
aprobat cu vii aplauze de în
treaga asistență, se spune :

„In aceste clipe solemne, 
prilejuite de împlinirea a 175 
de ani de existență, colecti
vul Teatrului maghiar de stat 
din Cluj — actori, regizori, 
personalul tehnic și adminis
trativ — își îndreaptă cele 
mai sincere gînduri către 
Partidul Comunist Român, 
către dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rugîndu-vă să primiți întreaga 
noastră recunoștință, calde 
mulțumiri pentru grija deo
sebită și îndrumarea înțeleap
tă de care s-a bucurat în per
manență.

Festivitățile, la care cu emo
ție și satisfacție participăm și 
pe care le prețuim ca pe o 
nouă și grăitoare dovadă a a- 
tenției de care se bucură în pa- 
patria noastră arta și slujitorii 
ei, constituie pentru noi un 
act cu adînci și revelatoare 
semnificații. Importanța eve
nimentului este apreciată de 
întregul colectiv nu numai 
prin numărul anilor care au 
trecut, ci, în primul rînd, prin 
progresul pe care teatrul l-a 
făcut în anii puterii populare, 
prin slujirea înaltelor idealuri 
ale socialismului.

Adînc mișcați de cuvintele 
calde, de felicitările și urările 
ce ni le-ați adresat, expresie a 
înaltei prețuiri ce se acordă 
activității noastre, vă încre
dințăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că și în viitor tea
trul nostru, alături de celelalte 
instituții artistice frățești din 
țara noastră, va fi o tribună de 
promovare a idealurilor artei 
și culturii socialiste. Ne 
vom strădui necontenit ca 
prin fiecare cuvînt rostit de 
pe scenă să fim la înălțimea 
încrederii ce ni se acordă Ne 
angajăm să punem fără pre
get întreg talentul, întreaga 
noastră energie și dăruire 
în slujba promovării unei 
dramaturgii valoroase, pătrun
se de marile idei ale umanis
mului socialist, ale prieteniei 
frățești dintre oamenii muncii 
români și maghiari.

Ne folosim de acest prilej 
pentru a reafirma un crez pe 
care-1 considerăm o sfîntă da
torie a noastră a tuturor — 
de a sluji prin arta noastră 
poporul, cauza Partidului Co
munist Român, patria noastră 
scumpă, Republica Socialistă 
România".

în încheierea festivității a 
avut loc un spectacol jubiliar 
susținut de actori ai teatrului 
sărbătorit Programul a cu
prins fragmente din „Tragedia 
omului" de Madach Imre, din 
„Viforul" de Barbu Ștefănes- 
cu Delavrancea și „Anton cel 
Mare" de Kos Karoly.

★
Seara, Comitetul executiv 

al Sfatului popular regional a 
oferit o masă în cinstea colec
tivului Teatrului maghiar de 
stat din Cluj și a oaspeților 
prezenți la festivități.

(Agerpres)

a înmînării

unor decorații
La Cluj a avut loc sîmbătă 

solemnitatea înmînării unor 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România, unor 
membri ai Teatrului național 
din Cluj și ai Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj.

La solemnitate au luat 
parte acad. Constantin Daico- 
viciu și Ludovic Takacs, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Aurel 
Duca, prim-secretar al Co
mitetului regional Cluj al 
P.C.R., Ion Stoian, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Cle
ment Rusu, președintele Co
mitetului executiv ăl Sfatului 
popular regional, oameni de 
artă și cultură.

Pentru activitate îndelun
gată în teatru și merite deo
sebite în domeniul artei dra
matice a fost conferit ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I ar
tiștilor poporului Ștefan Bra- 
borescu, de la Teatrul Națio
nal din Cluj și Gyorgy Kovacs, 
de la Teatrul maghiar de stat 
din Cluj. Au fost conferite, 
de asemenea, ordinul „Meri
tul Cultural" clasa a II-a, a 
III-a, a IV-a și a V-a și me
dalia „Meritul Cultural" cla
sa I unui număr de 27 sluji
tori ai scenei din Cluj.

Inmînînd înaltele distincții, 
acad. C. Daicovieiu, a felici
tat pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitate. In 
numele celor decorați au

mulțumit artiștii Endre Sen- 
kalszky, Magda Tîlvan și 
Lujza Orosz.

★

IAȘI. — Sîmbătă, în sala 
de recepții a Palatului culturii 
din Iași, a avut loc solemni
tatea înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România unor membri 
ai colectivului Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri".

Pentru activitate îndelun
gată în teatru și merite deo
sebite în domeniul artei dra
matice, a fost conferit ordi
nul „Meritul cultural" cl. I 
artistului poporului Miluță 
Gheorghiu. Pentru merite 
deosebite în domeniul artei 
dramatice s-a acordat ordi
nul „Meritul cultural" cl. II-a, 
cl. IV-a și a V-a, „Ordinul 
muncii" cl. III-a și medalia 

<8,Meritul cultural" cl. I unui 
număr de 27 actori, regizori, 

• tehnicieni de scenă.
După înmînarea distincții

lor, Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al Consiliului de Stat, și 
Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului regional Iași 
al P.C.R. i-au felicitat căldu
ros pe cei decorați.

în numele celor distinși a 
luat cuvîntul artistul poporu
lui Miluță Gheorghiu.

(Agerpres)

DINEU OFERIT 
DE AMBASADORUL 

IRANULUI ÎN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

Ambasadorul la București 
al Iranului, Soltan H. Vr Sa- 
nandaji a oferit sîmbătă un 
dineu în onoarea președinte
lui Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, care, la invi
tația Senatului Iranian, va 
face o vizită în această țară, 
în fruntea unei delegații a 
Marii Adunări Naționale.

Au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale care 
urmează să plece în Iran, 
funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E.

VIZITA MINISTRULUI 
DE STAT FRANCEZ 

MAURICE SCHUMANN

Sîmbătă dimineață a sosit 
în Capitală, venind din Repu
blica Populară Bulgaria, 
Maurice Schumann, ministru 
de stat însărcinat cu cerceta
rea științifică, probleme ato
mice și spațiale al Franței, 
care face o vizită în țara 
noastră, la invitația vicepre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Roman Moldovan, pre
ședintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

Ministrul francez este înso
țit de consilieri.

La sosire, la punctul de 
frontieră Giurgiu, oaspeții au 
fost întîmpinați de ing. Ni
colae Sîrbu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Cer

cetării Științifice, de funcțio
nari superiori în Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și 
de Jean Louis Pons, ambasa
dorul Franței la București, și 
membri ai Ambasadei.

. ★ ..
în dimineața aceleiași zile, 

Roman Moldovan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice, a primit pe ministrul de 
stat francez, Maurice Schu
mann.

★

Consiliul Național al Cer
cetării Științifice a oferit 
sîmbătă seai a, la Casa oame
nilor de știință, un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a lui Maurice Schumann, mi
nistru de stat însărcinat cu 
cercetarea științifică, proble
me atomice și spațiale ale 
Franței.

