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lini-

Axem în față un ta
bel exprimind prefe
rințele profesionale ale 
absolvenților claselor a 
\i-a d n Hcee din Bucu- 
r»*$ti. Ploiești. Petrila. Fe
tești așa cum au fost 
’le consemnate în ultima 
ti de școală, lata ce reie
se din acr*t tabel

Liceul ..Mihai Viteazul" 
Tin Ploiești, dă anul aces
ta 122 dc absolvenți. Din
tre aceștia. 29 vor să ur
meze cursurile unor facul
tăți ale universității. 20 
și-au ales profesiuni care 
se însușesr la politehnică. 
7 xor să dexână medici si 
farmaciști. 8 xor candida 
la concursul de admitere 
al Institutului pedagogic 
dc 3 ani. întîlnim un nu
măr însemnat de elevi 
1'27) care se îndreaptă spre 
școli tehnice, alții care 
și-au manifestat preferin
țe pentru Facultatea de 
drept, institute de artă. 
I.C.F.. există firește și ti
neri care încă nu s-au ho- 
tărît. Dar din totalul de 
122 absolvenți, doar doi 
declară că se vor îndrepta 
spre Institutul de petrol și 
gaze. Deci, numai doi 
elevi se gîndcsc să îmbră
țișeze o profesiune legată 
dc una din ramurile eco
nomice nu numai puternic 
dezvoltată în repiune, dar 
și ou veche tradiție. Li
ceul amintit are o parti
cularitate : el este frec- 
x-entat d<* tineri provenind 
dm familii care locuiesc 
în împrejurimile Ploicștiu- 
lui. în majoritate munci
tori la schelele petrolifere, 
în rafinării și la căile fe
rate. Cum se explică a- 
tunci că elevii u-au optat 
pentru meserii cu tradiție 
nu numai în -egiune. ci și 
în propriile lor familii ?

— F.iptiil că nu avem 
în localitate tito institut cu 
acest profil — au >xplicaV 
tovarășii^ piofesoti 
gin|i. Qi totul alta va ii 
situata cînd Institutul de 
p -li >1 m gaze xa funcțio
na în Ploiești...

O asemenea explicație 
o primim într-o școală din 
Ploiești la numai 60 de 
kilometri distantă dc In
stitutul dc petrol și gaze, 
un institut de prestigiu 
internațional. ale cănii 
cursuri sînt frecx’entatc de 
tineri veniți din numeroa
se alte țări. Dar argumen
tul nu este valabil și pen
tru faptul că Ploicștiul nu 
arc universitate ori poli
tehnică și totuși numărul 
elex-ilor care se îndreaptă 
spre aceste institute este 
destul de însemnat. Desi
gur, nu pledăm pentru 
absolutizarea ideii de a-i 
orienta pe tineri în alege
rea profesiunii numai 
după criteriul tradițiilor 
existente într-o regiune 
ori alta, cu atit mai mult 
cu cît pe teritoriul regiu
nii Ploiești există puterni
ce unități economice con
structoare de utilai, de 
prelucrare a produselor 
petroliere, agricole 
fiecare axând nevoie de 
cadre de specialiști. Dar 
nu este firesc ca o școală 
din București, de pildă, să 
ofere Institutului de pe
trol și gaze un procent de 
două ori mai mare de can
didați față de liceul plo
ieștean. Tot din informa
țiile furnizate de școală.

etc..
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LA GALATI ÎN CONSTRUCȚIE

0 NOUĂ INSTITUȚIE DE CULTURĂ

GALAȚI (De la corespondentul nostru).
In cartierul Mazepa din Galați, la intersec

ția străzilor Brăila și Morilor au început lu
crările pentru construcția unei noi case de 
cultură. Noul edificiu se va compune la parter 
dintr-o sală de spectacole cu o capacitate de 
800 de locuri, sală de șah, balet, foto, cabine 
de scenă, regie, recuzită. Etajul va fi prevă
zut cu o spațioasă bibliotecă și sală de lectu
ră, încăperi pentru cercuri de studiu, literare, 
de teatru, muzică, arte plastice, croitorie, 
biliard, radiofonie, aeromodelism și altele.

