
FDE OCIII „STUDENT- 
CLUB U L“ 

vă invită la serile lui intime
Reportajul nostru Iți propune o.investigare a locurilor-pe unde a tre cut Mihail Sadoveanu cu peste M 'de ani în urmă 

dnd a scris povestirea cu titlul de mai sus. I-am împrumutat titlul-pen,tru' că -pune faț^-n față faptele povestite de 
Mihail Sadoveanu, și cele, relatate în acest-reportai oferă cititorilor posi bilitatea unei autentice comparații.

Am avut zilele acestea noro
cul să reîndrăgesc' culoarea al
bastră. Zic norocul pentru că 
totuși rareori ți se poate întimpla 
să stai în același loc pe unde ai 
trecut de nenumărate ori și să 
ți se pară nou cu totul, cuprins 
de-o liniște ca de-nceput, de o

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Un vin moldovenesc băut cu 
„Ocaua lui Cuza" 

singurătate înțeleaptă în care ți 
se pare că vinul din pahar se re- 
preface-n struguri, că anul poate 
deveni copil. Norocul acesta i-l 
datorez lui moș Vasile Apetrei.

Am fost în casa lui, am stat 
sub ochiul lui albastru timp de 
aproape o săptămână și noaptea, 
in odaie, stînd la lumina limpe
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de a unei mari gutui am încercat 
să intru în înțelegere cu neamul 
său zidit pînă pe la 1900 în lu
tul Bourenilor prin zeci de ge
nerații despre care doar înfăți
șarea și ochii albaștri ai celor 
aproape patruzeci de Apetrei pe 
care i-am văzut încearcă să 
șoptească ceva. După toate,

o singură convingere, un senti
ment dacă vreți: pămîntul 
acesta moldovenesc, care pri
mește formă de intimplări și le 
strînge într-o istorie eternizată 
prin viu grai sub ramurile ace-

ION CHIRIAC
(Continuare în pag. a III-a) Verticalitatea chimiei

O realizare ingenioasă și 
binevenită, un punct de a- 
tracție pentru tineretul upi- 
versitar bucurețtean — „stu- 
dent-club-ul“ se inaugurează 
luni după-amiazi. Situat la 
al doilea etaj al Casei de 
cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" — deci in
tr-un cadru cu totul aparte 
de climatul obișnuit al ba
rurilor și cafenelelor — el 
răspunde multiplelor dezide
rate studențești.

Xm aflat dintr-o convor

bire avută ieri seară cu di
rectorul ION JURCONI.

— Ideea — ca să prezint 
un scurt istoric — a apărut 
mai demult, ca o necesitate 
a diversificării activităților 
destinate timpului liber al 
studentului; ea s-a realizat 
în proiectul, inspirat și origi
nal, al studentului George 
Teodorescu din anul III arhi
tectură, în colaborare cu Va
sile Craioveanu, absolvent 
de la „plastice", care au creat 
un cadru plăcut „beneficiari
lor".

Scopul : să dăm un cadru 
organizat, specific, unde să-și 
petreacă studentul, cum spu
neam, timpul liber. „Student- 
clubul" va organiza activi
tăți care vor răspunde preo
cupărilor de același fel a 
unor studenți din diferite fa
cultăți și institute. De pildă, 
aici se vor întîlni studenții 
ppeți, muzicieni, artiști, pic
tori, tehnicieni etc. El va fi, 
de asemenea, prin programul 
său o sursă de informație de 
cea mai diversă factură : cul- 
tural-artistică, științifică, teh
nică.

Înalta ținută și ineditul ac
tivității îl garantează faptul 
că vom atrage aici tot ce e 
mai valoros și reprezentativ 
în manifestările studenților. 
Intre orele 10—18 va fi un 
program obișnuit de club : 
oaspeții au la dispoziție di
ferite jocuri distractive, bili
ard, colecții de reviste și zia
re, se vor organiza audiții 
muzicale. întâlniri cu perso
nalități iar de la orele 20 în 
sus. se vor prezenta selectiu- 
ni din cele mai valoroase 
spectacole ale teatrului ex
perimental. O seară va fi 
transformată într-o „cafenea- 
literară", alta într-un „stu- 
diou muzical" etc. Dar, iată, 
mai exact, programul săptă
mânii viitoare : luni — des

chiderea festivă, inaugura
rea ; marți — muzică de jazz 
cu lănci KdrSssț/; miercuri 
— idem ; joi — Recital Ma
rin Sorescu; vineri — pro
gram de muzică contempo
rană cu Alex. Hrisanide și 
Aurelian Octavian Popa (se 
vor difuza înregistrări pe 
bandă din Stockhausen, 
Cage, Xenakis, Boulez, Olah, 
Vieru); sîmbătă — muzică 
de jazz; duminică — seară 
literară. Pentru programul 
viitor, vom prospecta opinia, 
masa studenților — avem un 
grup de studenți pricepuți — 
și garantăm, ne vom dovedi 
receptivi la fenomenele ar
tistice, literare etc. și-și vor 
găsi locul la club. Vrem să 
stimulăm mișcarea artistică 
studențească și să creăm 
tradiții.

Intimă, plăcută — ne 
răspunde George Teodo
rescu — un cadru civilizat, 
de intimitate colectivă, care 
va crea o legătură, fuziunea 
între spectatori și spectaco
lul în sine. Am folosit, în 
decorare, culorile închise 
pentru a aduna spațiul.

— De fapt, — intervine 
Vasile Craioveanu, — coau
torul — cele două scări in
terioare, vitrinele, lămpile 
din alamă si ceramică, ce 
împrăștie o lumină discretă, 
difuză, chiar și scrumierele 
de un fel aparte, mesele joa
se și fotoliile, creează o inti
mitate și-o căldură. Multe 
dintre ele. cele care plastici
zează interiorul, sînt procu
rate din resurse... locale. De
sigur, completările au și ele 
o importanță : se pot servi 
preparate specifice de bar, 
cafea, înghețată, prăjituri, 
pepsi-cola. citronadă etc. O 
realizare ingenioasă, și bine
venită, tinerească, pentru ti
neret.

V. CABULEA

MANIERISMUL FOLCLORIC 
Șl EROZIUNEA TRADLJIEI

citiți rO
• ACTUALITATEA — consacrată cărții, scenei, ecranului, șevaletului, partiturii. • RE

PORTAJE Șl FOTO-REPORTAJE. O pagină bogat ilustrată în care veți face cunoștință 
cu... • INTERVIU IN CUȘCA CU LEI. Amănunte despre peripețiile reporterului veți a- 
fla după lectura reportajului. • ARHIVĂ SECRETĂ. Un episod captivant petrecut către 
sfîrșitul celui de al ll-lea război mondial : descoperirea stenogramelor lui Hitler.

SPORT
Cum am

Fiecărui act al muncii, cu 
nn caracter permanent con
ferit de modul de viață, la 
rîndul lui determinat de 
cadrul social și natural, 
omul i-a atribuit un cores
pondent spiritual, expresie 
a atitudinii sale. In funcție 
de acești factori, sufletul 
co.ectiv a generat în per
manentă valori noi pe care 
Ie-a adăugat, înzestrîndu-le 
cu toată gama sentimen
telor sale.

Nicicînd cunoașterea a- 
cestor valori, aducerea lor 
în fața întregii lumi, nu s-a 
bucurat de atîta interes ca 
în vremea de acum. Dar, 
ca întotdeauna, cînd un as
pect esențial al vieții de
vine preocupare comună, 
riscul transformării în ma
nierism, cu tot cortegiul de 
suficiente, face să fie es
tompate adevăratele valori, 
care, de fapt, nu sînt niște 
entităti date pentru tot
deauna, ci, dacă se poate 
spune, sînt entităti dina
mice. E ceea ce scapă ade
sea ce’or puși să Ie dezvă
luie, S-au ivit „specialiști", 
care în intenția valorificării 
nu fac dccît să prezinte 
niște frînturi, ce, perpetua
te, riscă să devină manie-

Introducerea istoriei litera
turii universale ca disciplină 
de învățămînt în liceu, înce- 
pînd din toamna acestui an, 
este o măsură care, urmărind 
îmbunătățirea profilului șco
lii românești a. fost primită 
cu un justificat interes, în e- 
gală măsură, de elevi, pro
fesori, părinți.

Necesitatea obiectului este

certă, iar funcțiile lui, stabi
lite prin programă, multiple : 
deschiderea orizontului de 
cultură, facilitarea înțelegerii 
literaturii naționale, forma
rea unui sistem de cerințe- 
trebuințe de cultură la elevi, 
ă gustului lor estetic etc. etc. 
Dar cum se pot realiza aceste 
obiective ? Cu numai o sin
gură oră pe săptămînă la 
clasele umaniste ? Iată, de 
la început, un evident divorț 
între intenție (lăudabilă, ge
neroasă) și organizare defi
citară, îngustă). Dacă absol
venții claselor umaniste vor 
avea posibilitatea — intrînd 
în învățămîntul superior de 
profil — să-și completeze u- 

■ niversul de cultură, realiști-

literaturaȘCOLARA IN

corner cu UNIVERSALĂ

rism, să creeze fetișuri, 
alcătuind o imagine denatu
rată, o frumusețe formală, 
la care se aplaudă mai mult 
pitorescul costumelor.

Așadar, perceperea sen
surilor și punerea în scenă 
a obiceiurilor locului tre
buie făcută avîndu-se în 
vedere permanent nota de 
creativitate, ceea ce nu în
seamnă și pledoarie pentru 
imprimarea totală a inter
venției regizorale.

In raionul Caransebeș sînt 
sate cu o veche tradiție 
folclorică din care se de
tașează în mod special 
dansul și cîntecul. Multe 
din echipele acestora s-au 
afirmat cu prilejul diferite
lor concursuri, ajungînd să 
ocupe locuri fruntașe în fa
zele finale pe țară. (Marga, 
Obreja, Borlova, Teregova 
etc.). De un timp încoace 
se constată o oboseală în 
repertoriul acestora, o im
posibilitate de a depăși ceea 
ce cu ani în urmă a con
stituit o revelație. Găsesc 
că acest fapt se datorează 
nu secătuirii, epuizării va-

ION D. DANCEA
(Continuare în pag. a III-a) 

lor, precum și elevilor de la 
liceele pedagogice, industri
ale, economice li se interzice 
arbitrar accesul la cele mai 
elementare noțiuni de lite
ratură universală în anii li
ceului. Și cum majoritatea e- 
levilor aparține claselor rea
liste (numărul acestora este 
de 3—4 ori mai mare decît al 
celorlalte) ne întrebăm : cui

Jean Badea
asistent universitar 

îi este adresată noua discipli
nă de studiu în liceu? Unei 
minorități ! Este semnificativ 
faptul că la cursul de litera
tură universală al Universi
tății populare din Constanța 
s-au înscris anul acesta peste 
120 de elevi, foarte mulți pro
venind din clasele realiste. 
Interesul acestora, dorința 
lor de a cunoaște nu numai 
tainele matematicii sau le
gile fizicii, ci și comorile 
spirituale ale civilizației — 
nu pot fi ignorate.

„Voi urma arhitectura — 
ne spunea elevul Petpulescu

I
I
I
I ■mJ

Cristian din clasa a Xl-a C 
real, liceul 4 — Constanța — 
și regret că în liceu nu pot 
să studiez literatura univer
sală. îmi place să citesc o- 
pere ale marilor scriitori ai 
lumii, însă o fac la întîmpla- 
re, fără sistem. Cursul de 
care se bucură colegii mei 
de la uman ne era necesar și 
nouă, realiștilor. Nu înțeleg 

de ce sîntem socotiți nerecep
tivi la frumos, poezie, artă".

PROF. BRÎNZĂ ȘTEFAN 
(Liceul ,,Mircea") : „Trebuie 
să recunoaștem că o mare 
parte dintre cei mai buni 
elevi ai noștri optează pentru 
real. La uman vin nu numai 
cei cu aptitudini reale ci și 
cei care se tem de matema
tici, cei înclinați spre como
ditate. Aceasta ar fi numai 
una din cerințele introducerii 
literaturii universale și la 
real".

A doua problemă care se 
impune a fi urgent studiată 
și soluționată, privește nu
mărul de ore. Este foarte 
greu să epuizezi cantitatea 
apreciabilă de cunoștințe ce

rută de programă într-un 
număr de ore ridicol de mic. 
Relația dintre programă și 
numărul de ore conduce 
implicit spre superficialitate 
și, în ultimă instanță, va 
compromite scopul propus. 
Toți profesorii din Constanța 
care predau literatura uni
versală au reclamat nu
mărul redus de ore. Spicuim 
din mărturisirile lor :

EUGENIA POPA : „Dacă 
tot s-a introdus acest obiect, 
de ce nu se extinde și în clasa 
a XH-a ? Aceeași programă, 
în doi ani. Altfel, nu reușim 
să terminăm materia. Am a- 
juns să „rupem" din orele 
de literatură. Dar ce facem 
la clasele la care nu predăm 
și acest obiect ? !“

VALENTINA TICALOIU: 
„Nu avem timp. Manualul 
este informativ, explicațiile 
noastre, la fel. Trecem în 
fugă peste scriitori și opere 
de valoare. In actuala orga
nizare, cursul riscă să de
vină o banală însușire de a- 
utori si titluri de opere".