★

Cu prilejul aniversării în
cheierii armistițiului în pri
mul război mondial, ministrul 
de stat al Franței, Maurice 
Schumann a depus sîmbătă 
la amiază coroane de flori la 
mormintele eroilor francezi de 
la cimitirul militar Belu și la 
Monumentul ostașului francez 
din parcul Cișmigiu. De ase
menea, au fost depuse jerbe 
de flori din partea Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar al orașului București.

*
în aceeași zi, la Galați și 

Giursiu, reprezentanți ai Am
basadei Franței au depus 
coroane de flori la mormin
tele eroilor francezi căzuți pe 
pămîntul patriei noastre în 
anii primului război mondial.

TELEGRAME

Cu ocazia zilei naționale 
a Etiopiei, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, a adresat o tele
gramă de felicitare minis
trului de externe al Etio
piei, Katema Yifru. în răs
punsul său, ministrul de 
externe etiopian a exprimat 
mulțumirile sale pentru u- 
rările transmise.

©

ÎNCHEIEREA
CONFERINȚEI @
NAȚIONALE

DE HEMATOLOGIE

Sîmbătă după-amiază s-au 
închis lucrările celei de a 
II-a Conferințe naționale de 
hematologie, organizată în 
Capitală de Uniunea Societă
ților de Științe Medicale.

Timp de trei zile, partici
panții — cadre medicale de 
specialitate, chimiști din în
treaga tară, precum și per
sonalități ale vieții medicale 
internaționale sosiți din 13 
țări au dezbătut două proble
me importante din domeniul 
hematologiei: anemiile hemo- 
litice și diatezele hemoragice.

©
©

©

TURNEUL FILARMONICII © 
„BANATUL"

Filarmonica de stat „Bana
tul" din Timișoara, a plecat 
într-un turneu de concerte în 
Bulgaria unde va interpreta 
sub conducerea dirijorilor Ni
colae Boboc și Al. Șumski (so
liști Dan Grigore și Cornelia 
Vasile) o serie de programe 
cuprinzînd lucrări de Rogals- 
Id, Filip Lazăr, Paganini, 
Brahms, Dvorak, Rahmani-

©
©
c

URMĂRI DIN PAG. I
Educația străzii

copil. Mi-a fost dat să fiu mar
torul unor scene în care violența 
unor oameni in toată firea, lipsa 
lor de omenie se încerca să se 
ascundă in spatele unor așa-zise 
„moralizări'. Și aceasta se în- 
tâmplă foarte des pe stradă unde, 
sub masca „anonimului" în lipsa 
identității, unii își poartă cu am
biție de pedagog ad-hoc pumnii 
de 30—40 de ani, închipuindu-și 
că educația o poate face oricine 
și oricum. Șoferi care înjură copiii 
din goana mașinii, taxatori care 
numesc „derbedei, golani", niște 
elevi care se hârjonesc, chelnerii, 
paznicii de stadioane din parcuri, 
mahalagioaica din tramvai care-i 
cinează cu asiduitate, mitocanul 
care îi lovește pentru că fugărin- 
dri-se l-au lovit pe el, pe „ele
fant" . Mi-a fost dat să văd cum 
un bolid de 40—50 de ani, s-a 
repezit intr-un tramvai lovind în 
dreapta și-n stingă pe copiii unei 
școli, „prea gălăgioși", în ex
cursie, sau un altul a trîntit un 
copil de pe scaunul unui auto
buz. Scena care insă rn-a indig
nat deunăzi, s-a petrecut în tram
vai : un băiat palid și sfios stă
tea pe „locurile rezervate", cînd 
un fel de antrenor, plesnind de 
sănătate, l-a smuls oui și simplu 
de pe scaun urlînd „nu ți-e ruși
ne ? Mă/“ O femeie de lingă co
pil a izbucnit în plîns și am vă
zut, împreună cu ceilalți călători, 
că acel băiat avea un picior pa
ralizat, Copilul, amețit, îngălbe
nise privindu-l cum ar fi privit 
în altă ocazie un cîine turbat. 
Mama lui plingea. La prima sta
ție, antrenorul sau ce o fi fost

acela, a fost dat fos. Nu, nu a 
fost doar 6 intîmplare. De ce să 
nu admitem că sînt și copii bol
navi ? Bolile nu au vîrste anume. 
Sînt și tineri obosiți, uneori mai 
obosiți ca cei care le pretind lo
cul, pentru că au muncit poate 
în schimbul de noapte. Nu vreau 
să neg cu nimic respectul datorat 
de cei mai tineri celor mai în 
virstă. Dar oare nu trebuie ca a- 
ceștia din urmă să se arate mai 
înțelegători, mai „maturi" ? Edu
cația nu se face cu parul. Pe 
stradă toți sîntern părinți, deci 
față de copii și de tineri trebuie 
să ne purtăm ca atare, interzi
când violențele altora. Și dacă 
azi ne par altfel tinerii, să nu 
uităm că „trăiesc" și „altfel" de- 
dt noi, „altădată", dar mai ales 
că ei nu s-au născut din nimic ; 
au părinți, iar părinți sîntern fot 
noi, cei care dacă nu-și pot re
cunoaște o virstă atît de acciden
tată. măcar nu trebuie să uite 
înțelegerea maturității. Dacă 
după ce ai mers cu tramvaiul cu 
cai, accepți să te urci într-unul 
electric, de ce să nu înțelegi că 
fiului tău îi place muzica gen 
„beat". Singurul fapt că lui îi place 
un lucru căruia nu i te-ai împotri
vit, subliniază continuitatea și 
nicidecum ruperea generațiilor. 
Tinerii preiau tot ce am creat 
noi și cei de dinaintea noastră. 
Lor le datorăm și toată încrede
rea în ce va ft, în acel „mîine" 
întotdeauna mai hun ca azi. Alt
fel cred numai pesimiștii sau cei 
născuți hătrîni.

IULIAN NEACȘU

SPORT © SPORT

Alin Savu, jucător recent selecționat în echipa de baschet a Europei, este una din speran
țele noastre pentru meciul retur cu Panathinaîkos Atena in C.E.E. care va avea loc peste 

patru zile. foto ; VIOREL RABA

HOCHEI: 
ROMANIA — ELVEȚIA 

7—1
Noul sezon internațional la 

hochei pe gheață in Capitală 
s-a inaugurat aseară pe pati
noarul „23 August" cu me
ciul dintre selecționatele Ro
mâniei și Elveției. Partida s-a 
terminat cu scorul de 7—1 
(3-—O, 1—0, 3—I) în favoarea 
hocheiștilor români care au 
prestat un foc bun. Au mar
cat Gheorghiu (2), Varga (2), 
Biro, Szabo (II), lonescu, 
pentru gazde, și Turler pentru 
oaspeți.

Cele două echipe se vor 
întîlni în joc revanșă, astăzi 
de la ora 18.

FOTBAL
Etapa a 12-a a campiona

tului categoriei A la fotbal 
programează pe stadionul 
„22 August" din Capitală un 
interesant cuplaj. La ora 
12,45 se va disputa meciul

Rapid București — Steagul 
Roșu Brașov, Iar în conti
nuare se vor întîlni forma
țiile Progresul București șl 
Farul Constanța. In tară se 
desfășoară următoarele par
tide : Universitatea Cluj — 
Steaua București ; Petrolul 
Ploiești — F.C. Argeș : 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
București ; Dinamo Bacău— 
Jiul Petroșeni ; U.T. Arad— 
Universitatea Craiova.