De la Trustul regional de construcții Galafi, 
executantul acestei case de cultură, aflăm și 
alte amănunte. Noua instituție de cultură se 
va deosebi mult de alte construcții cu această 
destinafie, mai ales în ce privește arhitec
tonica. Va fi amplasată pe o suprafață de peste 
1 100 m. p., ca avea o centrală de încălzire 
proprie, sisteme moderne de ventilație, acus
tică și toate anexele necesare desfășurării în 
bune, condifii a activităților ce vor fi organi
zate ’ aici.

Asaltul 
coloa-
nelor

Drumul cimentului trece prin albia rîurilor șl adîncul munților.
Drumul fierului trece prin mistuitoarele energii solare din cup

toarele ofelăriilor.
Drumul sticlei trece prin fundul mărilor și al oceanelor.
Drumul oamenilor trece prin zilele și nopțile vieții.
Și tcate aceste drumuri și altele, cînd se întîlnesc și se întretaie, 

și cînd momentul este cel al creației, asaltul coloanelor vii se am
plifică pînă la incandescentă și oamenii devin lucrători la propriile 
lor statui.

Foto-text ION CUCU

umbra după 
care alergi

Cu aproape trei ani în urmă, 
tânărul inginer mecanic Octaxaan 
Bercea. proaspăt absolvent al 
Politehnicii bucureștene, iși făcea 
debutul ingineresc la Uzina 
„Timpuri noi“, ca maistru în a- 
telierul de montaj. Astăzi lucrea
ză intr-unui din grupurile de cer
cetări ale uzinei. Ne vorbește 
despre drumul afirmării sale pro
fesionale :

..Din facultate vii cu gîn- 
dul „să muți munții din loc“. A 
trebuit să-mi dau repede seama 
că pentru asta am încă de în- 
xățaL Conduceam prima oară o 
echipă de muncitori. primisem 
răspunderea realizării unui plan 
de producție. Chestiunea nu era 
să mă ..descurc“ pur și simplu 
dar să izbutesc. într-un timp 
scurt, sâ contribui, cunoscînd 
foarte bine lucrurile, la bunul 
mers al muncii.

I
Despre absolvenții 

care cred că transferul 
este „cheia" afirmării

Solicitat la exercitarea unei 
continue munci de creație ingi
nerească. deveneam tot mai mult 
inginer al uzinei și în aceeași 
măsură, uzina era din ce în ce 
mai mult a mea".

Ce se întîmplă cînd absolven
tul nu înțelege valoarea, necesi
tatea prezenței lui în uzină ?

— Avem nevoie de dumneata. 
Nu putem fi de acord cu trans
ferul.

— Voi pleca oricum, chiar prin 
demisie.

Un fragment dintr-un dialog

recent purtat la serviciul „perso
nal“ al Uzinei „Timpuri noi“.

Intr-adevăr, toate încercările 
făcute pentru a-1 convinge pe in
ginerul Viorel Ionescu să rămînă 
in uzină au fost de prisos. Zile
le trecute, la mai puțin de doi 
ani de la repartizare a depus ce
rerea de lichidare. Iși părăsește 
locul de muncă, mărturisind mo
tivul cu o indiferență cam cini
că : „Mă duc la Institutul de 
proiectări pentru laminoare. E 
mai ușor decît aici“. Rîvna atît 
de stimată a afirmării a fost co- 
borîtă de data aceasta de pe so
clul ei înalt și tîrita pe calea mi
nimei rezistențe. In plus, iluzia, 
devenind naivitate puerilă, că e- 
xistă locuri de muncă mai, grele 
și altele mai puțin grele... In 
sfîrșit, o vreme, postul de luptă 
al acestui inginer va rămine ne
acoperit.

— Stabilitatea tînărului specia
list la locul de muncă încredin
țat condiționează utilitatea acti
vității sale acolo — ne spunea 
tovarășul EFTIMIE VASILES- 
CU, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional București. Evi
dent. pentru că numai în func
ție de această contribuție la suc- 
cesefy, colectivului din care face

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pionieri la Muzeul de Istorie a Partidului Comunist a mișcării 
revoluționare și Democratice din România

IN GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT

Prașîia I se apropie de sfîrțit
In această perioa

dă. gospodăriile a- 
gricole de stat și-au 
concentrat toate for
țele Ia întreținerea 
culturilor. Potrivit 
ultimelor date cen
tre lizate la Departa
mentul Gostat, ia

fioarea-soarelui s-a 
executat prașila I pe 
aproape 90 la sută 
din suprafață. Nu
meroase unități, mai 
ales din regiunile 
Ploiești, Dobrogea și 
Oltenia au terminat 
această lucrare.