ELENA CODREANU : „Nu 
există nici măcar o oră la 
dispoziția profesorului pen
tru lucrări de control. Cînd 
să mai nunem si note ?“

EUGENIA DEMETRIAD : 
Faptul că programa e prea 
încărcată pentru un an duce 
la o lectură insuficientă. In
teresul nostru este ca elevii 
să parcurgă integral operele 
de bază. N-o fac. Sînt supra
aglomerați".

Noul obiect este predat nu 
numai în Constanta, în toa
tă țara, credem, de profesori 
de literatură română. Iniție
rea acestora s-a făcut într-un 
curs de două săptămîni la 
București. S-au susținut a- 
colo cîteva prelegeri univer-

(Continuare în pag. a III-a)

Șantierul naval Galați — Siluete in amurg

VICTIMA UNEI NOPȚI
DE BEȚIEO tristă întîmplare a făcut ca Școala profesională de me

canizatori agricoli din orașul Sf. Gheorghe să devină gazda 
unor recente dezbateri judiciare. In prezența sutelor de elevi 
și a cadrelor didactice, tribunalul a pronunțat sentința de con
damnare pe termene între patru și cinci ani unui număr de 
șase absolvenți. Ei au îmbrăcat hainele vărgate exact în mo
mentul în care trebuiau de fapt să îmbrace pufoaicele de 
tractoriști, în momentul în care, cu diploma de mecaniza
tori în mină, urmau să pășească în viață. Cu aceasta, însă, 
dosarul pe care fusese înscris numele școlii, n-a fost închis. 
O altă sentință, mult mai severă se așteaptă a fi pronunța- 

' i Biro Attila, vinovat pentru omor.tă curînd, împotriva lui

întâmplarea de la care s-a 
ajuns la tribunal s-a petrecut 
în luna iunie, cu ocazia ban
chetului de absolvire a elevi
lor din anul III. După ore 
de chef neîntrerupt, între e- 
levi s-a încins bătaia. Unul 
dintre ei a fost ucis printr-o 
lovitură de cuțit.

După atîtea luni de la con

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

sumarea faptului este și firesc 
ca întîmplarea să înceapă a fi 
dată uitării chiar dacă din 
cînd în cînd conducerea șco
lii și profesorii mai sînt de
ranjați cu cîte o întrebare re
feritoare Ia ea. Făptașii, ce-i 
drept, se află la locurile lor, 
ispășindu-și așa cum se cuvi
ne, pedeapsa meritată. Dar

de vimai există o categorie 
novați care dorm noaptea li
niștiți, deoarece nici un arti
col din codul penal nu pre
vede pedepsirea lor. Aceasta 
trebuie să vină din partea 
forului tutelar pentru că vi
novății respectivi sînt organi
zatorii banchetului. adică 
conducerea școlii, împreună 
cu profesorii și pedagogii par
ticipant la distracție și care 
în noaptea aceea au scăpat 
din vedere răspunderea mo
rală de-a supraveghea com
portarea acelora care mai fi-

ratat o

finala ?
te- 

tre- 
de 

croni-

jucători care au co- 
au fost alături de

ESSEN (corespondență 
lefonică). — Regret că 
buie să transmit în loc 
cronica unei victorii, 
ca unei înfringeri (16—17). Din
păcate însă echipa studențiloi 
români a ratat cîștigarea cam
pionatului mondial universi
tar de handbal la care valoa
rea componenților săi îi dădea 
dreptul. Portarul Penu a prins 
o zi mare. Din păcate însă 
atacul a funcționat defectuos, 
jucătorii noștri ratînd nume
roase ocazii de gol. Echipa 
noastră și-a bazat prea mult 
jocul pe forța de șut a lui 
Gruia care deși a tras foarte 
mult la poartă, nu a reușit să 
înscrie decît două goluri. 
Singurii 
respuns 
Penu, Guneș care a înscris 7 
goluri, Gațu cu 4 și Licu cu 
3 goluri înscrise. A arbitrat 
părtinitor vest-germanul
Schneider. El a permis jucă
torilor sovietici să țină mingea 
exasperant de mult deși ar fi 
trebuit să fluiere joc pasiv. 
Antrenorul echipei vest-ger- 
mane Hotty Kessler îmi spu
nea imediat după meci că ro
mânii ar fi meritat victoria 
chiar în condițiile în care s-a 
jucat.

OVIDIU PĂUN

ind încă în școală, mai erau 
încă elevi.

La toate întrebările care i 
se adresează, directorul școlii 
dă din umeri cu nevinovăție. 
Nu știe nici acum precis cum 
s-au petrecut faptele. Lipsea 
din localitate în ziua cu pri
cina. Răspundea directoarea 
adjunctă. Dar înainte de-a 
pleca, directorul avea obliga-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag a Il-a)
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Ciudată și totuși deplin jus

tificată, concluzia aceasta re
vine în memoria fiecărui spec
tator la ieșirea din sala teatru
lui „Lucia Stupdzâ Bulandra" 
acolo unde în această sta
giune Kean-ul lui Jean Paul 
Sartre a văzut lumina scenei 
în versiunea regizorală a lui 
Dinu Negreanu. Probabil, in
tențiile regizorale ale acestui 
spectacol nu au fost inițial di
rijate spre a reconsidera tea
trul lui Sartre, cel puțin la 
nivelul acestei piese ca un 
teatru de vodevil și comedie 
dar, intenționat sau nu, abe
rația a devenit o realitate și 
o asemenea tristă și falsă rea
litate face deplin justificată 
nemulțumirea spectatorilor 
veniți să-1 întîlnească pe Sar
tre dar părăsind sala cu sen
timentul de a fi asistat cel 
mult la vodevilurile prost ju
cate ale unui, să zicem, La- 
biche.

Propunîndu-ne în aceste 
rînduri o discuție asupra sen
surilor spectacolului am con
siderat binevenită prezența în 
calitate de interlocutor a u- 
nui specialist în literatura lui 
Sartre, în persoana Georgetei 
Horodincă, de la Facultatea 
de limbă franceză și a unui 
reprezentant al concepției re
gizorale cu care a fost gîndit 
spectacolul, în persoana re
gizorului său Dinu Negreanu.

Bed. Pentru că includerea 
în repertoriul unui teatru de 
prestigiu a unei anumite piese 
din creația unui anume artist 
este, sau ar trebui să fie, dic
tată in primul rînd de gradul 
de semnificație pe care-1 con
ține ea în raport cu spiritul și 
concepția artistică a acelui 
autor este firesc să ne punem 
întrebarea ■ care este locul pe 
care KEAN îl ocupă in dra
maturgia lui Jean Paul Sar
tre ?

G.H. S-ar putea spune des
pre Kean că locul său nu este 
cel mai semnificativ în dra
maturgia lui Sartre deși piesa 
aceasta conține, disimulat a- 
proape toate ideile sartriste. 
Atunci cînd în 1953 a adaptat 
vechea, melodramă a lui Ale
xandre Dumas, Sartre a găsit

• • • • •

VICTIMA
(Urmare din pag. I) 

ția să hotărască împreu
nă cu consiliul pedago
gic cadrul în care să se or
ganizeze și să se desfășoare 
banchetul, să stabilească atri
buțiile concret^ ale profeso
rilor, pedagogilor și persona
lului școlii. j.

I-a lăsat însă pe cei
lalți să se descurce cum 
pot. Și cei care au rămas, au 
hotărît, împotriva .regulamen
tului de ordine interioară: ad
miterea la banchet și a ru
delor și prietenilor absolven
ților. Aceasta a fost greșeala 
capitală a conducerii școlii. 
Cel care a comis omorul a 
fost chiar unul dintre acești 
invitați, respectiv fratele ele
vului Biro Aipad, condamnat 
și el.

Apoi, după ce inițial s-a 
convenit ca rația de băutură 
pentru fiecare elev să fie cîte 
trei sticle de bere, pe par
cursul chefului s-a renunțat 
la această măsură de preve
dere. Elevii au trecut drumul 
la un bufet din apropiere, 
împrospătîndu-și „rațiile" cu 
încă cîteva lăzi cu bere și li
chior, fără ca directoarea sau 
vreun profesor din cei zece 
prezenti. să încerce a-i împie
dica. După miezul nopții, 
cînd banchetul trebuia de 
mult încheiat, rubedeniile și 
prietenii sărbătoriților au pu* 
pe masă darurile lor, adică 
damigenele cu vin și țuică. 
Nici de data aceasta, cei răs
punzători de ordine nu s-au 
împotrivit, comițînd o nouă 
greșeală. In aceste condiții, 
distracția din incinta școlii a 
degenerat lesnicios. Spre di
mineață, pe la orele 5, elevii 
s-au îndreptat către dormi
toare, unde s-a iscat scanda
lul. Printre ei se aflau și „in
vitații" acestora, prietenii și 
rudele. Cu ce drept au intrat 
ei în dormitoare, nimeni nu 
poate spune. Dacă portarul 
sau pedagogul ar fi fost la 
posturile lor, dacă și-ar fi fă
cut datoria, aici nu ar fi pă
truns persoane străine și în ul-

aici prilejul de a repune în 
discuție acea temă perpetuă 
a operelor sale : raportul ar
tistului cu societatea. Faptul că 
Sartre a plecat de la un text 
preexistent a determinat o re
evaluare a situațiilor și a ses- 
surilor lor, sensuri care sînt 
aici conținute implicit în sub- 
textul unor replici. Ceea qe 
obligă la o atentă lectură a 
piesei pentru a-1 descoperi pe 
adevăratul Jean Paul Sartre.

Red : Fără a fi deci cea 
mai semnificativă piesă din 
creația lui Sartre, Kean ră- 
mine totuși o operă reprezen
tativă pentru ideile și concep
ția acestuia.

evident, o întîlnire a lui Kean 
cu Goetz sau Oreste, personaje 
cheie în teatrul lui Sartre dar 
tocmai din această întîlnire se 
naște nuanțarea specifică care 
face ca Kean să fie primul 
personaj din teatrul lui Sartre 
capabil să înregistreze pră
pastia dintre lumea idealurilor 
sale și lumea reală care-1 în
conjoară. Tema artistului, în
țeles ca un bastard al socie
tății, apare în toate piesele 
lui Sartre, dar în Kean ea ca
pătă o tonalitate specifică și 
spectacolul nu a subliniat a- 
cest lucru.

Red. : Cum se explică a- 
tunci finalul piesei In care

Red. : Chiar dacă în piesa 
lui Sartre acest final există 
pentru că în concepția dum
neavoastră regizorală Kean se 
vrea un punct de vedere ge
neral asupra creației lui Sar
tre, ar fi trebuit poate să re
nunțați la falsul final al pie
sei tocmai pentru a-i îmbo
găți sensurile și pentru a o 
face cit mai conformă cu dra
maturgia lui Sartre.

G.H. : Pe de altă parte eu 
cred că în ceea ce privește 
această problemă a contami
nării individului de către so
cietate care ar putea explica 
cedarea lui Kean nu poate 
avea loc decît înainte de a se

POSTFESTUM

SARTRE, AUTOR 
DE COMEDIOARE?
D.N. : Mi-a plăcut întot

deauna Sartre prin ideile sale 
și am fost totdeauna interesat 
de existențialism nu numai în 
dramaturgie dar și ca feno
men în sine. Atunci cînd Sep- 
timiu Sever mi-a adus piesa 
oferindu-mi-o într-o traducere 
originală am întrezărit posibi
litatea unor creații actoricești 
de valoare și în același timp 
prilejul de a aduce pe scenă 
marile idei sartriste.

G.H. : Alături de Nekras- 
sov, Kean reprezintă o etapă 
particulară în evoluția gîndi- 
rii lui Sartre. Un anume sta
diu al unui tip de personaj 
comun pieselor sale. Există,

Kean cedează, renunță, ac
ceptă totul. Mă refer la acel 
final, de fapt foarte formal, 
care prelungește piesa inutil 
modificând aproape integral 
sensurile spectacolului.

D.N. : Am și eu sentimen
tul că tot ceea ce urmează 
după tabloul cinci al decla
rării revoltei sale în public 
este inutil și că piesa ar fi 
trebuit să se termine aici. Că 
tot ceea ce urmează după ea 
este un fals final, o trădare a 
piesei, a mesajului ei. Dar ac
torilor le-a plăcut acest al 
doilea final, acest „happy- 
end“ și... am cedat. De altfel, 
acest final există și în textul 
lui Sartre.

comite actul. De vreme ce 
tocmai ea este cauza care îm
piedică temporar gesturile de 
a deveni acte. Cedarea lui 
Kean are cred în piesa lui 
Sartre un cu totul alt sens. 
Una din ideile permanente ale 
lui Sartre este lipsa de auten
ticitate cu care se zbat perso
najele pentru a încerca să 
trăiască cu cît mai multă sin
ceritate. Și Kean oferă un te
ren deosebit de favorabil a- 
cestei demonstrații. Pentru că 
personajul acesta este în ace
lași timp și un activ și un 
personaj în sine care prin me
seria și vocația sa ar cunoaște 
arta „nesincerității" de a-și 
trăi rolurile. Ana, contesa de

Koefield, prințul de Welles și 
Kean însuși — toate aceste 
personaje joacă un rol, pro
priul lor rol respectind deci 
convențiile pe care le cere 
lumea în care trăiesc. Acesta 
este aspectul esențial pe care 
piesa îl aduce sub raportul 
contaminării individului de 
către societate. Și acesta nu 
este în nici un caz un motiv 
de veselie cum încerca să ne 
convingă spectacolul cu Kean.