în cadrul emisiunii „Sport 
și muzică", stațiile noastre 
de radio vor transmite cu 
începere din jurul orei 14 
pe programul I, aspecte de 
la toate meciurile etapei și 
rezultatele altor manifestări 
sportive.

BASCHET
Campionatele republicane 

de baschet programează as
tăzi dimineață in sala Flo- 
reasca, cu începere de la 
ora 9,45, următoarele parti
de : Rapid București — Uni
versitatea Cluj (feminin) ; 
Rapid — Universitatea Cluj 
(masculin) ; ICF București

— Mureșul Tg. Mureș (femi
nin).

în țară, în cadrul campio
natului republican masculin, 
se vor disputa jocurile ; 
Farul Constanța — Steaua 
Buoureștl ; Politehnica Iași
— Politehnica București ; 
Universitatea Timișoara — 
Comerțul Tg. Mureș.
CURSURI DE INIȚIERE 

PENTRU COPII
Școala sportivă nr. 2, in

vită copii între 4—14 ani să 
ia parte la cursurile de ini
țiere în ramurile sportive : 
GIMNASTICA CORECTIVA; 
ÎNOT ; JUDO ; PATINAJ 
ARTISTIC ; ȘAH; SCHI.

Cursurile se desfășoară, 
după criterii științifice, în 
cicluri lunare, cu cîte 2 lec
ții pe săptămînă predate de 
profesori specialiști.

înscrierile, zilnic între 
orele 8—14, la sediul școîii 
din Bd. Dimitrov nr. 128 
(tramvai 14, troleibuz 85, 
stația Avrig).

©

„Și căzu trupul 
lui frumos 

ca un copaci..."
— O inspirată idee a Arhive- 
© lor Statului din Cluj a avut 

ca prim fruct organizarea 
unei expoziții ce și-a propus 

esă demonstreze, prin graiul 
de neegalat al documentelor, 
că „Dacă a fost vreodată în 

e această lume un principe 
demn de glorie pentru fap
tele eroice săvîrșite de el, 

e acesta e domnul Mihal, prin
cipele românilor" — cum 
scria pe la 1G00 „Diario" — 
foaie volantă
Roma.

O expoziție 
Vodă Viteazul 
tele epocii sale, despre voie
vodul care a rămas de atunci 
si pînă azi în inima noastră 
ca primul înfăptuitor al 
unității naționale a țărilor 
române, este firesc să se 
bucure de o unanimă apre
ciere din partea publicului. 
Organizatorii și-au propus 
să-și introducă metodic vizi
tatorul în universul eveni
mentelor. arătîndu-i mai 
întîi situația Țărilor Române 
pînă la Mihai Viteazul, su- 
gerîndu-i, pe baza copiilor 
unor privilegii comerciale, 
legăturile de veacuri dintre 
Tara Românească, Moldova 
și Transilvania. Capitole dis
tincte din perioada domniei 
voievodului sînt apoi susți
nute de documente privind 
războaiele de eliberare de 
sub dominația otomană, cu
cerirea Transilvaniei șl a 
Moldovei, penultima fiind 
de fapt s! centrnl statului 
unitar înfăptuit de domni
tor. Un interesant material 
documentar se referă la is- 
toriografia românească «I 
străină privitoare la perso

©

©

©

apărută Ia

despre Mîhai 
$i evenimen-

Expoziție
de informare

•
 Sîmbătă s-a deschis la 
Deva, Expoziția regională de 
informare tehnico-economică, 
organizată din inițiativa bi
roului Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R. Nume- 

© roase panouri, grafice și ma
chete ilustrează realizările

— principalelor ramuri și unități 
™ industriale din regiune, pers

pectivele, căile și mijloacele 
© folosite pentru sporirea conti

nalitatea și acțiunile domni
torului încheindu-se cu uci
derea sa mișelească cînd 
„căzu trupul lui cel frumos 
ca un copaci.cum spune 
cronicarul.

Bogăția documentelor ex
istente în expoziție, începînd 
cu evenimentele mari cum 
ar fi istorica luptă de ia 
Călugărcni și terminînd cu 
amănunte furnizate de în
semnările făcute în registrul 
de cheltuieli al orașului Cluj 
(nu știu cîți metri de nînză 
cumpărată de Doamna Stanca 
sau cheltuielile necesitate de 
prinderea si arderea lui 
Baba Novac) fac să reînvie 
înaintea ochilor imaginea 
legendarului erou al poporu
lui român.

, Expoziția face parte din- 
tr-un ciclu pentru care sînt 
greu de găsit cuvintele apre
ciative. Este vorba, «lupă 
cum declara Al. Matei, di
rectorul Arhivelor Statului 
din Cluj, de o suită de expo
ziții pentru cinstirea eveni
mentului de ia 1 decembrie 
19S8, dată la care se împli
nește o jumătate de veac de 
la înfăptuirea deplinei uni
tăți naționale a poporului 
român. Ciclul de expoziții își 
propune să ilustreze princi
palele momente în realiza
rea aceste! unități. Cea des- 
fire Mihal Viteazul e prima.
i va nrma. ca tematică, re

voluția de la 1848, o expo
ziție privind Unirea Princi
patelor, o alta despre reali
zarea independentei de stat 
a României șl, în sfîrșit, ul
tima privind unirea de la 
1 decembrie 1918.

I. BODEA

regională
fehnico-economică

nuă a eficienței economice.
O mare parte a expoziției 

este rezervată ramurilor cu o 
pondere însemnată în econo
mia națională, cum sînt cea 
minieră, care în 1966 a dat 
45,4 la sută din producția de 
cărbune a țării și siderurgia 
care a dat 71,6 la sută din 
producția de fontă și 65,9 la 
sută din cea de oțel.

(Agerpres)

O zi din viața

Ancâi Șerbănescj
vorba, pînă la urmă, de via
ța unui om ? Avea curs de 
radiologie, cursul a cărei 
practică i se pare deocam
dată mai interesantă de cit 
teoria ; interpretarea imagi
nilor radiografice — pînă 
acum a „făcut" pulmonul și 
cordul — ce pasionantă cale 
a cunoașterii! La sfîrșitul 
cursurilor aleargă să-și vizi
teze o rudă internată in a- 
celași spital : te și întrebi 
dacă interesul profesional 
concura într-adevăr cu inte
resul nepoatei față de unchi, 
dccă străinul cu diagnosticul 
contestat la ora 8 dimineața 
i-a fost într-adevăr mai de
părtat sufletește decît acest 
unchi, cu imaginile lui reți
nute din copilărie ?