Prășitul porumbu
lui s-a făcut pe mai 
mult de 70 la sută 
din suprafața culti
vată. fruntașe in a- 
ceastă privință fiind 
gospodăriile de stat 
din trusturile G.A.S. 
Dobrogea, Iași și 
Galați.

BUDAPESTA 24 (Agcrprcs). 
— Miercuri dimineața au 
început convorbirile între dele
gația Comitet ului Central al 
Partidului Comunist Român 
și delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Din partea română partici
pă tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delega
ției, Ion Gheorghe-Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Draghici, membru 
a) Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Maxim 
Berghianu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ja- 
nos Fazekaș, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Turcuș, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Buda
pesta.

Din partea ungară participă 
tovarășii Janos Radar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației, Jeno

Fock. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc, 
Antal Apro. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al gu
vernului, Zoltan Komocsin, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Miklos Ajtai. membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P M.S.U., vicepreșe
dinte al guvernului, Karoly 
Erdelyi. membru al C.C. al 
P.M.S.U., adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Jozsef 
Vincze, ambasadorul Ungariei 
la București.

In cursul după-amiezii, con
vorbirile între cele două dele
gații au continuat.

BUDAPESTA 2-5 (Agerpres). — 
Joi dimineața, la sediul Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, an con
tinuat convorbirile între delega
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.. 
și delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, condusă de tovarășul 
Janos Kadar. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Oameni 
frumoși

«B» IMORALITATEA RENUNȚĂRII
Pentru renunțare, muzica pro

gramatică are acorduri sfîșietoa- 
re, tonalitățile acelea în care 
cazi ca în prăpăstii adînci. Re
fuzul marilor iubiri cere lacrimi. 
Nu știu cine a legat generozita
tea de renunțare, să fi fost oare 
Cavalerul Tristei Figuri un ho
hot de plîns ?

îmi plac teribil fandările în 
scrimă, cei trei pași de asalt cu
ceriți de cîștigător. Sînt semne 
de victorie sigură. Altfel ce-ar 
căuta Feti Frumoșii noștri în fol
clor, Făt-frumos-din-lacrimă și 
Făt-frumos-fiul-iepei, tinerii a- 
ceia hotărîți să ducă totul pînă 
la capăt ? Foarte hotărîți și

foarte curajoși și foarte iubiți. 
Aș face însemn de distincție mo
rală din cele șapte limbi de ba
laur prinse la brîu.

De ce să renunți ?
Pentru că există o . conjunctu

ră defavorabilă la un moment 
dat acțiunilor pentru care te-ai 
hotărît, o conjunctură de împre
jurări în care par să existe și 
cîteva elemente obiective? Să zi
cem un elan de efort profesional 
care te mulțumea, pentru care îți 
disciplinaseși voința și care, de
sigur, bâtea în altă parte decît în 
eșec. în cele mai ușoare și mai 
penibile cazuri, conjunctura aceas
ta o creează alții deși invidia lu
crează mai ales individual, așa că

Sînziana Pop
un colectiv jenînd vădit activită
țile altcuiva e mai greu de ima
ginat. Să spunem totuși că este 
așa, să presupunem o solidaritate 
colectivă îndreptată fără motiv 
temeinic împotriva cuiva și care 
are puterea să baricadeze la un 
moment dat un efort. Renunțăm ?

Să presupunem că dozarea 
efortului fizic și intelectual în sco
pul muncii c un semn de reușită 
sigură, se verifică în cîteva îm
prejurări prin progrese. Apare 
chiar convingerea că putem con
tribui la propășirea generală și 
nu este numai o convingere, este

o certitudine. Iată însă că întîm- 
pinarea acestui efort este circum
spectă, mai multă bănuială decît 
bunăvoință stau dincolo de ușa 
care abia S;a deschis marelui nos
tru entuziasm. Renunțăm ? ,

în stările afective — mă refer 
la familie și la relațiile erotice 
certe — sentimentele, desigur, nu 
se pot comanda ca un efort de 
disciplină intelectuală, dar ele se 
pot ocroti. Sentimentul de afec
țiune filială, de pildă, cultix'at a- 
deseori pe bază de sacrificii 
duce și la eșecuri, instanța judi
ciară se află adeseori în fața u- 
nor uitări definitive din punct 
de vedere al copiilor, eclipse 
totale de afecte și de recunoș

tință. Și se pune acum mult mai 
delicat întrebarea pentru un pă
rinte : renunțăm ?