D.N. : Dar, la un moment 
dat în piesa lui Sartre. Kean 
apare ca un cabotin...

G.H. : Există desigur în a- 
cest personaj înclinațiile unui 
cabotin dar ele provin din 
contaminarea omului cu per
sonajul pe care-1 joacă în fața 
publicului și pe care de fapt 
îl disprețuiește. De fapt, în 
piesa lui Sartre, Kean este un 
geniu pe care îl face cabo
tin nul. în timp ce în spec
tacolul lui Dinu Negreanu, 
Kean este un cabotin care 
face pe geniu. Acesta este, 
cred, marea eroare a specta
colului.

Și apoi încă ceva: în 
piesa lui Sartre despărți
rea lui Kean de Elena are un 
profund conținut tragic con
form ideilor sartriste. în spec
tacol nu știu ce s-a întîmplat 
dar acest lucru a dispărut și 
totul seamănă a comedie. Cred 
că au fost tăiate o serie de 
replici din piesa lui Sartre...

D.N. : ...și înlocuite cu al
tele din versiunea Ini Alexan
dre Dumas.

G.H. : Iar Sartre a fost ast
fel trădat în ideile și temele 
sale favorite. In acest final 
Kean și Elena încearcă pen
tru prima dată să fie sinceri 
cu ei înșiși, se înșeală reciproc 
dar fără răutate, își în
cearcă ultima șansă dar, sfî- 
șiați de imposibilitatea de a 
trece peste condiția lor, vor 
trebui să renunțe unul la ce
lălalt. Este un moment dra
matic și plin de semnificații 
care lipsește din spectacolul 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu
landra" dar care la Sartre e- 
xistă. Și nu e singurul.

Vă recomandam o carte:

„MESERIA 
DE A TRÂI“ 

de Cesare Pavese
După „Luna și locurile" și 

„Femei singure", E.P.L. pri
lejuiește cititorului o nouă 
întîlnire cu scriitorul italian 
Cesare Pavese prin „Meseria 
de a trăi".

Dotat cu o conștiință esteti
că superioară, Pavese — scri
itorul a fost dublat de un 
teoretician lucid care și-a 
supus în permanentă litera
tura unei judecăți critice o- 
biective. Jurnalul său este în 
acest fel nu numai povestea 
intimă a unei vieți, ci, mai 
mult decît atît, „istoria cri
tică a operei sale *. Analizîn- 
du-1 cu atenție cititorul va 
putea pătrunde în centrul 
problemelor sale de creație : 
alegerea timpului narațiunii, 
care la el nu este deloc în- 
tîmplătoare ; interesul ciu
dat, deloc clasic pe care 
Pavese îl acordă persona
jului ; semnificația deosebi
tă a memoriei și copilăriei ; 
plăcerea și în același timp 
sentimentul vinovat al sin
gurătății. în alte pagini ale 
jurnalului poate fi observat 
un alt Pavese, atent la miș
carea de idei a epocii — 
preocupat de problematica 
existențialismului, de ideo
logia romantică, de estetica 
suprarealismului.

Dar dincolo de toate acestea 
jurnalul dezvăluie o altă rea
litate — corectînd impresia 
finală provocată de sinuci
dere — imaginea unui Pa
vese țesind planuri de vii
tor. iubitor de viață, cu per
manentă dorință de a rezis
ta, de a învinge „obsesia au- 
tO<S1-*^,aArii"

SABINA HUBEZEANU I

Invitație în culisele
4

Odată cu con
sumarea ultimei 
zile de vacan
ță, a luat sfîrșit 
și ultimul act 
din seria acțiu
nilor „Festivalul 
filmului pentru 
elevi" din regiu
nea Banat. In 
cadrul ciclului 
de filme prezen
tate, au avut loc 
la nivelul Casei 
pionierilor, ex-

Și 
vi- 

ales

celei de-a șaptea arte
puneri, întîlniri 
cu artiști, reali
zatori, ceea ce a- 
prilejuit discuții * 
interesante 
instructive, 
zînd mai
culisele celei de 
a șaptea arte 
Printre altele, de 
o astfel de întîl
nire s-au bucu
rat elevii orașe
lor Timișoara, 
Arad, și Reșița.

Actorul Șerban 
Cantacuzino de 
la Teatrul „Ion 
Creangă"-, din 
București a -îm
părtășit tinerilor 
spectatori din 
experiența sa ar
tistică, 
zînd cu 
căldură 
mai năstrușnice 
întrebări puse de 
către auditoriu.

I. D.

răspun- 
multă 
celor

STAȚIUNEA PREDEAL —

0 MUZĂ PENTRU MELOMANI
In stațiunea alpină Predeal 

a fost inaugurat recent, din 
inițiativa Casei de cultură din 
localitate. în colaborare cu co
mitetul de stat pentru cultu
ră și artă, un studio de mu
zică ușoară, al doilea din țară 
după cel care funcționează în 
cadrul Universității populare 
din Capitală Scopul său este 
promovarea noilor talente a- 
firmate în rîndul amatorilor 
și dezvoltarea culturii muzi

cale în rîndul tineretului. 
Programul studioului, care va 
cuprinde concerte, expuneri 
și demonstrații se desfășoară 
alternativ cu cel al studioului 
bucureștean, de două ori pe 
lună și va fi întocmit și sus
ținut de compozitori și cântă
reți dintre cei mai cunoscuți 
precum și de către artiști a- 
matori ai casei de cultură din 
Predeal.

R. L,

UN PORTRET PENTRU ALBUMUL DV.

• ••••••
UNEI NOPȚI

timă instanță, nu s-ar fi în
tîmplat o crimă. Dar dormi
toarele erau nesupravegheate, 
pedagogul era și el la ban
chet, căzut poale undeva sub 
masă. Ulterior el a fost sanc
ționat de către directorul șco
lii, cu... mustrare scrisă.

Ceea ce s-a petrecut atunci 
. n-a fqst doar o consecință a 
•' repetatelor greșeli ale condu- 
; cerii-școlii în organizarea și 

supravegherea banchetului ci, 
de bună seamă, și rezultatul 
unor deficiente mai vechi și 
mai grave în procesul instruc- 
tiv-e’dutativ al elevilor. Lip
sit de autoritate, și competen
ță, directorul "școlii n-a reușit 
să impună disciplina și ordi
nea în rîndul elevilor și per
sonalului din subordine iar 
între cadrele didactice nu 
există o înțelegere deplină. 
In urma unui recent control 
s-au descoperit fraude în 
gestiunea magaziei de ali
mente, abuzuri grave față de

DE BEȚIE
elevi, serioase lacune în ac
tivitatea de educare a aces
tora. în această privință, 
foarte slabă a fost și inter
venția organizației U.T.C. Ea 
n-a fost sprijinită metodic și 
permanent de către comite
tul raional și regional al 
U.T.C, în organizarea și des
fășurarea activității sale poli
tice și educative. Activiștii 
U.T.C., după cum spunea se
cretarul organizației, au tre
cut rar și în fugă prin școa
lă, deși se cunoșteau greută
țile și neajunsurile care se 
manifestă aici. Ceea ce ni se 
pare însă mai greu de ex
plicat este faptul că nici în 
prezent nu se resimte vreo 
schimbare, vreo îmbunătățire 
în starea de lucruri din a- 
ceastă școală, Consiliul supe
rior al agriculturii întîrziind 
să aplice măsurile radicale 
care se impun.

LAL ROMULUS

E. CONSTANTINESCU

Sculpturi in cristal
Foto : V. BABA

PROFESIONALĂ INTRE

Astăzi elevi, mîine tehni
cieni ai industriei chimice

Asistam într-o zi la febri
litatea pregătirilor cu care 
era întîmpinată vizita in uzi
nă a unor funcționari din 
•minister. S-a întîmplat ca la 
ora prînzului să aștept în 
anticamera conducerii mai 
mult timp. De la cantină o 
voce impacientată întreba 
insistent pe secretară: „Mai 
durează mult discuția ? Se 
răcesc cartofii prăjiți". Pen
tru obișnuiții abonați ai 
cantinei în ziua respectivă nu 
a fost același meniul.

Din 65 de tineri din uzină 
cîți au abordat în ancheta 
noastră problema hranei, 48 
sînt nemulțumiți intr-un fel 
sau altul de cantină care, 
pentru tinerii recăsătoriți, 
este de o importanți covîrși- 
toare. Sugestiile ce le fac 
aceștia vizează trei direcții 
importante : calitatea mîn- 
cării. igiena deservirii și tim
pul în care se servește. Le 
primele două sintem convinși 
că nu trebuie să mai insis
tăm. A treia, timpul, se pare 
că necesită cîteva argumente. 
Masa se servește între orele 
10 — 12. In acest interval
fiecare secție este planificată 
cîte 15 minute. „De cele mai 
multe ori le pierzi așteptîn- 
du-ți rîndul, după care mă- 
nînci în mare viteză să nu 
depășești pauza".

Am întîlnit în uzină tineri 
veniți cu două trei ore îna
inte de începerea schimbului 
doi. și le era jenă să mărtu
risească că programul canti
nei îi obligă la un asemenea 
efort. Dacă organizatorilor 
nu le este jenă să-i frustreze 
de atitea ore libere, noi nu 
avem reticente. 200 de mun
citori din schimbul doi nu 
pot beneficia de programul 
cantinei deoarece fatalitatea 
i-a închingat între aceste 
ore.

In fața uzinei există un 
magazin unde se vînd nas
turi și alte articole de ma
nufacturi, țesături. Dacă î- 
deea bufetelor uzinale ve

hiculată de anchetați! noș
tri, nu poate avea acoperire 
tși nu pentru că „muncitorii 
au acum bani și pot găsi în 
caș tot ce le trebuie" așa 
cum opiniază tovarășul in
giner șef al uzinei) este ne
cesar să se ia legătura cu gos
podarii orașului sugerîndu-le 
vadul pe care l-ar putea a- 
vea o ospitărie deschisă aici. 
Fără prea mari cheltuieli de 
regie care să afecteze prețul 
preparatelor, al alimentelor 
nregătite în pachete pentru 
gustări. Poate, cine știe, se 
găsește chiar un mandatar 
priceput. Conducătorul între
prinderii este investit prin 
funcția lui, este obligat 
prin contractul colectiv de 
muncă, să aibă în atenție 
soluționarea acestor probleme 
sociale, dar se pare, unii con
ducători de întreprinderi au 
renunțat la dialogul pe care 
ar trebui să-l aibă perma
nent pe această temi cu sa- 
lariații lor.

Intr-o adresă trimisă de 
directorul fabricii de tri
cotaje „Miorița" către 
T.A.P.L. din Oradea citim: Nu 
avem posibilitatea acordării 
unui spațiu în incinta între
prinderii (pentru bufet); de a- 
semenea în pauza acordată 
muncitorilor de la 7,45 aceș
tia nu au solicitat nici un fel 
de preparate culinare sau de 
cofetărie". Inexact din cei 58 
anchetați, 43 sugerează ca 
fiind posibilă „și mai ales ne
cesară înființarea unei can
tine a Fabricii de tricotaje 
Miorița". Pentru prînz fabri
ca aduce mîncare de la can
tina Fructexportului. Majori
tatea din abonați socotesc 
această cantină incompati
bilă cu normele elementare 
de igienă și deservire civili
zată (cozi, murdărie, nu exis
tă tacîmuri, pahare, cuțite 
etc., personalul cantinei nu 
le dă nici o atenție, distanța 
pe care trebuie s-o parcurgă 
este destul de mare etc.) Ma
joritatea găsesc necesară în-

„DA” și „NU”
(II)

ființarea unei cantine a fa
bricii și pentru sectorul II, 
aflat la periferia crașuiv.i.

O altă „mostră" a atenției 
pe care o acordă conducerile 
de uzine problemelor sociale o 
oferă uzina. Aici, „înfrățirea" 
localul unui cămin pentru 
necăsătoriți a fost transfor
mat în circumscripție sani
tară. Conducerea uzinei „A- 
lumina" a desființat, de ase
menea, o parte din dormitoa
rele comune. Cine folosea a- 
cest spațiu locuibil ? Absol
venții școlilor profesionale 
care sînt obligați astfel să 
facă o trecere bruscă âe la 
condițiile asigurate în școa
lă (casă, masă, rufe curatei și 
polul cu care-i întîmpină, 
din acest punct de vedere, 
locurile de muncă. „Aproape 
îmi pare rău că nu am ră
mas repetent — ne mărturi
sea un absolvent nevoit să-și 
schimbe de 3 ori gazda în 4 
luni. In școală situația era 
cu totul alta".

Desigur nu aceasta este so
luția. Nu prin repetenția ti
nerilor se vor rezolva proble
mele lor vitale. Ea. trebuie 
găsită tot la cei ce răspund 
de gospodărirea orașului, a 
uzinelor etc. (In entuziasmul 
lor tinerii se ofereau să mun
cească voluntar pe eventuale 
șantiere pentru dormitoare 
comune).