In continuare : ședință de 
resort î.n comitetul U.T.C. ne 
institut. Repartizările sarci
nilor curente. Săptămînă vi
itoare, Anca, membră în a- 
cest comitet, va trebui să in
formeze despre emisiunile de 
radioamplificare la căminele 
institutului și să pregătească, 
împreună cu cineva din Con
siliul asociațiilor studențești 
din I.M.F. programul pentru 
sărbătorirea majoratului din 
acest an. O ședință de 30 
minute, căreia îi vor cores
punde, în alt moment al a- 
mtlv.i, zile întregi de preo
cupări.

Așa cum, invers, în această 
după-amiază de 9 noiembrie, 
cîteva ceasuri concen
trează munca unui an 
întreg. Anca Șerbănescu, 
organizatoare a grupei de 
partid, face ultima redactare 
a dării de seamă pentru șe
dința (consacrată analizei 
muncii dintre noiembrie’66 
— noiembrie ’67 a celor 12 
comuniști din grupă) de 
mîine. Rînd pe rînd imagi
nile unui an. inițiativele u- 
nui an, urmele lăsate în con
știință de-a lungul unui an, 
capătă expresie. Ceea ce nu 
e simplu, cînd e vorba de i- 
nițiative cu accent pe pregă
tirea multilaterală a viitori
lor medici, cum a fost acel 
excelent simpoziom „Goethe 
și biologia”, ținut la nivelul 
anului de studiu.

Odată terminată munca de 
finisare a dării de seamă ar 
fi timpul unei lecturi libere, 
din cele ce o pasionează — 
biografiile. Nu de mult citise 
„Manet” de Henri Perruchot: 
acum are un „Van Gogh” de 
același. Dar nu stăruie prea 
mult asupra fascinantu
lui maestru al culori
lor, pentru cd o altă 
fascinație, cu drepturi 
astăzi mai puternice, o reîn
toarce la „cazul” de diminea
ță. E vorba totuși de o pie
lonefrită acută ? De ce se 
plîngea bolnavul de dureri
le de cap 1 Să fie această ce- 
falee fără conexiuni în diag
nostic ? Lăsînd de o parte 
biografia lui Van Gogh, An
ca se întoarce la „Vademe
cum clinique”, la Neurolo
gia clinică”, la „Bolile meta- 
bo'ismului", volume din E- 
ditura Medicală, din ale că
ror mii de pagini extrage 
cîteva informații științifice, 
le învață propriu zis, dar cli
ntind totuși, în cercurile con
centrice ale întrebărilor, 
drumul adevărului. Este o 
ucenicie care își asumă, de 
pe acum, răspunderile viitoa
re ; și aceste patru ore, de 
la 9 seara pînă la 1 noaptea, 
cînd Anca a uitat, de timn si 
de sine pentru a se cufun
da din nou în labirintul alb 
ar fi putut avea, într-o su- 
praimnresionare cinemato
grafică, imaginea omului de 
56 de ani, internat într-un 
salon la Institutul de medi
cină internă, cu fruntea luî 
încrețită de suferință și de 
neliniști.

E și mîine o zi, nu la toa
te întrebările se poate căpă
ta răspuns dintr-odată. e si 
mîine o zi, 12 comuniști din 
grupă o vor realege pe An
ca organizatoare, e și mîine 
o zi pentru a vedea ce s-a 
mai întâmplat cu Van Gogh 
la Arles sau pentru a aștepta 
rezolvările enigmei filmului 
„Sfidarea”, e și mîine o zi, 
desigur, tinerețea continuă, 
— dar important e, și mai 
presus de toate, ca 9 noiem
brie să fi contribuit la cris
talizarea Medicului, cu rolul 
lui real, cu dimensiunea lui 
reală, conforme întru totul 
jurămîntului hippocratic. ,

ȘTEFAN IUREȘ

TEATRE ® CINEMA @ TELEVIZIUNE

12 NOIEMBRIE 1967
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" : MARIA STUART — 
ora 19,30 ; APUS DE SOARE — 
ora 15, ZECE ZILE CARE AU 
ZGUDUIT LUMEA — ora 10 ; 
Sala Studio : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — ora 15 ; PATIMA 
ROȘIE — ora 10 ; JOCUL ADE
VĂRULUI — ora 19,30 ; Opera 
Română: RIGOLETTO— orali; 
GISELLE — ora 19,30 ; Teatrul 
de Stat de Operetă : ANA LU- 
GOJANA — ora 10,30 ; ROSE 
MARIE — ora 19,30 ; Sala Pala
tului : SILVIA (Teatrul muzical 
din Brașov) — ora 19,15 ; Tea
trul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — ora 10,30 ; OPINIA 
PUBLICĂ — ora 15 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — ora 15,30 ; 
LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 
ora 10 ; Sala Studio ; CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 
20 ; ABSENTA UNUI VIOLON
CEL — ora 10,30 ; SPECTACO
LUL LUCIAN BLAGA —ora 
16 ; Teatrul „Barbu Delavran
cea" : INELUL LUI JUPITER 
— ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din bd.

Schitu Măgureanu) : LUCEAFĂ
RUL — ora 15; PRIVEȘTE 
ÎNAPOI CU MÎNIE — ora 10 și 
ora 20, Sala Studio : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINUL — ora 10 
și 20 ; KEAN — ora 15 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : UMOR DE 
VARA — ora 11 ; CĂUTĂTO
RII DE NOROACE — ora 20 ; 
Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : SEARĂ DE BALA
DE — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : „CEI TREI MUȘ
CHETARI" — ora 10 ; NAU- 
FRAGIAȚII — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică": ILEANA SÎNZIA- 
NA — ora 11.

O FATA FERICITA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Lu
ceafărul (orele 8; 10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Bucu
rești (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15).

SUBTERANUL
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Republica (orele

8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 17;
19,15; 21,30). Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

SINBAD MARINARUL
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fero
viar (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Excelsior (orele 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 20,45).

SFIDAREA
rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,30; 16: 18.30; 21).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Giulești (orele 15; 
17 ; 19 ; 21,45).

CEAPAEV
rulează la Lumina (orele 
9,15—16 în continuare 18,30; 
20,45).

VESELIE LA ACAPULCO
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

MĂRĂȘEȘTI.„ 5(1 DE ANI — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9 
MICII ÎNOTĂTORI — MLAȘ
TINA TĂCUTA — STÎRCUL, 
PASARE REPTILĂ — EFE
MERE

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Munca (orele 14; 
16.15; 18,30; 20,45).

PROSTĂNACUL
rulează la Dacia (orele 8— 
20,45 în continuare). Miorița 
(orele 9: 11.15; 13.30; 15.45: 
18,15; 20,45), Floreasca (orele 
9; 11,30: 14; 16.15; 18.45; 21).

PESCUITORII DIN
LOUISIANA

rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30: 20,45)

povestea Țarului saltan 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare : 16; 18,15;
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SPARTACUȘ' — ambele serii
rulează la Unirea (orele 10 ; 
16; 19,30). «

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

rulează la Flacăra (orele 16,30 
—20,45 în continuare, ora 
14,30 filmul ANIMALELE), 
Volga (orele 9.30—14 în con
tinuare : 16,15; 18,30; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ

rulează la Popular (orele 15; 
18; 21).