Mai sînt stările acelea de in
certitudine, momente dc obosea
lă profesională complicate ciu
dat cu stări proaste generate, as- 
tenii profesionale și afective care 
ne pîndesc temporar și care u- 
neori se insinuează ca disperări. 
Renunțăm ?

Mai sînt, mai sînt...
Dacă n-ar exista și renunțări 

necesare ar fi foarte ușor de 
spus : nu. Iată însă că renun
țăm mult mai greu la propriile 
noastre slăbiciuni de care ar

(Continuare în pag. a lll-a)

„Nimic din ce-i omenesc 
nu-mi este străin". Cred că 
acest aforism ar trebui să 
caracterizeze în masă lu
mea noastră de toate zi
lele, în primul rînd ca un 
imperativ cerut de războ
iul declarat ignoranței. Ar 
fi ideal să putem cunoaște 
tot ce se întîmplă în jurul 
nostru, pentru a acumula 
ciți mai mtilfi termeni de 
comparație, atît de nece
sari proceselor evolutive. 
De aici și părerea că folo
sitor progresului permanent 
pe care ni-l dorim în via
ță, pe lingă însușirea va
lorilor pur teoretice, va fi 
și paralelizarea existenței 
noastre cu a oricărui om 
care pășește pe Terra. A- 
dunînd sau reducînd, vom 
căpăta astfel, cotidian, ne
prețuita conștiință a locu
lui pe care l-am ocupat, 
îl ocupăm și îl vom ocupa 
în societatea care ne cere, 
printre altele, să nu fim 
indiferenți.

Acum cîteva zile, la Bra
șov, am descoperit un co
lectiv angajat din plin în 
efortul autodepășirii: or
ganizația de bază nr. 4 din 
întreprinderea brașoveană 
„Partizanul Roșu", orga
nizație care numără 94 de 
uteciști și care din toamna 
anului trecut s-a impus ca 
un colectiv de mare posi
bilitate.

Banală, dar adevărată e 
povestea acestor tineri, ce 
formau cîndva un colectiv 
codaș, dînd pe atunci 
mari bătăi de cap celor ce 
răspundeau de munca și 
activitatea lor. Indisci
plina, absentările nemoti
vate, productivitate sub 
normă și rebuturi, chiar 
indolenta în viața socială 
reveneau cînd era vorba de 
unul sau altul dintre acești 
tineri.

E impresionant mo
dul în care a acționat în 
această spectaculoasă me
tamorfoză, despre care pri
mul nostru interlocutor 
din fabrica „Partizanul 
Roșu", secretara comitetu
lui U.T.C., Florica Nico- 
lau, vorbea cu admirație. 
Spunea că marele „noroc" 
— și cerea scuze pentru 
folosirea acestui cuvînt de 
rezonantă fatalistă — a 
fost alegerea în funcția de 
secretară a organizației de 
bază a unei fete deosebit 
de energică și întreprinză
toare, în vîrstă de numai 
23 de ani, pe nume Vasi- 
lica Voinescu. Calitatea ei 
de controlor de... calitate 
s-a transmis parcă și în 
munca de răspundere în
credințată de organizație, 
înconjurată de un birou a- 
les dintre cei mai buni din
tre buni, a avut marea in
tuiție să acționeze exact 
acolo unde omului începe 
să-i fie rușine. Adică, po
sed! nd o răbdare excepțio
nală, a adus permanent în 
fața tinerilor ei tovarăși 
exemplele fericite din ime
diata lor apropiere — ex
periența de muncă adevă
rată. conștiința valorii, 
sentimentul vieții colec
tive. Făcuse aproape un 
principiu din expresia in
terogativă : ..De ce ei da 
și noi ba ?" Deci, totul se 
compara — produsul, re
butul, cîștigul, satisfacția, 
bucuria — și astfel pe ne
simțite, bineînțeles, nu