Ar trebui văzut în ce mă
sură investițiile cu caracter 
social făcute de o întreprin
dere sînt bani aruncați în 
vînt sau, dimpotrivă, pot 
duce la beneficii materiale 
(prin sporirea productivității, 
a gradului de calificare, a 
gradului de atenție, a spiri-

tului de inițiativă etc). Ar 
trebui propus un calcul con
cret, o analiză social-econo- 
mică a acestui aspect.

în discuția cu președintele 
sfatului popular oraș trans- 
mit.eam nemulțumirile tine
rilor referitoare la organiza
rea și funcționarea unităților 
de alimentație publică (me
niuri sărace, bufete expres 
prost gospodărite, noua au
toservire transformată într-o 
circiumă etc. etc.).

— In anul trecut, l-am 
întrebat pe tovarășul preșe
dinte, dacă ș-au discutat în 
vreo ședință de comitet exe
cutiv, în vreo sesiune, pro
blemele tineretului ?

— Dar U.T.C.-ul ce face ? 
—ne-a răspuns, surprinzător 
de detașat, dînsul. Noi dis
cutăm, analizăm în general 
problemele de învățămînt, 
de comerț etc. De tineri se 
ocupă U.T.C.-ul...

Vasăzică aceasta este men
talitatea ! Atunci se explică 
de ce. tinerii sînt neglijați, 
Faptul acesta ne determină 
să apelăm, pe această cale, 
la forurile administrative su
perioare începînd cu Sfa
tul popular regional. Menta
litatea gospodarilor din ora
șul Oradea trebuie schimba
tă. De bufete, cantine, că
mine, dînșii se ocupă (expli- 
cați-le aceasta) și nu organiza
ția U.T.C. Iar problema con
dițiilor de viață ale tineri
lor este tot atît de importan
tă pentru bunul mers al 
muncii ca și calificarea lor.

Anchetă realizată de 
VIORICA DIACONESCU 

C. BEJAN
L

COCA ANDRONESCU
Urmărită cu interes de publicul nostru în 

„Telegrame". „Dragoste la zero grade", , Nu 
vreau să mă însor". „Titanic vals", tinăra ac
triță a Naționalului dărimă prin înfățișarea 
ei toate canoanele impuse de vechile legi ale 
cinematografiei. Farmecul înnăscut ți dorința 
continuă de perfecționare a Cocăi Andronescu 
au făcut din ea una din cele mai solicitate ac
trițe. ,.T«nța și Costel" din foiletonul lui Ipt) 
Băiețu a reușit prin interpretarea actriței să 
fie primită cu entuziasm de toți obișnuiții 
spectatori ai televiziunii. Seară de seară, in 
„Castiliana" sau in „Dinu Păturică", Coca 
Andronescu desăvârșește sub ochii spectatori
lor de teatru imaginea unei actrițe serioase, 
inteligente și talentate.

învelișul plastic 

combate cariile
dentare

otrăvirilor fi s-au explicat 
cauzei» multor dintr» măsuri
le lor.

Imprumutafi-mi

Un lăudăros care
fi-a mine at pălăria

Doctorul Cuett, cercetător 
la universitatea din Roches
ter (S.U.A.) » descoperitorul 
unui înveliș plastic car» s» 
poate aplica pe dinții ame
nințați de carii. Produsul u- 
tilizat este un amestec de me- 
nomer lichid, cianocrilat de 
metil fi ingrediente silicioase. 
Acesta se sudează pe dinte 
pentru o perioadă relativ 
lungă — un an. Tratamentul 
experimentat pe 601 de dinți 
(in comparație cu 601 dinți 
netratați) a dus la o redu
cere de 86 la sută a cazurilor 
de formare a cariilor. Noul 
tratament preventiv va putea 
fi utilizat cu 
unde metoda 
dificilă.

un picior drept
Un ziar scoțian a publicat 

următorul anunț : „Un domn 
car» fi-a pierdut piciorul 
drept Intr-un accident dorește 
să lege cunoștință cu un domn 
căruia să-i lipsească piciorul 
sting, cu scopul de a se aso
cia pentru a-și cumpăra încăl
țăminte și ciorapi. Măsura: 
41~.

„Bicicleta

cu schiuri"

succes la copii 
clasică este mai

al lll-leaGeorge
nu era nebun

Maladia care a persecutat 
timp de 400 de ani casele re
gale Stuart. Hanovra și Pru
sia a fost descoperită recent 
de doi medici din Londra ca 
fiind dezechilibrul chimic nu
mit porfiria care afectează fi
catul. Astfel mult discuta
ta nebunie a regelui George 
al III-lea în timpul căruia An
glia și-a pierdut coloniile a- 
mericane nu era de fapt decît 
complicația acestei maladii 
incurabile. Maria Stuart, tira
nicul rege Iacob al VI-lea al 
Scoției, George al IV-lea și 
alți reprezentanți ai acestor 
case regale au fost victimele 
porfiriei. Prin descoperirea 
maladiei s-au pus capăt fan
tasticelor povestiri țesute în 
jurul morților lor misterioase.

P

O nouă distracție pentru 
schiori este oferită de o fir
mă

Un oarecare Thompson din 
Melbourne, — tip foarte în
crezut fi aspirina, cu orice 
preț, la faima de erudit — 
a pus rămășag cu un grup 
de prieteni ci va ști să răs
pundă tuturor întrebărilor ca
re vor fi puse în cadrul unui 
concurs radiodifuzat de cu
noștințe generale, fără vreo 
pregătire prealabilă; altfel, 
își va mînca pălăria. Bineîn
țeles că a pierdut și, spre 
satisfacția prietenilor, în sea
ra aceleiași zile a luat loc 
la un mare restaurant, a co
mandat o porție de cartofi 
prăjiți peste care și-a pus pă
lăria de panama, pe care a 
tăiat-o în bucățele și... s-a ți
nut de cuvînt. A mîncat-o.japoneză care fabrică un

fel de sanie cu schiuri pre
văzută cu ghidon care poate 
fi manevrată ca o bicicletă. 
Ea a fost proiectată să mear
gă cu viteză destul de mare 
pe orice fel de pîrtie si să-i 
dea posibilitate schiorului să 
ia viraje și chiar să facă sări
turi la fel de îndrăznețe ca 
și cu schiurile simple. „Bici
cleta cu schiuri" este pliantă, 
ușor portabilă și ea a și fost 
recent folosită in cadrul unor 
concursuri.

Cel mai generos

om din lume

Louis Marquant, în vîrstă 
de 57 de ani. este considerat 
un adevărat erou. Timp de 
19 ani el a donat centrelor de 
colectare a sîngelui din 
Franța 175 litri de singe. El a 
cedat, de asemenea, 300 cm 
pătrați din epiderma sa pen
tru a salva o fetiță, victimă a 
unor puternice arsuri. L 
Marquant a anunțat că 
pleca la Paris pentru a-și 
feri unul din rinichii 
nei alte fetite, căreia
ză să i se facă o astfel de 
transplantare El s-a mai o- 
ferit să servească drept „co
bai uman" profesorului sue
dez Bertil Bokund pentru 
cercetările sale în domeniul 
cancerului.

va
o-
u-săi

urmea-

f
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cu tine, HUNEDOARĂ
Cîteva sute de ingineri pro

pulsează la Hunedoara zvîc- 
netul abil al metalului prin 
retortele înnobilării, De cîteva 
sute de ori pe zi, trupul fără 
odihnă al șuvoiului de oțel — 
în toate ipostazele sale — pri
mește parafa căutărilor lor.

Cînd te gîndești la Hune
doara, simți fluturînd arome 
de oțel. Tentația spre poezie, 
inevitabilă (poezia ne-a su
gerat și titlul de față).

Hunedoara, privită în In
timitatea ei, a reușit să 
smulgă pelerinajului pe cele 
mai afective inimi sosite aici. 
Le-a oferit cu generozitate 
patul germinativ propice aspi
rației; Așa se face că anii au 
marcat ascensiunea in tandem, 
combinatul siderurgic împli- 
nindu-și vîrsta, concomitent și 
determînîpd-o pe aceasta, cu 
maturizarea a zeci de promoții 
de specialiști.

.Un astfel de nume desprins 
din lunga listă ce-ar trebui 
luată în considerație — ingi
nerul Irimie Muică Fișa sa 
biografică ar trebui scrisă pe 
o tablă din oțelul cel mai pur 
elaborat Ia Hunedoara. în tot 
combinatul a lăsat cite ceva 
din el. A urcat prin ani ca pe

o scară cu multe trepte, asi- 
milind și depunînd totodată, 
în 1943, ucenic, în 1947 elev 
la liceul seral, în 1951 student 
la Timișoara, în 1956 in
giner la Hunedoara la 
eocserie. Ca într-o frază 
muzicală lucrurile au e- 
voluat în continuare, cunos- 
cîrid pauze, dar numai pentru 
a pregăti următoarea ascen
siune. După trei luni, adjunct 
la utilaje, în 1959 șeful secției 
reparații utilaje siderurgice î 
în 1962 mecanic șef pe com
binat, inginer-țef apoi. Diri 
1963, conduce direcția mecano- 
energetică a combinatului. 
Nici nu se putea găsi o ilus
trare mai fericită a ideii de 
afecțiune și materializarea ei.

Pașii făcuți au și o altă 
unitate de măsură : dificultă
țile parcurse. La început coc
sul, capitol nou pe vremea 
aceea. Ulterior, readucerea la 
normal a secției I furnale — 
problema nr. unu. în cele din 
urmă, prelucrarea reparațiilor 
la grupul de laminoare de la 
Peștiș.

— Elementele de susținere ?
— Dexteritatea oamenilor 

cu care am lucrat și ambiția 
lor ca să facă treabă bună.

Găsesc răspunsul o explica

ție și la drumul parcurs de in
terlocutorul meu. Și-i înțeleg 
mai bine mobilul atașamentului 
său față de Hunedoara, deve
nită leagăn al pasiunii, în sen
sul realist al cuvîntului.

Cu furnalul, Eugeniu Gălbe- 
nușe s-a întîlnit mai întîi pe 
tabla unui amfiteatru la Po
litehnica din București. L-a 
văzut în cîteva rînduri și în 
practica studențească. L-a vă
zut mai de-aproape în 1961, 
cînd a luat în primire, ca șef 
de schimb, secția I furnale,

în ce s-ar putea exprima 
distanța între anul întîi de 
inginerie și cel de acum, al 
șaselea? în drumul dintre 
imaginație, prezentă la asimi
larea. noțiunilor predate la ca
tedră și stadiul în care poți 
răspunde la orice problemă 
ridicată de exploatare. Căci 
omui prezent și receptiv, Găl- 
benușe devenit intre timp 
adjunctul șefului de secție a 
conlucrat cu cei din jur la 
consolidarea fundamentului 
propriei competențe.

Satisfacțiile cele mai mari ale 
inginerului Petru Lazăr ? Con
tactul nemijlocit cu „ultimul 
răcnet" în tehnica laminării ; 
mai ales că o parte îi urmă
rește zilnic gesturile.

în anii din urmă au descins 
în Hunedoara pe drumul din
tre gară și Combinat mulți 
specialiști. Unul dintre ei an
gajat în 1965 — Alexandru 
Dragotă. Ce semnificații ar 
putea fi descifrate în anii pe 
care Sandu i-a dăruit Hune
doarei ? Greu de spus. Pentru 
că toată coloana vertebrală a 
pregătirii își are rădăcini la 
Hunedoara, a continuat și se 
prelungește aici. în 1951 a 
început școala medie tehnică 
siderurgică ; în 1960 e trimis 
la facultate. Stațiile interme
diare sînt lesne de bănuit. Iar 
acum șarjele elaborate pe du
rata unui schimb la O.S.M. 2 
își profilează existența sub 
scrutarea privirilor și a pri
ceperii sale.

La Hunedoara flăcările nu 
se sting niciodată. Asemenea 
lor, elixirul pasiunii pentru 
profesie avansează în epru- 
beta maturității spre nivele 
superioare, adjudecîndu-și noi 
taloane de calitate. Am avut 
la îndemînă sute de adrese 
precise. Dar cît de mare să fie 
hîrtia ca să le cuprindă pe 
toate ?

N. UDROIU

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală tovarășul Georges Mar- 
chais, membru al Biroului Poli- w 
tic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran- 
cez, care, la invitația C.C. al 9 
P.C.R. face o vizită în țara noas
tră. a

La sosire, pe aeroportul Bă- ” 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 9 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Virgil Tro- 9 
fin, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. a 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de ™ 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

*
în aceeași zi, tovarășii Paul 

Niculescu-Mizil, Virgil Trofin și 
Ghizela Vass s-au întîlnit la se
diul Comitetului Central al 
P.C.R. cu tovarășul Georges 
Marschais. întîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă- A 
rășească. w

Vineri dimineața, Aldra Shige- O 
mitsu, i 
București, 
noastră.

(Urmare din pag. I.)