SORA CEA MARE
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Vitan (orele 14,30; 
—20,30 în continuare).
PASAREA PHONIX

rulează la Arta (orele 9—14,30 
în continuare 17,30; 20,15).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Moșilor (orele 14;
16,15; 18.30; 20,45), Progresul 
(orele 10.30; 15.30; 18,; 20,30)

CĂUTĂTORII DE AUR
DIN ARKANSAS

rulează la Cosmos (orele 14—
20,30 în continuare).

SINGUR PE LUME
rulează Ia Viitorul (orele
14 ; 16,15 ; 18,30 : 20.45).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Colentina (orele 
14,15; 16,15; 18.15; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18» 20.30).

FARAONUL
rulează la Lira (orele 15; 19). 

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Pacea (orele 11;
15,45; 18; 20,15).

12 NOIEMBRIE 1967
9,02 — Gimnastica de în

viorare ; 9,10 — Pentru copii 
și tineretul școlar Filmul se
rial : „Meteor XL-5" ; După 
lecții : Aventură în Țara mu
zicii ; 10,30 — Emisiunea pen
tru sate ; 12,15 — Concert
simfonic. în program : — 
Concertul de cameră pentru 
baterie și 12 instrumente (în 
primă audiție) de Filip La
zăr ; 12.30 Fotbal : Rapid-
Steagul Roșu. Transmisiune 
de la Stadionul 23 August; 
14,30 — Fotbal : Bulgaria- 
Suedia ; Transmisiune de la 
Sofia ; 18,00 — Itinerar fol
cloric bihorean ; 18,30 — Ma
gazin 111 ; 19,30 — Telejur
nalul de seară ; 19,50 — Fil
me de animație; 20,00 —
Teatru în studio ; „Barca pe 
valuri" de Lonida Teodo- 
rescu ; 21,15 — Film artistic : 
„Jungla pătrată" cu Tony 
Curtis (Premieră) ; 22,25 —
Carusel — varietăți ; 22,45 _
Telejurnalul de noapte ; 23,00 
— Telesport
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IMEDIAT după lovitura 
de stat din Yemen au fost 
arestate 20 de persoane — a 
declarat președintele Consi
liului Prezidențial republi
can al Yemenului, Abdul 
Rahman Iriani. El a arătat 
că aceste arestări au fost 
efectuate din motive de 
securitate, fără a se urmări 
anihilarea vreunui anumit 
grup politic. Printre cei a- 
restați se află doi foști mi
niștri, precum și fostul gu
vernator ăl Taezului. Agen
ția Reuter anunță că la Taez 
au avut loo manifestații îm
potriva noului guvern. Refe- 
rindu-se la acestea, preșe
dintele Iriani a declarat că 
la demonstrații au participat 
mici grupuri subversive. Pe 
de altă parte, se anunță că 
familiei fostului președinte 
Sailal, 1 s-a permis să plece 
la Bagdad.

Sesiunea O.N.U.
în Comitetul Politic al Adu

nării Generale a O.N.U. a fost 
luată în discuție problema fo
losirii fundului mării și a re
surselor acestuia în scopuri 
pașnice.

Primul vorbitor, ministrul 
de externe al Irlandei, Frank 
Aiken, a arătat că aruncarea 
deșeurilor radioactive și in
dustriale în oceane amenință 
viitoarea exploatare a celui 
mal mare rezervor de resurse 
naturale din lume. El a cerut 
ca agențiile internaționale să-și 
intensifice eforturile pentru a 
institui un control internațio
nal asupra acestor reziduri. 
A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice L. I. 
Mendelevid subliniind că țara 
sa se pronunță pentru folosi
rea pașnică a oricărui mediu 
pe care oamenii îl pot cuceri. 
El și-a exprimat părerea că 
vor fi necesare o perioadă de 
timp și materialul adecvat 
înainte ca O.N.U. să poată da 
o legislație potrivită pentru 
viitoarea exploatare a fundu
lui mării.

în intervenția sa, șeful dele
gației Libiei, dr. Wahbi El 
Bouri, a atras atenția asupra 
pericolului pe care îl reprezin
tă concurența dintre marile 
puteri pentru folosirea bogă
țiilor mării în lipsa unui sis
tem de control internațional. 
Un prim rezultat al concuren
ței ar fi adîncirea prăpastiei 
dintre națiunile bogate și cele 
sărace. El s-a referit, de ase
menea, la pericolul poluării a- 
pelor cu deșeuri radioactive și 
industriale.

DUPĂ cum s-a anunțat la 
Secretariatul O.N.U., Consi
liul de Securitate va relua dez
baterile asupra problemei si
tuației din Orientul Apropiat 
luni, la ora 15,30 GMT, și nu 
la ora 20,30 GMT cum se fi
xase anterior.

Uniunea Sovietică a pre
zentat Consiliului de Securitate 
un proiect de rezoluție care 
autorizează pe secretarul ge
neral al O.N.U. să sporească de 
la 43 la 90 numărul observato
rilor O.N.U. in zona Canalului 
de Suez. Potrivit proiectului 
de rezoluție, secretarul gene
ral ar urma, de asemenea, să 
fie autorizat să ia „măsuri 
tehnice" pentru a facilita mi
siunea observatorilor Națiuni
lor Unite, însărcinați să veri
fice încetarea focului in a- 
ceastă zonă.

„Izraelul va refuza categoria 
să pună în aplicare rezoluția 
prezentată de India, Mali și Ni
geria în cazul în care ar obține 
majoritatea în Consiliul de 
Securitate", a declarat sîmbătă 
Abba Eban, ministrul de exter
ne al Izraelului, într-un inter
viu acordat din New York pos
tului de radio Tel Aviv. Izrae
lul, a adăugat el, va refuza să 
colaboreze cu oricare reprezen
tant special al O.N.U., dacă de
semnarea lui se va face în vir
tutea rezoluției mai sus amin
tite.

Proiectul de rezoluție prezen
tat de India, Mali și Nigeria 
cere, îndeosebi, evacuarea for
țelor izraeliene din toate teri
toriile ocupate în recentul 
conflict.

K. P. rOLONA. Topitoria de cupru de la Legnica

Etalonul
Cînd, în urmă cu un an, 

după asasinarea lui Verwoerd, 
Balthazar Vorster succeda la 
postul de premier al guvernu
lui rasist sud-african, NEW- 
YORK TIMES se grăbea să-i 
dea un certificat de „onora
bilitate". „Din întregul grup 
influent de la Pretoria — 
susținea cotidianul american 
— Vorster este cel mai puțin 
compromis din punctul de ve
dere al ideilor și acțiunilor 
extremiste și în genere, în 
ce privește trecutul".

Noul premier rasist nu 
pare însă de loc îneîntat de 
asemenea certificate. Ocupat 
cu treburile sale oficiale n-a 
avut timp să facă o incursiune 
publică în trecut. Ocazia, însă 
s-a ivit, în sfîrșit. La mijlocul 
Iui octombrie, Vorster a fost 
oaspete de onoare și orator 
principal Ia reuniunea de la 
Pretoria a foștilor internați și 
prizonieri, membri ai orga
nizației „Ossewa Brandwag", 
în discursul său, el a spus că 
este mîndru de a se fi aflat 
printre fruntașii lui „Ossewa 
Brandwag" și a acceptat cu 
„extremă satisfacție" onoarea 
de a fi ales președinte al a- 
cestei organizații.