BORIS DUNÄREANU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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VIAȚA CULTURALA PE ȘANTIERUL PORȚILOR DE FIER m

Popularitatea animatorului cultural
icolae Procop spune că a 
venit pr Șantierul națio

nal „Porțile de Fier'" la 
începuturile lui. marcate fesiii 
cu primo cupă de excavator. 11 
interesau i undifiile de distracție, 
dr lectură, voia sâ rămiuă la cu
rent cu tot ce este nou, cerință 
sine qua non a intelectualului 
abia trecut de porțile Institutu
lui. S-o oferit să răspundă în bi
roul L'T.C. pentru viața cultu
rală fi șantierului. simțind el în
suși predilecție și nutrind velei
tăți artistice. Pe urmă, era un 
entuziast ■ visa să-și asume difi
cila sarcină de modelator de ca
ractere.

A reușit ?
La această întrebare cuvîntul 

trebuia să aparțină constructori
lor. Ei mi-au schițat mai multe 
crochiuri la același portret.

MARIN POFESCL. miner — 
\ u prea am talente îmi place să 
citesc de unul singur. M-am ni
meni totuși la seara „Topircea- 
nu" la club. Materialul era bine 
pregătit. L-ați auzit vreodată pe 
inginerul Procop recitind ? Ver
surile, trecute prin glasul lui, pai 
de două ori mai frumoase.

ION POPESC U. maistru. — 
Acum sint membru de partid. 
Dar dară Piottop m-ar solicita 
pentru un scheci cum știe el sa 
scrie, n-aș spune nu... Cum l-am 
cunoscut in calitate de activist 
cultural P îi povesteam unui 
maistru un banc. Atunci tl vad. 
era pe acolo. că sare în sus, îmi 
stringe mina și începe să strige : 
,.Ai un talent de comic formi
dabil '. Vii imediat în brigadă și 
o să faci furori!“ A avut drep
tate. n-aș fi crezut niciodată. 
Puștii cu care lucrez pe șantier 
se pline tocmai de figura mea 
încruntată. Emoțiile debutului nu 
le uit: am interpretat cu ingi
nerul Dumitriu un cuplet satiric 
pentru nea Costică Oarfă. In 
vremea aceea, oamenii nu înțele
geau de gluma constructivă. A- 
bia după ce l-am adus la briga
da noastră de agitație și a apărut 
pe scenă, s-a potolit. Azi nu-i nici 
urmă din bătăiosul de atunci...

PETCU 1LIE, șef de echipă

dulgheri — Am cuvinte bune 
pentru toi. Procop, dar nu ui
tați s-o menționați și pe soția lui, 
Dinsul are obiceiul să meargă 
prin dormitoare și să întrebe. \ 
găsit că am voce, m-a adus la 
arul clubului. Dai probele și 

repetițiile, cu tovarășa Geta 
le-am continuat. Am infthul și 
familii dc intelectuali care îți 
t orbesc de sus și te țin la dis
tanță. In preajma soților Procop, 
mă simt ca lingă niște frați. Nu 
»noi virstnici, dar mai înțelepți. 
Ii apreciez și ii respect foarte 
mult.

ROMUl l S PĂTRUȚFSCU. 
miner. — Sint vreo două luni de 
cind tovarășul Procop a vru! să 
reorganizeze brigada artistică de 
agitație, a nu știu cita oară. De 
ce s-a lăsat ?

(Aici urmează un scurt dialog 
intre cei doi).

I. r. — A. brigada ! Eu știu. 
\u fost ai noștri la sistem dar 

nu li s-au dat instrumente muzi
cale. pe motiv că nu avem ta
lente.

R. F. — Cum vine asta că 
nu avem talente ? Nicolae Velcu 
din dormitorul nostru cintă din 
vioară, Gheorglie Șerbănoiu care. 
lucrează cu mine pe lot, nu se 
desparte de fluier. II poartă la 
briu. Și sint încă destui alții.