DICȚIONARUL OBIECTELOR

CUNOSCUTE SUB

NUMELE DE CUVINTE

SATIRĂ
Cuvintele evoluează. Unele 

își pierd în timp utilitatea, 
ca niște produse demodate, 
scoase din uz sau înlocuite 
cu realizări mai avansate ale 
tehnicii silabelor. Unele (adi
că altele) dimpotrivă dobin- 
desc aplicări multiple, de
venind omului deosebit de 
folositoare. Din această a 
doua categorie fac parte și 
expresiile : unii, unele, une
ori... care, după cum se știe 
au un caracter limitativ, in- 
dicind precizie, măsură ți 
prudență tn vorbire sau 
scriere.

Odinioară, de pildă, se 
spunea ; Si-acum să discutăm 
problemele care ne preocupă.

Ațtăzi, vom afirma : și-a- 
cfirh să discutăm unele pro
bleme care etc.

E un progres evident, fn- 
trucît tuturor le va fi limpe
de, cu un sentiment de ușu
rare, că nu urmează dezba
terea tuturor problemelor, 
cum s-ar fi putut presupune 
altădată, ci doar a cttorva

Odinioară, lovindu-ne de 
un funcționar obișnuit să 
ceară mită 5 000 lei pentru a- 
cordarea unei locuințe, tl 
caracterizam sumar :

— Ăsta f la mită.
Astăzi vom defini funcțio

narul cu un plus de exac
titate :

— Ăsta ? Ia. uneori mită.

Cap.
XXI

Unii, unele

precum și uneori
de ĂL. MIRODĂN

...pentru ca să se înțeleagă 
limpede că omul nu primește 
sumele respective în totalita
tea vieții din zori cînd se 
trezește și pînă seara la 12 
cînd stinge lampa pentru a 
adormi, ci numai în unele 
momente ale activității sale.

„Te-ai întîlnit cu un elev 
dintr-a una de liceu ; l-ai în
trebat părintește cam ce s-a 
discutat în ultima ședință a 
organizației din școală ; băia
tul s-a uitat lung la tine 2:

— Habar n-am. Eu jucam 
vapoarele cu Popescu Maria
na și cu Pandișpan.

— Pandișpan ?
— Viorel. Viorel Alboiu.
— Aha...
Despărțindu-te de el, dai 

nas în nas cu un redactor al 
„Scînțeii tineretului" pe ca- 
re-l cunoscusesi cîndva cu 
prilejul unei călătorii de do
cumentare la Panciu.

— Dragul meu, îi vel spu
ne, vreau să-ți atrag aten
ția asupra unui fenomen in
teresant. Tocmai sfătui de 
vorbă adineaori cu un băiat 
dintr-a noua. Zicea fii atent 
ci unit elevi consideră că 
unele ședințe sînt uneori in
suficient de atractive.

Dificil de găsit un loc sea
ra la barurile de zi de pe 
bulevard sau bulevarde. Si 
mai dificil încă de rămas la 
o masă.

Atunci teșind în stradă și 
înjurînd lăuntric vei spune :

— In unele cafe-baruri 
domnește uneori o atmosferă 
care-ți provoacă unele mani
festări de greață.

Alaltăieri te-a bîntuit in
spirația — dintr-o nevoie vi
tală insuficient strunită de 
a-l critica pe directorul ge
neral în a cărui subordine te 
afli. Ieri ți-a telefonat un 
prieten : „ești capiu 7 te știam 
om cu picioarele pe pămînt. 
Astăzi la nouă jumătate di
mineața ai fost tăiat de la 
primă iar la unsprezece re
trogradat, cu două clase pen
tru neglijențe grave în tim
pul serviciului.

— Ce-i cu tine 7 — întrea
bă nevasta, evitînd niște ochi 
înroșiți si o față lividă.

— Iubito, hohotești tu a- 
runcîndu-te în poalele tova
rășului . de viață. Trebuie 
să-ți mai spun că mai există 
unele cazuri cînd unii direc
tori nu suportă uneori cri
tica și atunci comit unele 
porcării.

Plouă tn casă. Te-ai adre
sat I.A.L.-UÎUÎ și I.R.C.R.-ului

Pomul cu... vrăbii

UMOR
pentru niște reparații ele
mentare pe care numai aces
te și asemenea întreprinderi 
sînt în măsură a le executa. 
Te-ai așteptat ca după răs
punsul : „vom studia cererea 
dv.“ să urmeze un zidar cu 
cele trebuincioase și trei cea
suri de lucru. N-au urmat. Și 
nici semne că vor urma nu 
se arată. Și te simți umil și 
neputincios și-ți vine, să urli.

Atunci scoți o foaie de hir- 
tie, pornind la alcătuirea 
unui (al cîtelea 7) memoriu 
destinat celor in drept : 
„Subsemnatul;., am onoarea 
de a vă aduce la cunoștință 
că unele manifestări de bi
rocratism și nepăsare uneori 
criminală mă îndeamnă în 
unele ceasuri să mă dau u- 
neori cu capul de pereți".

t) $i încă... Pentru că nici 
problemele, la rîndul lor, nu 
trebuie analizate tn gene
ral, drept pentru care vom 
spune: unele aspecte ale 
problemei.

*) Și nu numai lung.

al dv.
uneori sincer, Al. MIRODAN

Noua instalație 

pentru antibiotice
Un colectiv de la Fabrica de 

antibiotice din Iași a proiectat 
și executat — din fonduri de 
mică mecanizare — o instalație 
nouă pentru fabricarea clorhidra- 
tului de tetraciclină (antibiotic 
cu spectru larg de acțiune). In
stalația, avînd uu proces tehno
logic perfecționat, va permite 
dublarea producției acestui me
dicament, care are o calitate co
respunzătoare farmacopeelor in
ternaționale de largă circulație.

(Agerpres)

Bourenii fi e, mai ales, neînchi
puit de frumos să ți se păstreze 
în rindurile neamului tău ochii 
albaștri și să-ți închipui că ești 
un fel de umbră a icoanelor de 
pe turla bisericii din Voroneț, 
pictată de curgerea vremii, un
deva mai departe pe lutul Mol
dovei. Opriți de timpuri întru 
această credință Moș Vasile și 
femeia sa au săvîrșit, aproape 
fără știre două minuni. O fată, 
pe Ancuța, care i-a respectat do
rința de rodnicie înconjurindu-se 
ca turla unei biserici din vre
mea lui Ștefan Vodă cu chipu
rile a cinci fetițe cu ochi albaș
tri și un băiețel și cea de a doua 
minune care cîntă: un poet. In 
fața celei de pe urmă minuni 
pe care-o poate face un om șl 
o femeie mi-a fost menit să-mi 
făuresc convingerea că românii 
și-au zămislit din lut poeții mai 
întîi, mult înainte de a-și face 
zei. Și doar așa e lesne de-n(eles 
de ce Alecsandri a fost cît flu
ierul de mititel și Eminescu 
rupt de suspine ca un nai. Pen
tru asemenea minune Apetrei 
Constantin, cel de al optulea 
între feciorii și fiicele lui Moș 
Vasile s-a închinat rostindu-se 
in versuri în fața mamei sale 
mai întîi. Unde a învățat să se

e
e

Casa bătrînească are găuri / 
Prin care scapă cerul prins 
cîndva / Bătrina-și uită ultimile 
clipe-n palme / Bătrînu-aprinde 
luminarea veche, ca o stea. / 
Apoi se află totul prin vecini / 
Bătrîna pleacă-n nehotarele ui
tării / Bătrinul nins cu fulgi de 
lacrimă zimțată i Umbrește ori
zontul luminării.

Stingerea aceasta se soldează 
însă cu o creștere sporită a vi
talității ochilor albaștri. Expe
riența, fie și tragică, sfătuiește 
și mîngîie. Totul, chiar și pă
mîntul ca element primordial in- 

.tră datorită acestei puteri de a 
cunoaște cu gîndirea și cu sen
sibilitatea în posesia omului: 
„Pămînt plîns împrejurul unui 
fluier ' Și coborît cu apele sub 
viță / Strămoșii mei prin unghii 
te-au împins / 
Mioriță",

Pe dealurile 
care și-au uitat 
de multă vreme 
de grîu și struguri, pe cele două 
lacuri albastre care coboară ce
rul pînă la ochii albaștri, Sado- 
veanu i-a văzut cu uimire și i-a 
făcut să se trezească în scrierile 
lui. Țuculescu i-a văzut și i-a 
luat în sufletul său. De ce m-aș 
fi ferit să nu-i văd și să înțeleg 
vremea de astăzi prin ei ?

lui „drum spre Hîrlău“, se 
tîlnește sub lumina zilei de 
prin ea, și datorită ei cu aureola 
de acum romantică și de gură 
de rai a pămîntului românesc din 
vremea lui Ștefan cel Mare, ln- 
tilnirea se face, doamne, prin 
mijlocirea lunii, a culorii albastre 
aduse parcă tot din cer pe pă
mînt și omului.

Un șir de lacuri albastre în 
care noaptea simți cum peștele 
pîndește să sară-n lună, oamenii 
care spre seară sub cerul al
bastru gîndesc să ajungă în veș
nicie, ochi albaștri ca ai celor 
peste patruzeci de Apetrei — 
iată firul care asigură drumul 
prin istoria afectivității noastre 
naționale, iată chipul de azi al 
drumului spre Hirlău.

Toate la un loc și, mai ales, 
omul; omul care, așa mi se pa
re, aici la Boureni prin cei șap
tezeci și patru de ochi albaștri ai 
neamului lui Apetrei vine să po
vestească despre timp, transmite 
certitudinea că noi vom reuși 
cîndva, mai bine decît soarele, 
să facem să înflorească pămîntul.

Și iată că e frumos să te che- 
_ me Apetrei ca și cum ai fi fost 
9 făcut din aceeași piatră din 

care vorbește de cîteva mii de 
• ani străvechea civilizație a Cu- 

cutenilor, vecină ca așezare cu

In
dii,

ambasadorul Japoniei la 
ști, a părăsit definitiv țara

(Agerpres) închine așa 
și, mai ales, 
trebat.

greu de răspuns 
foarte greu de în-

In lacrimă de

din împrejurimi 
pustiul de-acum 
devenind recolte

SPORT
• După cum anunță cores

pondentul sportiv al agenției 
„France Presse", la turneul 
olimpic de hochei pe gheață de 
la Grenoble vor participa 16 
echipe, in cazul că reprezenta
tiva Ungariei va accepta să în
locuiască formația Poloniei, care 
a forfaitat. Echipele au fost re
partizate in două grupe.

In grupa A vor juca: U.R.S.S., 
Canada, Cehoslovacia, Suedia, 
S.U.A. Celelalte trei echipe care 
vor evolua în această grupă vor 
fi cunoscute după jocurile de 
baraj la care participă echipele 
R.D. Germane. Norvegiei, Fin
landei, Iugoslaviei, R.F. a Ger
maniei și României. Echipele 
învinse din meciurile de baraj 
vor alcătui grupa B alături de 
Japonia. Italia. Austria, Franța 
și Ungaria.

• După două runde, în frun
tea turneului internațional 
șah de la Beverwijk se 
Gheorghiu (România) și 
(Olanda) cu cite 1.5 puncte. Ur
mează în clasament Korcinoi 
(U.R.S.S.) 1 punct și o partidă 
întreruptă.

în runda a doua, Gheorghiu 
a ciștigat partida cu Donner.

Turneul maeștrilor a progra
mat runda a doua. Ciocîltea a 
remizat cu cehoslavacul Vyslou- 
zil.

de 
află 
Ree

• Astăzi, la Zagreb, în prima 
manșă a finalei „Cupei campio
nilor europeni" la polo pe apă 
echipa Dinamo București întîi- 
nește formația Mladost, cam
pioana Iugoslaviei Returul va 
avea loc la 20 ianuarie la Bucu
rești.

• Aseară pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" a 
luat sfîrșit a doua parte a cam
pionatului republican de hochei 
pe gheață. în meciul derbi Dina
mo București, fruntașa clasamen
tului. a învins cu scorul de ă—0 
(0—0, 5—0, 0—0) pe Steaua.

•LITERAT
(Urmare din vagina I)

sitare de către specialiști. 
Mai exact așa cum ne relata 
tov. profesoară Valentina O- 
nișor — conferențiarii și-au 
citit fragmente din cursurile 
lor, fără alte lămuriri, fără 
să le raporteze la cerințele și 
condițiile programei școlare. 
In Constanta, nici un profe
sor de literatură 
n-a fost asistat la clasă 
conducerea școlii 
spectorul de profil al 
ției de învățămînt. Dar prac
tic, nici aceste organe de 
control nu pot da îndrumă
rile competente pe care le 
așteaptă profesorii de litera-

universaiă 
de 

sau in- 
sec-

UNIVERSALĂ!
tură universală, atîta timp 
cît ele însele cunosc proble
mele la modul general. Si 
totuși trebuie găsită o solu
ție ! ; Am solicitat părerea 
lectorului univ. MATACHE 
ARIE, de la Facultatea de fi
lologie a Institutului Deda- 
gogic din Constanța : In 13 
din cele 16 regiuni ale țării 
funcționează universități și 
institute pedagogice cu 
facultăți 
istă, deci, 
suficient de 
cializate în literatura univer
sală care pot conduce cercu
rile profesorilor de literatu
ră universală din licee. Con
cret susțin organizarea unor 
consfătuiri lunare, sau chiar

pedagogice
de filologie. Ex- 

un număr 
cadre spe-

bilunare, a profesorilor se- . 
cundari de literatură univer- ■, 
sală în care să se dezbată "> 
probleme de principiu, meto-tt 
dă. programă etc".