Spre a putea înțelege cu 
exactitate sensul și valoarea 
acestor declarații e necesar 
să precizăm ce este „Ossewa 
Brandwag". Fondată în 1935, 
această „uniune", organizată 
pe principii paramilitare, a 
grupat cele mai extremiste și 
reacționare elemente din rîn- 
duriie populației albe. Ea a 
avut ca „ideolog" pe profe
sorul Peter James, precursor 
al teoriei apartheidului și 
promotor al unor „teze" foar
te apropiate de cele ale lui 
Hitler. Numita organizație ra
sistă a devenit repede un 
fel de „a cincea coloană" 
nazistă în Africa de Sud. 
Cîțiva ani după sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mon
dial, în urma cercetărilor în
treprinse în arhiva Abwehr-u- 
lui (serviciul militar hitlerist 
de informații) a fost găsit un 
document care dezvăluie fără 
echivoc legăturile directe sta
bilite între naziști și „Ossewa 
Brandwag". Este vorba de un 
raport al Abwehr-ului către 
Cancelariatul Reichului, datat 
6 martie 1942, și în caro se 
informează că organizația ra
sistă sud-africană și-a oferit 
serviciile sale hitleriștilor pen
tru a determina răsturnarea 
guvernului probritanic al lui 
Smuts ; „Ossewa Brandwag" 
so declara gata „să pună în 
acțiune cel puțin 150 000 de 
oameni din unitățile sale se
crete de asalt".

După această scurtă in
cursiune in trecut, după des
tăinuirile publice sentimen
tale ale premierului rasist și 
după banchetul fastuos care 
a marcat deunăzi la Pretoria 
înscăunarea lui Balthazar 
Vorster ca președinte al fai
moasei (de tristă faimă) 
„Ossewa Brandwag" sîntem 
tentați să ne punem o între
bare. Dacă, așa cum constata 
New York Times, Vorster 
este „cel mal puțin compro
mis" dintre membrii echipei 
conducătoare de la Pretoria, 
atunci ce se poate presupune 
despre colegii lui ?

Oricum, etalonul-Vorster 
este o concludentă carte de 
vizită pentru scena politică 
sud-africană.

P. NICOABA

Atacuri ale patrioților 

sud-vietnamezi
Sîmbătă, unități ale forțelor 

patriotice sud-vietnameze au 
declanșat un puternic atac împo
triva brigăzii 173 de parașutiști 
americani, la aproximativ 19 km 
sud-vest de Dak To, în zona 
platourilor centrale, unde de mai 
bine de o săptămînă patrioții 
desfășoară o ofensivă de mare 
anvergură. Corespondentul agen
ției France Presse relatează că 
luptele s-au desfășurat aproape 
în tot cursul zilei și că 18 sol
dați americani au fost uciși, iar 
86 rănți. Un purtător de cuvînt 
militar american declara sîmbătă 
seara că abia după orele 16,00 a 
fost rupt contactul cu inamicul, 
(patrioții — n.r.). Luptele au în
ceput dimineața, la ora 8,30 cînd 
un convoi de geniu american,

escortat de blindate, ce se în
drepta spre Dak To pentru a 
veni în ajutorul altor unități 
americane din regiunea platouri
lor înalte, a căzut într-o ambus
cadă la numai 10 km de Kon- 
tum. Întreaga zi, relatează agen
ția France Presse, pe un aero
drom aflat la 30 km nord de 
Kontum au continuat să sosească 
întăriri militare americane arun
cate fără succes împotriva pa
trioților. Agenția Associated 
Presse relevă că luptele de sîm
bătă s-au dat, de fapt, pentru 
una din cele mai importante căi 
de acces spre Dak To în zona 
platourilor înalte.

Bilanțul definitiv al luptelor de 
sîmbătă de la Dak To nu este 
încă cunoscut.

• Extenuat, după jumătate de oră de cău-
• țări la o adîncime de 30 de metri, scafan-
• drul era gata să urce la suprafață. O ul-
• timă deplasare pe marginea unei „depre-
• siuni" în adîncurile mării, lumina palidă
• a lămpii speciale amețește ușor întunericul
• de nepătruns și... în fața ochilor uimiți ai
• omului se dezvăluie un întreg morman de
• monezi din aur și argint.

• La capătul a două
• luni și jumătate de 
a eforturi, trei temerari
9 scafandri, Donglas 

Rawe, Geoffrey Upton
• și Bill Moris își ve-
• deau căutările încunu- 
e nate de succes. O 
a hartă a unui celebru

pirat descoperită într-o 
arhivă anonimă și

• doza masivă de te-
• meritate a trei oa-
• meni setoși de a-
0

comandantului lui „A- 
ssociation", sir Clo- 
udesly — Shovel, are 
drepturi absolute a- 
supra grămezilor de 
monezi din aur. Și, 
pînă una alta, cei 
trei scafandri, care 
ar urma să primeas
că un sfert din va
loarea avuțiilor desco
perite, așteaptă...

Intre timp, episodul 
„Association" a declan-

alizate în «cufundări 
îndelungate. Această 
expediție, echipată cu 
cele mai modeme 
mijloace, va căuta în 
dreptul coastelor Flo
ridei rămășițele fai
moasei „flote de ar
gint spaniole", nau
fragiată în 1590 și 
despre care se știe 
că transporta mari 
cantități de aur și ar
gint. în Danemarca, 
Olanda și Republica 
Federală a Germaniei 
au fost înregistrate 
pînă acum peste trei
zeci de echipe de „că
utători de comori sub
marine" care se pre
gătesc febril pentru 
expediții în larg. In 
Anglia, un grup de 
oameni de afaceri 
din Liverpool organi
zează actualmente o

Canalul Mînecii în 
1602, a fost vîndută 
la Londra cu suma 
respectabilă de 10.000 
lire sterline. Un e- 
ditor întreprinzător din 
Copenhaga a pus în 
vînzare ia preț ridi
cat un „Ghid pentru 
căutătorii de comori" 
cuprinzînd cincizeci 
de hărți cu locurile 
unor răsunătoare na- 
ufragii.

Primii porniți pe 
valul goanei după 
comori submarine și- 
au Semnalat activita
tea. Englezul Terence 
Daney, un foarte bun 
scafandru a explorat 
pe cont propriu, timp 
de două săptămîni 
adîncurile din preajma 
Glasgow-ului. El a 
găsit o casetă cu 
77 monezi antice. A-

Situația din Aden s-a
A u g u I1/înrăutățit

Sîmbătă dimineața situația 
■la Aden s-a înrăutățit. Toate 
agențiile de presă anunță că 
între trupele britanice și ele
mente din rîndul Frontului 
Național de Eliberare din A- 
rabia de sud s-au desfășurat 
timp de peste două ore lupte 
deosebit de violente, în cursul 
cărora englezii au folosit care 
blindate, rachete, mortiere. 
Corespondentul agenției Francs 
Presse remarcă în telegrama 
sa că pentru prima oară, în 
ultimele două luni, soldații 
britanici au recurs la arme 
grele.