Oportunitatea unor aseme- * 
nea măsuri la care s-ar pu- 
tea adăuga : editarea in s 
colecția Lyceum a unui nu- ■ 
măr sporit de volume de “ 
specialitate ; mărirea fon- * 
durilor bibliotecilor școlare, , 
publicarea unor culegeri de * 
studii critice la un nivel ac- ’ 
cesibil elevilor; o preocu- ’ 
pare mai susținută față 
acest obiect în paginile 
zetei învățămîntului ar avea 
efecte practice imediate pen
tru perfectionarea predării 
acestei discipline.

'de«
Ga-

MANIERISMUL FOLCLORIC
(Urmare din pag. 1.)

lorilor, ci datorită slabei 
preocupări a celor puși să 
se ocupe de această chestiu
ne în a redescoperi sensuri 
pe care vremea, în aparen
tă. le-a ascuns. In aparen
ță, deoarece ele se află 
asimilate în tradiție, da
toria este numai de a Ie 
evidenția și în acest scop 
pătrunderea acestor 
ar putea scoate la 
valori inestimabile.

Mulți teoreticieni
nesc să se introducă, mai 
bine zis să cadă de acord, 
în laboratorul intim al 
creației populare. Fără pre
tenția de a fi descoperit a- 
cest miracol același bătrin, 
întrebîndu-1 de unde au 
plecat dansurile astea, mi-a 
răspuns, mai mult prin ges-

sensuri 
lumină

se căz-

turi, decît prin vorbe : „Păi, 
de unde să plece, din viața 
omului" și cu amîndouă 
tniinile arăta spre interiorul 
corpului, acolo unde după 
socotința lui s-ar afla su
fletul.

Se încearcă ca în activi
tatea căminului cultural să 
figureze cite o brigadă ar
tistică. Pe multe din c»> 
le-am văzut produeîndu-se 
pe diferite scene, cu prilejul 
concursurilor. Niște inex
presive încercări de transfi
gurare artistică a unor 
realități teribil de noi. Am 
încercat să-mi explic cau
za eșecului spectacolelor 
produse în laboratorul ca
selor de creație de inși rare 
par a fi departe de viața 
spirituală a satului. Dacă 
munca I-a îndemnat pe’.dm 
întotdeauna să-i găsească o

expresie artistică care să : 
dea farmec propriei exi
stențe să exprime propria 
noțiune despre frumos, a- 
tunci, desigur, pe fața lor 
citești, cînd sînt puși să se 
producă cu astfel de hibrizi, 
refuzul, neacceptarea dic
tată de un profil spiritual 
deja format '

Se exprima deci o atitu
dine. Nu s-ar putea oare ca 
o brigadă să reconstituie 
același itinerar, pornind de 
Ia niște realități concrete, 
după criterii identice ? 
Schema există de mult, 
după cite se vede. Dar nu
mai după un îndelung stu
diu al locului, după ce s-a 
cunoscut întregul lui edifi
ciu spiritual. S-ar izbuti 
astfel altoirea unei inovații 
la o milenară tradiție. Bine
înțeles că această muncă 
solicită efort.

Corespondenții regionali transmit:
APELURI 
PENTRU CĂL
DURĂ TRA

TATE CU... 
RĂCEALĂ

O nouă descoperire științi
fică ? Se înțelege că nu. Și 
totuși, la Galați crește nu
mărul locuitorilor care, prin 
intermediul telefonului voi 
să beneficieze de căldura 
strict necesară apartamenteloi 
lor, îndeosebi atunci cînd 
mercurul termometrului co
boară suh 0 grade.

Dar nu vă grăbiți ! Nu 
consultați încă specialiștii în 
telefonie. Și centrala orașului 
Galați este echipată cu ace

leași tipuri de aparate, mai 
vechi sau mai noi, pe care 
le întîlnim pretutindeni. Des- 
fire ce este, de fapt, vorba ? 
n zona nouă a orașului Ga

lați, adică în modemul carti
er Țiglina II, funcționează o 
centrală termică a cărei ca
pacitate permite încălzirea a 
12 000 de apartamente, cu 
posibilități de a furniza căl
dură chiar la 15 000. întreaga 
zonă nouă a orașului — car
tierele Țiglina I. II, III și 
Mazepa — este racordată la 
această adevărată uzină. Cu 
toate acestea, în numeroase 
blocuri situate chiar în apu>- 
pierea centralei, temperatura 
>n locuințe scade vertiginos.

Numeroasele apeluri tele
fonice la conducerea între
prinderii comunale Galați, 1» 
serviciu] dispecerat și centra
la termică, cu precădere ale 
locatarilor de la etajele su
perioare. se soldează, uneori, 
«■ii un plus ușor, trecător, de 
grade căldură.

Care este totuși cauza ? în 
ziua de 10 ianuarie a.c., am 
telefonat și noi la I.C. Galați. 
Ne-a fost de mare folos ama
bilitatea dispecerului de ser
viciu. Crișan Mureșan, care 
ne-a relatat ; „Legal, sîntem 
oblieați să asigurăm o tempe
ratură variind intre 18—21 
grade. Astăzi, într-adevăr, ca
loriferele sînt reci ca și cu o 
zi înainte, ca și altădată. 
Trebuie pus ceva la punct în 
centrală. Și încă ceva. Noi 
furnizăm căldură pe coloane 
le întreprinderii de gospodă 
rie locativă și dacă cei de 
aici nu le-au curățat la 
timp, locatarii vor tremura 
pînă în primăvară".

Iăta, pe scurt, de ce tele
fonul la Galați a devenit n 
sursă de căldură. Ar mai 
fi necesar, credem, ca între
prinderea comunală Galați să 
recepționeze cu mai multă 
căldură apelurile repetate și 
răsrepetate ale cetățenilor.

V. MOINEAGU

TREI DECENII 

PE SCENĂ
Formația de teatru din co

muna Ungheni, raionul Tg. 
Mureș a sărbătorit zilele aces
tea 30 de ani de activitate. 
Pe scena căminului cultural 
a fost prezentat un program 
alcătuit dintr-un cor vorbit 
al legendei istorice „Muma 
lui Stefan cel Mare" de I?i- 
mitrie Bolintineanu și „Nunta 
țărănească", tablou național 
intr-un act de Vasile Alec
sandri. Acesta este programul 
debutului din anul 1937, iar 
interpreții sînt aceeași care 
l-au Susținut cu trei decenii 
în urmă.

C. POGACEANU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE în programul viitor la cinematograful „Patria" din CapJta'ă

SIMBATA, 13 ianuarie

LA SENLIS (ora 19,30). Stu
dioul Institutului de artă tea
trală : FRAȚII KARAMAZOV 
(ora 20.00). Teatrul „Țăndări
că" : ILEANA SÎNZIANA (ora 
17,00).

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", sala Comedia : REGINA 
DE NA VARA (ora 19,30) ; sala 
Studio : CASTILIANA (ora 
15,00), MARTIN BORMANN 
(ora 19,30). Opera Română : 
CAVALERIA RUSTICANA, PA
IAȚE (ora 19,30). Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA 
(ora 19,30). Teatrul de Come
die : UN HAMLET DE PRO
VINCIE (ora 20,00). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", sala 
din B-dul Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI (ora 
20,00) ; sala Studio : KEAN 
(ora 20,00). Teatrul „C. I Not- 
tara“ (sala din B-dul Magheru) : 
LOVITURA (ora 19,30) : sala 
Studio : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ (ora 20,00). Teatrul
Giulești (în sala Teatrului
Evreiesc) : MARTORII SE SU
PRIMA (ora 19,30). Teatrul
„B. Delavrancea" ; ÎNTÎLNIRE

UN BĂRBAT SI O FEMEIE
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
9,30; 12; 14.30; 16,45; 19; 21,15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 

16,30; 18.45; 21). Feroviar (ore
le 8.30; 10,45; 13. 15.15; 17,30; 
20), Excelsior (orele 9.45; 12; 
14,15, 16,30; 18.45; 21).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15; 13.30; 16.15; 18,30;
20,45).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Unirea (orele 16 ;
18,15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
— seria I —

rulează la Capitol (orele 8.30 ; 
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

DOSARUL NUMĂRUL XII 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.30; 21). Grl- 
vița (orele 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20.30). Popular (ore
le 15,30: 18; 20.30).

SPARTACUS - ambele terii — 
rulează la Lumina (orele 

9,15; 15,45; 19,30).
O SUTA UNU DALMAȚIENI 

rulează la Doina (pentru co
pii orele 9; II; după-amia
ză 12 ; 14 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30).

CERUL SI IADUL
rulează la Union (orele 
15.30; 18: 20.30).

REPUBLICA LA 20 DE ANI. 
PRIN SATUL ROMANESC —
— FILE DIN ISTORIA SPOR
TULUI ROMANESC — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 11/1967

— VIAȚA ÎNCEPE LA 40 DE
ANI

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

LOANA
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare), Rahova (orele 

15.30; 18; 20,30).
O FATA FERICITA

rulează la Buzești (orele 15; 
17; 19; 21), Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Drumul Sării 

(orele 15; 17.30; 20).
DRAGOSTEA UNEI BLONDE 

rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30; 16, 18.15; 20,30), 
Modern (orele 9,30; 11.30;
13.30; 16; 18.15; 20.30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Tomiș (orele 9— 
16 în continuare. 18,30; 21),
Aurora (orele 8.30; 10.45; 13; 
15.30, 18; 20.30) Flamura (ore
le 9; 11.15; 13.30. 16; 18,15;
20,30)

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Flacăra (orele

15,30; 18; 20,30). Munca (orele 
16; 18,15; 20.30).

TREIZECI DE ANI DE VE
SELIE

rulează la Vjtan (orele 15,30; 
18; 20.30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE
rulează la Miorița (orele 9.30; 
12; 15,15; 18; 20.301

ROMANȚA PENTRU TROM
PETA

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare ; 18.30; 20.45).

CINE VA DESCHIDE UȘA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18,00; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Colentina (orele 
16; 18;20), Cosmos (orele 
14.30; 16,30: 18,30; 20.30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30: 20.45).

MARTIN SOLDAT
rulează la Volga (orele 9.30;
11,45; 14; 16,1.6; 18.30; 20.45).
Lira (orele 15,30; 18; 20.30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30).

SA-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30)

PROSTĂNACUL
rulează la Pacea (orele 
15.30; 18; 20,30).

SÎMRAtA, 
13 ianuarie 1968

18,00 Pentru noi, femeile ! ; 
18,30 Pentru copii ; Filmul de 
păpuși „Școala clovnilor" ; 
18,45 „Lumea copiilor" — ma
gazin distractiv ; 19.30 Telejur
nalul de seară ; 20,00 Tele-enci- 
clopedia ; 21,00 Film serial :
„Evadatul" ; 21,50 Studio UNO, 
emisiune muzical-coregrafică ; 
22,50 Seară de romanțe cu Ioa
na Radu ; 23,10 Telejurnalul de 
noapte ; 23,20 Telesport ; 20,30 
închiderea emisiunii.

seria III a și a IV-a
filmul lui Serghei Hondarciuk după romanul lui L. Tolstoi



... —........... ■■■ 1 ....... %

„îngrozitorii"
,,îngrozitorii" și-au schimbat înfățișarea. Fără pistoale prin 

buzunare și fără soldă în valută forte au devenit mai puțin a- 
roganți, au aerul unor pensionari. Shingugu înseamnă, pentru 
ei, plictiseală sufocantă. Viața de lagăr presupune renunțarea 
la toate plăcerile de odinioară, rigorile unei existențe austere, 
bîntuită de nesiguranță. Infrînți la Bukavu, mercenarii lui 
Schramme așteaptă deznodămintul aventurii lor. Mica locali
tate din Ruanda în care se găsesc ar putea să fie ultima etapă 
a itinerariului lor african după cum ar putea să se transforme 
într-un punct de tranzit către boxa acuzaților. Cei 116 de la 
Shingugu n-au pierdut toate speranțele. Este adevărat, Congo 
și-a închis porțile pentru ei dar două teatre de război îi so
licită : Yemen și Biafra. Băieții lui Schramme sînt, deocamdată, 
niște prizonieri. Vor redobîndi libertatea ? Cu ce preț ?

Soarta „îngrozitorilor" a declanșat neînțelegeri între Congo- 
Kinshasa (victima mercenarilor) și Ruanda (unde aceștia și-au 
găsit refugiu). Autoritățile congoleze cer respectarea hotărîrilor 
luate de comitetul ad-hoc al O.U.A. Ia Kampala : mercenarii 
să fie puși la dispoziția guvernului de la Kinshasa spre a fi 
anchetați și judecați pentru actele lor dacă guvernele țărilor din 
care provin nu vor compensa daunele materiale și morale pro
vocate Congoului. Ruanda (făcînd referire la existența unor 
decizii contradictorii în cadrul O.U.A.) refuză extrădarea. S-ar 
părea că micul stat african este supus unor puternice presiuni. 
La Bruxelles, un ziar de tiraj deplîngea soarta aventurierilor 
cu simbrie și avertiza că judecarea lor la Kinshasa va deteriora 
definitiv relațiile dintre Africa neagră și metropolele apusene. 
Se făcea, chiar, apel la omenie și dreptate. Dar, ciudat, ziarul 
în cauză trecea cu buretele peste fărădelegile comise de „bă
ieții" lui Schramme, Denard et comp, uita jafurile, vărsările de 
sînge, execuțiile în serie pe care le-au săvîrșit. Un ziarist ame
rican, Stanley Meisler, care a petrecut mai multe zile printre 
„îngrozitori" (cînd aceștia erau stăpîni pe Bukavu) relata con
fesiunile lor : a fi mercenar reprezenta, pentru ei, a practica 
profesiunea de „ucigaș de negri". Cinic, un mercenar se lăuda : 
„Deviza mea este să trimit zilnic un «kaffie» în ceruri".

Mike Hoare, nume cu rezonanță printre aventurierii adunați 
de Chombe, a căpătat pasiunea scrisului. își redactează memo
riile. Nu știu dacă treaba aceasta este mai rentabilă decît me
seria de mercenar dar un lucru este cert : Hoare a reușit să-și 
descrie cu destulă luciditate camarazii. Să cităm : „Nivelul lor 
de cunoștințe era slab, în proporții alarmante. Printre ei erau în 
mare număr alcoolici, vagabonzi, care nu s-ar fi putut angaja 
nicăieri în altă parte". în calitate de autor de memorii, Mike 
Hoare poate să redobîndească simțul realităților. în calitate de 
comandant al mercenarilor, el s-a comportat asemenea subalter
nilor despre care își amintește u dispreț. Dosarul „îngrozito
rilor" înveninează relațiile dintre Kinshasa și Kigali. Oficiali- B 
tățile ruandeze, culegînd aplauze la Bruxelles (sau cur.i scria 
REUTER cu prudență : bucurîndu-se de „sprijinul moral al 
țărilor de origine a mercenarilor", afirmă că mercenarii trebuie 
repatriați în țările din care provin. Ideea este respinsă de Con
go. Neînțelegerile dintre cele două țări au atins un punct de 
extremă gravitate prin hotărîrea congoleză de a rupe relațiile 
diplomatice cu Ruanda și de a denunța convențiile încheiate cu 
statul vecin Tensiunea îndepărtează, oricum, perspectiva unei 
soluționări a problemei mercenarilor. Dar nu este vorba doar 
de cei 116 de la Shingugu. Mercenarii simbolizează intervenția 
colonialistă, ceea ce plasează problema într-un context mai 
larg.

E. O.

„Discreție totală“ după 
convorbirile lui Brown la 

Washington
Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, George 

Brown, a părăsit joi seara Washingtonul după o scurtă 
vizită făcută în capitala S.U.A., cu care prilej a purtat 

convorbiri cu secretarul de stat Dean Busk.

înainte de a pleca spre 
Londra, Brown a avut o scurtă 
convorbire telefonică cu pre
ședintele Johnson, asupra că
reia, atît în cercurile britani
ce, cît și în cele americane, se 
păstrează o discreție totală. A- 
celași mutism este observat și 
în legătură cu convorbirile 
care au durat două ore și ju
mătate, între Brown și Rusk. 
Ministrul englez și-a exprimat 
numai „satisfacția pentru în
trevederile avute cu dl. Rusk", 
subliniind că ,,au trebuit să 
fie discutate numeroase pro
bleme într-un timp foarte 
scurt". Brown a refuzat să 
răspundă la majoritatea între
bărilor puse de ziariști, poziție 
adoptată și de purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert McCloskey.

Potrivit relatărilor cores
pondentului din Washington 
al agenției France Presse, se 
pare că confruntarea puncte
lor de vedere american și bri
tanic asupra măsurilor de e- 
conomii intenționate de Ma
rea Britanie în domeniul apă
rării nu au permis o apropie
re între cele două guverne. 
Pentru Marea Britanie, situa
ția economică a țării necesită

o retragere accelerată a for
țelor britanice de la Est de 
Suez și o reducere a cumpără
rilor de echipament militar 
din S.U.A., în timp ce Was
hingtonul se împotrivește u- 
nei asemenea retrageri, din 
cauza poziției în care se află 
S.U.A. în urma intervenției în 
Vietnam. Cercuri informate 
din capitala federală america
nă, citate de ziarul „Washing
ton Post", menționează că 
Rusk a cerut guvernului bri
tanic să-și mențină prezența 
în Golful Persic, în special în 
Insula Bahrein, pentru a asi
gura o supraveghere a regiu
nilor bogate în zăcăminte pe
trolifere din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat. Divergențe de 
păreri par să se fi semnalat 
și în problema vietnameză.

La încheierea întrevederilor 
Rusk — Brown, observatorii 
din Washington consideră că 
ele ar putea marca începutul 
unei înrăutățiri a „relațiilor 
speciale" existente între S.U.A. 
și Marea Britanie, dacă cele 
două guverne nu vor reuși 
să-și apropie punctele de ve
dere, atît în problemele apă
rării, cît și în legătură cu e- 
voluția conflictului vietnamez.

„Franța a încetat să mai facă 
politica altora“

- DECLARĂ PREMIERUL POMPIDOU
Agenția FRANCE PRESSE relatează că primul ministru 

francez, Georges Pompidou, a avut joi seara o convorbire 
televizată cu doi ziariști de la „Paris Match" și „L’Express".

F> o XX r* t
• COMISIILE de lucru ale 

Congresului culturii de la Ha
vana și-au încheiat dezbaterile, 
urmînd ca lucrările să fie re
luate în ședință plenară. Printre 
ultimele referate ascultate in 
cadrul comisiilor de lucru se 
numără și cel intitulat „Rolul 
culturii și al intelectualului în 
lupta pentru suveranitate și in
dependență națională". pre
zentat de Dina Cocea.

• ARESTĂRI ÎN PERU
• AUTORITĂȚILE peruviene 

au anunțat că poliția din Lima 
a arestat pe secretarul general 
al Partidului Comunist din Pe
ru, Jorge del Prato, și alte 
persoane aflate în localul săp- 
tăminalului comunist „Unidad". 
Federația ziariștilor peruvieni 
a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva 
acestei acțiuni, caliticînd-o 
drept „un atentat la libertatea 
presei". S-a anunțat, de ase
menea. că în provincie au fost 
arestate alte 5(1 de persoane, 
membre ale organizațiilor poli
tice de. stingă.

• SONDA lunară americană 
„Surveyor-7“, care a aselenizat 
marți în apropierea craterului 
„Tycho", a transmis pînă în 
prezent peste 2 200 de fotografii 
ale suprafeței lunare înfățișînd 
un peisaj presărat cu stînci. 
Imaginile sînt de o claritate re
marcabilă. declară specialiștii 
Centrului spațial din Pasadena.

• POSTUL de radio Daho
mey a anunțat că lean Baptiste 
Hachcme a fost destituit din 
funcția de președinte al Co
mitetului militar revoluționar 
instituit după lovitura de stat 
din decembrie 1967. Observatorii 
politici din capitalele africa
ne consideră destituirea lui Ha- 
cheme drept un indiciu al unei 
noi lupte pentru putere care a 
început în această mică țară 
africană, unde în ultimii patru 
ani au avut loc trei lovituri de 
stat.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului de Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicită
ții o declarație în care se ara
tă că în ultimul timp au fost 
comise atacuri împotriva unor 
sedii ale Asociației Generale a 
coreenilor din Japonia, iar co
reeni din Japonia au fost ares
tați. In același timp, se fac în
cercări de torpilare a tratative
lor dintre reprezentanții orga
nizațiilor de Cruce Roșie din 
cele două țări cu privire la re
patrierea coreenilor din Japo
nia.

® LOLLOBRIGIDA 
CONDAMNATĂ...

• CURTEA de Casație din 
Roma a respins joi recursul 
prezentat de Gina Lollobrigida, 
Jean Sorel si alți actori, decla
rați vinovați de delictul de 
„spectacol contrar decenței".

pentru a fi jucat în filmul „Pă
pușile". Actorii fuseseră con
damnați la 5 noiembrie 1966 la 
două luni închisoare, cu suspen
darea pedepsei, de un tribunal 
de provincie, sub acuzația de 
a fi participat la un „spectacol 
obscen". Curtea de Apel a reți
nut însă numai delictul de 
„spectacol contrar decentei", 
delict intrat într-o amnistie.

• HOTĂRÎREA PREȘEDIN
TELUI MAKARIOS

• PREȘEDINTELE Republi
cii Cipru, Makarios a anunțat 
vineri Ia Nicosia că în Cipru 
vor avea loc într-un viitor a- 
propiat alegeri prezidențiale. 
El a menționat că personal nu 
va accepta un nou mandat pre
zidențial, decît dacă va obține 
o majoritate substanțială de vo
turi.

• GUVERNUL vest-german a 
hotărît să nu adopte nici o lege 
electorală „tranzitorie" pentru 
alegerile legislative din 1969.

Hotărîrea de a amina elabo
rarea unei legi electorale, care 
să aibă la bază principiul scru
tinului majoritar destinat să 
introducă în R.F. a Germaniei 
sistemul bipartizan, a fost luată 
în cursul consultărilor celor 
două partide ale coaliției guver
namentale U.C.D.—U.C.S. și 
P.S.D.

Cea mai mare parte a con
vorbirii sale a fost consacrată 
problemelor de polifică !nter- 
națională. între altele, premie
rul francez a afirmat că Fran
ța a „încetat să mai facă po
litica altora", precizînd în a- 
celași timp că nu este vorba de 
o izolare. „Principiul politicii 
externe actuale a Franței, a 
declarat Pompidou, este cola
borarea cu întreaga lume".
' Abordînd problema Pieței 

comune, Pompidou a reafir
mat teza guvernului francez 
potrivit căreia, Marea Britanie 
nu este pregătită să intre în 
Comunitatea Economică Euro
peană (C.E.E.). Cu privire la a- 
ceasta, el a dezvoltat un nou 
argument subliniind că pla
nul de redresare financiară al 
președintelui Johnson preve
de un regim preferențial pen
tru Anglia. „Este pentru pri
ma oară cînd America recu
noaște în mod deschis că An
glia îi este strîns legată, ceea 
ce-mi permite să spun că Ma
rea Britanie nu este așa de e- 
uropeană", a relevat Pompi
dou.

• NOI DEMON
STRAȚII LA 

MADRID
Studenții Universității din 

Madrid au organizat joi o pu
ternică demonstrație în semn 
de protest împotriva hotăririi 
guvernului spaniol de a închi
de Facultatea de științe poli
tice și economice pînă la 1 
martie. Poliția a intervenit cu 
brutalitate pentru a împrăștia 
pe studenții demonstranți.

în semn de solidaritate cu 
studenții de la Facultatea de 
științe politice și economice, 
3 000 de studenți de la Fa
cultatea de litere au hotărit 
ca în cursul unei adunări li
bere să declare o grevă.

Referindu-se la hotărîrea 
guvernului spaniol de a în
chide pînă la 1 martie porțile 
Facultății de științe politice 
și economice, agenția France 
Presse remarcă că în felul a- 
cesta cei 4 000 de studenți 
nu pot să se prezinte la exa
menele din februarie și vor 
trebui să se reînscrie la cursuri 
în luna martie. Astfel, auto
ritățile vor avea posi
bilitatea să respingă cererile 
de reînscriere ale studenților 
considerați răspunzători pen
tru demonstrațiile care au avut 
loc, atît în luna decembrie, 
cît și la reluarea cursurilor 
după sărbătorile de iarnă.

• PROTESTUL 
STUDENȚILOR 

JAPONEZI
Conducerea organizației 

studențești „Zengakuren" din 
Japonia a anunțat că va orga
niza demonstrații de protest 
împotriva sosirii port-avionu- 
lui american „Interprise" în 
portul japonez Sasebo. Port-ă- 
vionul, cel mai mare din lume, 
urmează să ancoreze în rada 
portului Sasebo la 18 ianua
rie. La universitatea din ora
șul Fukuoka va avea loc la 15 
ianuarie un mare miting la 
care vor participa peste 3 000 
de studenți. Conducerea or
ganizației a anunțat că Ia 19 
ianuarie în fața reședinței ofi
ciale a premierului japonez și 
a ambasadei S.U.A. din Tokio 
va organiza o demonstrație 
de protest împotriva sosirii 
port-avionului american la 
Sasebo. Demonstrații și mitin
guri de protest au fost anun
țate la această dată și în alte 
orașe ale Japoniei.

La o bază antiaeriană din B. D. Vietnam ultimele pregătiri de luptă

necondiționat atacurile aeriene
împotriva R. D. Vietnam

Declarațiile lui Nguyen Duy Trinh

Nguyen Duy Trinh, 
ședințe al Consiliului 
niștri și ministrul 
al R.D. Vietnam, a acordat un 
interviu corespondentului spe
cial al agenției bulgare B.T.A. 
în R.D. Vietnam, în care a re
levat că, în ciuda eforturilor pe 
care le depun, agresorii impe
rialiști americani suferă înfrîn- 
geri mari. Pentru agresorii im
perialiști din Vietnam se pune 
problema : să accepte înfrânge
rea în situația în care se află 
acum, sau să aștepte ca ea să 
fie și mai mare. Alegerea o 
vor face ei. Guvernul R.D.