La rîndul ei, agenția Asso
ciated Press sublinia sîmbătă, 
în legătură cu incidentele gra
ve produse la Aden că „ele de
monstrează cît de critică a de
venit și poate deveni situația 
de la Aden". Singura alterna
tivă pentru Marea Britanie, 
sublinia aceeași agenție, este 
în momentul de față să încea
pă negocierile cu reprezentan
ții organizațiilor de eliberare

din această regiune care în 
ultimele zile au avertizat în 
repetate rînduri, că vor con
tinua lupta în cazul în care 
Marea Britanie nu începe ne
gocierile cu adevărații repre
zentanți ai populației din a- 
ceastă regiune.

La Atena s-a anunțat că 
celebrul compozitor grec Mi- 
kis Teodorakis și alte 31 de 
persoane vor compare mier
curea viitoare în fața unul 
tribunal militar special sub 
acuzația de a fi acționat îm
potriva actualului regim mi
litar. După cum se știe, Teo
dorakis a fost arestat în au
gust și transferat ulterior la 
infirmeria închisorii Ave- 
roff pentru control și trata
ment. Agenția U.P.I. citează 
unele informații din capitala 
Greciei care afirmă că, din 
cauza bolii, Teodorakis ar 
putea să nu fie prezent în 
boxa acuzaților Ia începerea 
procesului.

TODOR JIVKOV, prlm-se- 
oretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, a pri
mit sîmbătă pe loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socia
liste RomSnla la Sofia, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din R. P. Bulgaria. Primirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
ealdă, tovărășească.

In aceeași zi, Ioan Beldean a 
fost primit de Gheorghi Tral- 
kov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia.

IN CURSUL unei conferințe 
științifice ținute la Diisseldorf, 
profesorul Butenandt, laureat 
al Premiului Nobel, a arătat că 
o schimbare neînsemnată în 
compoziția hemoglobinei poate

avea drept consecință o dezvol
tare fundamental deosebită a 
organismului. Omul șl cimpan
zeii au astăzi aceeași hemoglo- 
blnă, a spus profesorul Bute
nandt. Cercetările efectuate în 
domeniul biologiei moleculare 
arată că o asemenea schimbare 
se produce la flecare 10 milioa
ne de ani. După aceste calcule, 
a adăugat el, caii și oamenii 
aveau, acum 00 de milioane de 
ani, aoelașl strămoș.

AGENȚIA Franoe Presse a- 
nunță că la 9 decembrie va a- 
vea loo la Chequers o reuniune 
specială a conducătorilor parti
delor membre alo Internaționa
lei socialiste.

„EPIDEMIA
AS SOC IA TION“

• @ Goana după comorile marilor naufragii @ Expe-
• diția din Florida și ,,mini-f lot a“ de la Liverpool
• • Scafandrul înfuriat
O ______________________________________________________________________

venturi subacvatice au
• dus la descoperirea
• faimoasei comori a
• vasului militar en-
• glez „Association" scu

fundat în urmă cu 260
• do ani în apropierea 
a coastelor Britaniei.

Disputa în jurul 
comorii a luat o tur-

• nură anecdotică. Pro-
• prietatca a fost reven-
• dicată de Ministerul 
— britanic al apărării care

argumentează că „A-
• ssociation" a fost navă
• militară engleză. I-
• mediat, a apărut însă
• un alt pretendent: 

bătrînu! marinar Jeff 
Thindall. El afirmă că

• soția sa, Rachel, des-
• cendentă directă a

șat o adevărată „epi
demie" a căutărilor de 
comori submarine. Cu
noscători în materie 
afirmă că goana du
pă comorile marilor 
naufragii ale vremu
rilor are toate șansele 
să atingă în intensi
tate aventurile căută
torilor de aur în El
dorado sau faimoasele 
expediții de la mij
locul secolului trecut 
în căutarea comorilor 
piraților.

Un armator ameri
can, Kip Wagner, a 
anunțat în urmă cu 
cîteva săptămîni că 
investește zece milioa
ne dolari în echiparea 
unei expediții speci-

adevărată „mini-flotă" 
compusă din. cîteva 
submarine speciale și 
două „clopote scufun
dătoare" pregătind ex
plorarea a nu mai pu
țin de optsprezece 
puncte din apropierea 
coastelor insulei bri
tanice unde se bănu
iește că s-au scufun
dat vase încărcate cu 
mari avuții. Vechile 
arhive sînt cercetate 
cu asiduitate. Dețină
torii de hărți vechi 
cunosc o perioadă de 
nesperată prosperi
tate. O hartă spani
olă indicînd poziția 
celebrei „Armada Ga- 
leone", naufragiată în

tunel cînd a vrut 
să le vîndă i s-a o- 
ferit pe ele mai puțin 
de jumătate din suma 
pe , care o cheltuise 
cu expertiza specia
liștilor. înfuriat, Te
rence — a pus din 
nou monezile în ca
setă și a aruncat to
tul în valurile mării.

Un asemenea epi
log ar trebui să-i pu
nă pe gînduri pe 
înfierbîntații căută
tori de comori. 
Este însă puțin pro
babil ca „epidemia" 
declanșată de episo
dul „Association" să se 
stingă foarte curînd.

EM. RUCĂR

APROXIMATIV 400 de stu- 
denți din Rio de Janeiro s-au 
adunat în fața clădirii Ministe
rului Invățămîntului pentru a 
preda ministrului o petiție prin 
care cer majorarea alocărilor 
destinate universităților.

La Belo Horizonte continuă 
greva studenților, sprijiniți șl 
de profesori ai universității din 
localitate. Intr-o declarație pu
blicată în ziarul „Correio da 
Manha", studenții greviști sub
liniază că își vor continua ac
țiunea pînă la punerea în li
bertate a colegilor lor arestați 
în cursul recentelor demon
strații. Semnatarii declarației 
condamnă sporirea bugetului 
militar pe seama reducerii 
fondurilor destinate învățămîn- 
tulul.

LA patru ani după jefuirea 
trenului poștal din Anglia de
numit și „furtul epocii", a fost 
operată o nouă arestare. Auto
ritățile britanice au reținut vi
neri pe William Green în vîrstă 
de 36 de ani, acuzat de a fi găz
duit timp de cîteva zile pe Ro
land Edwards, socotit unul din 
„creierii" bandei, și condamnat 
în luna decembrie 1966 la 15 ani 
închisoare. Green a fost totuși 
eliberat după depunerea unei 
cauțiuni de 2 000 de lire sterli
ne. El urmează să compară în 
fața tribunalului din Linslande 
(Bedfordshire).

delegației U.T.C.
Uniunea Sovietică
condusă
Enache,

încheierea vizitei
în

Delegația U.T.G 
de tovarășul Petru
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care la invitația C.C. 
al U.T.C.L., a participat la 
festivitățile organizate cu pri
lejul semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a făcut o vizită în 
R.S.S. Ucrainiană. Membrii 
delegației au vizitat regiunea 
Lugansk, au avut întîlniri cu 
comsomoliști și tineri din re
giune.