Turnul
din Pisa se

datina

vicepre- 
de Ml- 

de externe

Convorbirile de la 
Pnom Penh si Hanoi
• S-AU ÎNCHEIAT convorbi

rile dintre prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, și 
Chester Bowles, trimisul special 
al președintelui Johnson. Au 
fost discutate probleme referi
toare la incidentele repetate care 
au avut loc la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de sud, 
precum și la așa-zisul „drept de 
urmărire pe teritoriul Cambod- 
giei" reclamat de Statele Unite.

• ÎN URMA vizitei prințului 
Norodom Phurissara, minis
trul afacerilor externe al Cam- 
bodgiei, la Hanoi a fost dat pu
blicității un comunicat comun 
în care se arată că în cursul 
conv'orbirilor cele două părți au 
condamnat acțiunile agresive 
ale imperialiștilor americani 
Asia de sud-est și sabotarea 
către aceștia a acordurilor 
la Geneva din 1954 și 1962.

Vietnam a expus limpede pozi
ția sa în patru puncte, pusă pe 
de-a-ntregul de acord cu prin
cipiile de bază și condițiile 
principale ale acordurilor de la 
Geneva pentru Vietnam din 
1954 și cu programul politic al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Această 
poziție reprezintă baza pentru 
soluționarea problemei vietna
meze. La 28 ianuarie 1967, noi 
am arătat clar că convorbirile 
între R.D. Vietnam și Statele 
Unite în problemele care le in
teresează ar fi posibile după ce 
S.U.A. vor înceta necondiționat 
atacurile aeriene și toate cele
lalte acțiuni militare împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. 
O asemena manifestare de bu
năvoință și-a atras sprijinul 
larg al opiniei publice mondia
le. După cum știe însă toată 
lumea, S.U.A. au răspuns prin 
acțiuni militare.

Cu cît vor fi mai încăpățînati 
și mai războinici imperialiștii 
americani, cu atît mai grele 
vor fi înfrîngerile lor și cu atît 
mai fermă va fi opoziția opiniei 
publice mondiale și americane, 
a declarat Nguyen Duy Trinh.

Faimosul turn din Pisa »• 
clatină sub rafalele puternice 
ale vîntului. în ultimele două 
zile orașul Pisa a fost bîntuit 
de un uragan, vîntul atingînd 
o viteză de 100 kilometri pe 
oră. Amplitudinea oscilațiilor 
turnului au fost doar de cîți- 
va milimetri, însă ele au pu
tut fi înregistrate de aparatele 
ultrasensibile instalate în in
teriorul turnului. Cu toa.- a- 
cestea, știrea că tumul a fost 
supus unor oscilații a provo
cat neliniște în rîndul admira
torilor acestui monument ar
hitectural cunoscut în lumea 
întreagă. Specialiștii italieni 
s-au grăbit să liniștească opi
nia publică, declarînd că os
cilațiile de acest gen consti
tuie un fenomen cu totul nor
mal care nu constituie o pri
mejdie pentru turn. In ce 
privește viitorul acestui mo
nument, în primăvara anului 
1968 urmează să fie enunțate 
rezultatele concursului pentru 
cel mai bun proiect de con
solidare a turnului din Pisa.

Sănătatea lui Theodorakis

inspiră îngrijorare
în 
de 
de

® Constituirea la Atena a unei organizații studențești democratice

Clinele cu două capete
• O experiență neobișnuită efec

ERATA
Dintr-o eroare tipografică în 

pagina a IV-a a ziarului nostru 
de ieri, două clișee au fost in
versate. Facem cuvenita recti
ficare.

A. DUBCEK ÎN VIZITĂ 
LA „C.K.D."

Agenția C.T.K. informează 
că Aleksander Dubcek, prim 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a vizitat vi
neri cea mai mare uzină din 
Praga — „C.K.D.". într-o 
întilnire avută apoi cu acti
viștii Comitetului raional de 
partid și cu președinții or
ganizațiilor de partid din 
uzină, Aleksander Dubcek a 
arătat că Comitetul Central 
nu intenționează să aducă 
nici un fel de schimbări în 
linia stabilită.

Un medic din echipa doctorului N. Shumway a realizat a- 
ceastă fotografie inedită : ulti ma fază a operației efectuate 

asupra lui Mike Kaspeerak

ROMA 12. — Coresponden-
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Frontul patriotic din A- 
tena a dat publicității un co
municat în care se anunță că 
cunoscutul compozitor grec 
Mikis Theodorakis, aflat în 
detențiune din luna august 
1967, a fost transportat la In
stitutul de cancerologie al U- 
niversității din Atena, pentru 
examene medicale, deoarece 
exista bănuiala că ar avea o 
tumoare la creier. In comuni
catul relatat de ziarul italian 
„L’Unita" din 12 ianuarie se 
arată că examenele medicale 
au constatat existența unor 
leziuni datorate torturilor la 
care a fost supus din partea 
poliției politice. Citind aceeași 
sursă, ziarul menționează că 
doi patrioți antifasciști — A-
ristides Manolakos și Andreas 
Lentakis, lider al organizației 
de tineret „Lambrakis" — se

află de două luni în închisoa-
re ; ei sînt supuși la torturi și 
au sănătatea șubrezită.

„L’Unita" relatează, de ase
menea, că de cîteva zile cir
culă la Atena al doilea număr 
al ziarului ,,Avghi“, organ al 
Uniunii Democratice de Stin
gă (E.D.A.), care continuă în 
ilegalitate, lupta curajoasă 
pentru libertate și democrație. 
„Avghi" subliniază printre al
tele, importanța tendințelor u- 
nitare manifestate în rîndurile 
forțelor democratice grecești 
și propunerea organizației „A- 
părarea democratică" (de in
spirație centralistă) de a se 
constitui un organ de coordo
nare a luptei de rezistență.

Citînd aceeași publicație a 
E.D.A., L’Unita" anunță con
stituirea la Atena a unei or-
ganizații studențești democra
tice care a și difuzat manifeste 
cu conținut antidictatorial.

tuată la Kiev $ Reacțiile cîinelui
Muhtar

Cîinele căruia i s-a grefat un 
al doilea cap se simte bine. Du
pă cum am mai anunțat, în 
cursul unei operații efectuate la 
Kiev, cîinelui Muhtar de 4 ani 
i s-au grefat capul și partea an
terioară (labele, inima, plămî- 
nii) a corpului unui cățeluș de 
două luni. După operație. Muh
tar a continuat. sub efectul 
narcoticului, să doarmă profund. 
Dar, existenta a două sisteme 
nervoase au determinat, în 
continuare, o atitudine diferită 
a celor doi cîini. După ce ne
obișnuita pereche s-a trezit. 
Muhtar a fost liniștit. Dar se 
părea că ar vrea să se elibere
ze de povara neașteptată de pe 
gitul său. Capul cățelușului a 
manifestat însă agresivitate. El 
l-a mușcat de cîteva ori pe 
Muhtar de ureche și de o labă 
și a reacționat cu interes la 
tot ce se petrecea în jurul său. 
După administrarea hranei pe 
care a primit-o Muhtar, cele 
două capete s-au obișnuit trep
tat -cu situația, lor și, pînă la 
urmă, au ațipit. Cea de-a doua 
trezire nu s-a deqsebit de pri
ma. Cățelul deschidea tot 
timpul botul, încercînd să latre. 
Vineri, a treia zi după opera

ție, Muhtar s-a ridicat pe pi
cioare și a început să meargă 
în vivariul în care se află.

Cît timp va trăi clinele _ cu 
două capete nu se poate încă 
ști. O operație asemănătoare a 
mai fost efectuată în anul 1953, 
cînd capul grefat a trăit 29 de 
zile.

După părerea specialiștilor, 
grefa efectuată la Kiev de pa- 
tofiziologul Vladimir Demihov 
care, după cum arată agenția 
TASS, l-a cunoscut și a avut o- 
cazia să se consulte cu profeso
rul Barnard, are o importantă 
științifică. Ea va contribui la 
perfectionarea tehnicii trans
plantărilor. la dezvoltarea chi
rurgiei experimentale, va da 
posibilități oamenilor de știin
ță să cerceteze timp îndelungat 
reacțiile și procesele care au 
loc în țesuturi. Datorită acestei 
operații, se vor putea studia 
perspectivele grefării unor or
gane izolate și posibilitatea 
funcționării lor normale în noua 
situație. Experimentatorii își 
propun, de asemenea, să studie
ze aprofundat căile de restabi
lire a activității creierului după 
moartea clinică.

Hotărit lucru, poliția britanică a intrat 
intr-o veritabilă febră a modernizării. N-a 
trecut nici un an de cînd Scotland Yardul 
s-a mutat din arhaicul lui sediu într-o clă
dire stil „ultima oră" și iată că și-a făcut a- 
pariția ,,Tom cel infailibil", polițistul elec
tronic.

Pe acoperișurile 
multor clădiri înalte 
din cartierul londo
nez Croydon au fost 
instalate tele-camere 
care ajută la supra
vegherea întregii zo
ne, unul din cele 
mai animate centre 
comerciale ale capi
talei britanice. Nu e 
vorba, așa cum au 
presupus mulți la 
început, de o simplă 
supraveghere a trafi
cului pe artere de in
tensă circulație. Ca
merele de televiziu

ne sînt legate direct 
de o secțiune specia
lă a Scotland Yard
ului care urmărește 
in permanență miș
cările pe străzi, în 
fața magazinelor, in
trarea în bănci și al
te instituții.

Respectabila poli
ție londoneză afirmă 
că noul polițist elec
tronic e infinit su
perior obișnuitului 
Tom (poreclă dată 
de englezii de rind 
polițiștilor). Direc
țiunea Scotland

Yardului afirmă că 
numai în două sâptă- 
mîni de acțiune „Tom 
cel infailibil" a des
coperit 30 de suspecți 
care au comis sau 
aveau intenția să 
comită infracțiuni. 18 
persoane au fost sur
prinse în flagrant 
delict de furt de 
către doi agenți în
zestrați cu mici 
posturi de radiore- 
cepție, „îndrumați" 
de centrul-tele. în 
cele 14 zile de opera
țiuni tele-camerele 
au făcut dovada efi
cacității lor. Doar 
cinci furturi n-au fost 
descoperite și semna
late. Două s-au desfă
șurat în interiorul 
unor apartamente iar 
trei au fost „operate"

„TOM CEL INFAILIBIL"
într-o noapte foarte 
cețoasă cînd „Tom 
cei infailibil" nu era, 
tehnic vorbind. în 
cea mai bună dispo
ziție.

Reporterii care au 
asistat la „patrulările 
electronice" din car
tierul Croydon și-au 
exprimat uimirea și 
stupefacția. Ei au 
urmărit, de pildă, 
cum. înainte de a fi 
forțată în plină noap
te ușa unui automobil 
luxos, hoțul a fost 
prins de mîini, de la 
spate de un polițist 
răsărit ca din senin.

Răufăcătorul „lucra
se" cu multă dexteri
tate, în mare liniște, 
într-un colț ferit și 
întunecos; dar, în 
cele cîteva minute 
ale acțiunii tele-ca- 
mera îl observase și 
agentul cel mai apro
piat era trimis la 
locul infracțiunii. în 
minutele imediat ur
mătoare în alt colț 
al cartierului, tcle- 
camera a surprins un 
tînăr care, aranjind 
vitrina unei mari 
ceasornicării își pu
nea in buzunar două 
ceasuri de mină.

Faptul a fost semna
lat rapid proprieta
rului. Nu se întîm- 
plase în realitate ni
mic grav: tinărul 
vînzător făcuse un 
nou aranjament în 
vitrină și scosese cele 
două ceasuri, pe care, 
din comoditate, le 
băgase un moment in 
buzunar. „Infailibilul 
Tom" dovedise de 
data aceasta exces 
de zel.

în orice caz, se 
pare că locuitorii 
cartierului Croydon 
n au de ce să se 
plingă. Dacă ieși din

casă și lași poarta 
imobilului deschisă 
telefonul polițistului 
îți atrage atenția. „Vă 
rugăm să încuiați 
poarta în timpul 
nopții". Dacă ți-a 
luat-o razna cîinele, 
nu-i nevoie să-l cauți 
in tot cartierul : Tom 
cel electronic e dis
pus totdeauna să te 
ajute.

Considerat de pe 
acum un succes, sis
temul de „patrulă- 
tele" experimentat la 
Croydon are toate 
șansele să fie extins. 
Se vorbește despre

apropiata instalare a 
unei rețele asemănă
toare in cartierul 
King’s Rood, sediul 
obișnuit al distracții
lor de week-end al 
beatnicilor.

Fină una alta lon
donezii se obișnuiesc 
cu ultimele desfășu
rări electronice ale 
Scotland Yard-ului. 
Cu umorul specific 
ei spun, privind ca
merele de televiziune 
cocoțate pe blocurile 
— turn : „culmea ci- 
ne-varite-ului“.

EM. RUCAR

• Scotland Yard la ora electronicii • Televiziunea... păzește cartierul Croydon • „Vă rugăm, încuiați poarta!“
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