Delegația a depus o coroa
nă de flori la monumentul 
eroilor „Tinerei Gărzi" din 
orașul Krasnodon.

La 11 noiembrie a avut

loo la Moscova un miting al 
comsomollștllor și tineretu
lui sovietic, consacrat celei 
de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La miting au luat 
parte conducători de partid 
și de stat sovietici, membri 
ai conducerii Comsomolului, 
reprezentanți al Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, delegații ale organi
zațiilor de tineret din diferi
te țări. Din Republica Socia
listă România a participat 
delegația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășul Petru Enache.

Seara, delegația C.C. al 
U.T.C. a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie.

Informațiile primite prin intermediul cabinei spațiale „A- 
pollo-4“ în timpul celor 8 ore și 36 minute eît s-a aflat în spa
țiul cosmic, sînt atît de numeroase și detaliate îneît pentru re
latarea fiecărui minut de zbor ar fi necesar un volum de pro
porțiile unei enciclopedii — se afirma vineri la Administrația 
națională pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Făcînd comparație cu rezultatele cercetărilor obți
nute în cadrul programului „Mercury", cînd cantitatea de in
formații era de o pagină pe secundă, datele furnizate de cabina 
spațială „Appolo" sînt de ordin ul unui roman de format mij
lociu pentru fiecare secundă de zbor sau a unei enciclopedii 
pentru fiecare minut.

Owl-
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început aprigul război, care 
durează de 600 de ani.

In războiul de 600 de ani, 
olandezii au înregistrat în- 
frîngeri catastrofale. In 1421 
apele au distrus 72 de sate. 
La 1570 Olanda a pierdut 
trei provincii, ș.a.m.d. Sute 
de ani, însă, olandezii au 
trăit cu speranța că, într-o 
bună zi, apele invadatoare 
vor fi alungate. Cu gîndul la 
ziua aceea, ei au continuat 
să înalțe zl și noapte pe 
țărmuri diguri (în unele 
locuri chiar cîte trei rinduri 
de diguri !), ca niște ziduri 
fortificate în jurul unei ce
tăți ce se teme de asediu. 
In interior au fost săpate 
canale, s-au instalat alte șl 
alte mori de vînt, iar mai 
tirziu pompe moderne, pen
tru cazurile de inundații, s-a 
trecut la desecarea unor por
țiuni de teren șl la transfor
marea lor în poldere. Pen
tru conducerea tuturor aces
tor operațiuni, și mal ales 
tn vederea bătăliei decisive, 
a fost creat Waterstaat, un 
adevărat stat major, căruia 
1 se supun toți cetățenii.

In fața unei asemenea des
fășurări de forțe, marea no 
putea să nu dea Înapoi. Din 
seeolul al XIV-lea plnă In 
zilele noastre, olandezii an 
reușit să smulgă apelor, prin

crearea de poldere, nu mai 
puțin de 520.000 ha. 40 la 
sută din teritoriul Olandei se 
află azi sub nivelul mării, 
apărat de aceasta de diguri.

In secolul al XX-lea, cînd 
mijloacele tehnice au per
mis-o, Olanda a început bă
tăliile decisive împotriva 
mării. Anul 1932 a înregis
trat prima mare victorie : 
izolarea mării Zuiderzee, 
construită în secolul al 
XIV-lea, de Marea Nordului 
prin crearea uriașului dig de 
30 km. La Den Oever, de 
unde digul se avîntă în 
mare, se află un turn înalt 
cu inscripții șl baso-reliefuri 
povestind despre începutul 
construcției. Din vîrful tur
nului, digul de beton, aflat 
între apele albastru-cenușli 
ale Mării Nordului și al că
rui capăt se pierde în ceața 
orizontului, pare o coloană 
fără sfirșit a harnicului po
por care a creat Olanda.

Două treimi din fosta mare 
Zuiderzee au fost deja dese- 
cate. Apele au fost alungate 
și în locul lor a apărut din 
nou la suprafață, eliberat 
din captivitate după sute de 
ani, pămîntul. Pe unde cînd- 
va pluteau vapoarele, înain
tează acum prin valurile de 
grîu, escadrile de combine. 
Zburînd cu avionul deasupra 
acestei regiuni, privirea ț! 
se oprește nedumerită o ell-

pă asupra insulei Schokland, 
aflată pe unul din poldere. 
E cea mai originală insulă 
din lume, fiind înconjurată 
din toate părțile de parcele 
de pămînt cultivat, precum 
altădată de ape.

Dar marea continuă să a- 
menințe...

întreaga Olandă trăia eu
foria primei mari victorii 
cînd, pe neașteptate, în ziua 
de 31 ianuarie 1953, apele 
Mării Nordului au dezlăn
țuit un atao distrugător. Pă- 
trunzînd prin estuarele flu
viului Rhin, Meuse și Escaut 
(prin regiunea coastelor nu 
se putea din cauza diguri
lor !), valurile sălbatice ale 
Mării Nordului au invadat 
un teritoriu de 169.000 ha cu 
o populație de 600.000 de lo
cuitori. Au pierit atunci mai 
mult de 3.000 de persoane. 
Pagubele materiale s-au ri
dicat la peste 2 miliarde 
florini.

Imediat după această ca
tastrofă, a fost adoptat pla
nul „Delta". Ideea de bază a 
acestui plan constă în închi
derea completă a tuturor es
tuarelor deltei prin con
struirea a patru diguri prin
cipale cu o lungime de circa 
25 km. Navigația vaselor se 
va face prin intermediul 
unor ecluze. In realizarea 
planului „Delta", se va fo
losi experiența lucrărilor e-

fectuate !n nord la Închide- a 
rea mării Zuiderzee. Condi
țiile de lucru sînt, însă, in- • 
comparabil mai grele. In • 
timp ce în nord se lucra la _ 
o adincime de 5 m, la închi- ’ 
derea estuarului oriental, a- • 
dîncimea medie de lucru va a 
fi de 40 m. De asemenea, în 
timp ce pentru digul de la • 
Zuiderzee a fost suficientă o • 
bază de 150 m, aici digul va 
trebui să aibă o bază de 
1000 m. •

O lucrare grandioasă. O a 
etapă nouă, deosebit de im
portantă în războiul pe via- a 
ță și pe moarte pe care 
Olanda îl duce de 600 de ani • 
împotriva mării. •

Aș vrea să închei aceste . 
note cu o remarcă : în isto
ria multor popoare se cu- • 
nosc cazuri cînd evenimen- a 
tele cer ca vechiul dușman 
să devină măcar pentru un ® 
timp, aliat. Un asemenea e 
moment a existat sl în acest 
război de 600 de ani. In 
1940, olandezii au acceptat • 
ca digurile să fie bombarda- a 
te șl apele să le inunde teri
toriul pentru ca în felul • 
acesta să poată fi rJungațl « 
alțl invadatori mult mal săi- a 
batlel declt sălbaticele va- a 
lurl ale Mării Nordului, ar- a 
matele Iul Hitler. e

AUREL GEORGESCU INDIA. In orașul Benares
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