MIMAI CĂPITANESCU, se
cretar L' T.C. pe șantier. — Sint 
un ..veteran" al meseriei de con
structor. Cînd am venit de la 
Tirgu Jiu am adus cu mine vreo 
20 de tineri tot unul și unui Ei 
au constituit nucleul ce s-a lărgit 
necontenit. Dacă pe atunci acti
vitatea culturală era mai intensă, 
aceasta se datorează și faptului 
că acest club trecea drept un fel 
de centru gravitațional pentru 
mișcarea amatoristică a tuturor 
șantierelor. Cu timpul, aceasta 
s-a dezvoltat, preocuparea facto
rilor de răspundere s-a mutat, 
probabil. în alte puncte culturale. 
Era bine ca dispersindu-se, mul- 
tiplicindu-se, să nu ne lase totuși 
numai cu o cortină frumoasă de 
pluș, un radio, televizorul (care 
nu este conexat la releul națio
nal) și... cam atît. Cu timpul, ac-

fiunile de la club au devenit 
spei, fir cu caracter sportiv, fie 
didactice Recenzii (ținute ades 
la dormitoare). Conferințele fără 
momente de divertisment, fără 
vervă tinerească nu fin — oa
menii sint obosiți, vor dcstindeie. 
Cînd trebuie să facem apel la 
orchestra sindicatului, pentru o 
joie a tineretului, oferim distrac
ție dar nu și educație, ca in sea
ra întreruptă brusc de plecarea 
muzicanților pentru că nu s* 
strînsese o sumă convenabilă. 
Noi nu construim numai barajul 
sau viaducte, ci și oameni. Îmi 
amintesc dr concursurile ..Recu
noașteți melodia preferată", sim

pozionul Gcorge F.nescu, de atî- 
tea acțiuni realizate numai cu 
un singur pieup. Azi avem discu
rile, mi f» pirupul. Avem asigu
rări că situația se va remedia, 
că vom primi mai ales vizita do
rită a celor ce răspund cu salariu 
de viața culturală a șantierului. 
Reveniți peste un timp, și îi veți 
vedea roadele. Tentru priceperea. 
< ompelența șl felul in care va ști 
Nicolae Procop să însuflețească 
nucleul nostru artistic, răspun
dem cm toții.

Mai poftiți prin locurile noas
tre peste două luni...

lată un caz de animator entu
ziast cunoscut de majoritatea oa-

menilor de pe șantier. El înceai- 
că să antreneze pe cit mai mulți 
in activitatea artistică și reușește 
in împrejurările atit de deosebi
te ale vieții pe un mare șantier. 
Omul există deci, el arc pasiu
nea și priceperea necesară. 1 sp 
oferă întotdeauna condițiile iele 
mai propice acestei munci, con
diții pentru care sint întotdeauna 
alocate fonduri și numiți respon
sabili și organizatori ? Odată pri
ma condiție îndeplinită, a popu
larității animatorului cultural și 
a priceperii sale, trebuie să ne 
interesăm șl de cea da a doua.

Al'RELIA KIC AROȘIE

Perspsctivă la Muzeul Satului

CARNET TEATRAL

Interpreti craioveni
„Esie vinoxată Co- 

rina ?" piesa pe care o 
semnează Laurențiu 
Fulg«, se înscrie in 
dramaturgia noastră 
doar la capitolul, din 
tiăcAte excedentar, al 
ninelor intenții.

După ce a fost juca
tă acum cițiva ani cu 
un ecou redus la public. 
Naționalul craiovean o 
readuce pe scena asu- 
mîndu-și astfel riscu
rile unui alt examen 
public. In această în
cercare era lesne de 
prevăzut, pentru inter- 
preții unor roluri puțin 
generoase, doar o de
monstrație scenică prin 
care „economiei" psi
hologice a e,roilor să-i 
fie adăugate disponi
bilități care țin de arta 
scenică. Și asta chiar 
în condiția în care regia 
(Valentina Balogh) s-a 
obstinat să urmă
rească conflictul în da
tele lui pur exterioare 
ncprelucrînd, nici atît 
cît iși putea permite, 
..amănuntele". lăsîn- 
du-se condusă de ac
țiunea vizibil îngroșată 
a piesei.

Spectacolul relevă 
totuși două excelen
te actoricești : Lu
minița Iacobescu (Co- 
rina) și Iancu Goanță 
(Miliai Serafim).

în ciuda textului ca- 
re-i susține rolul, Lu
minița Iacobescu certi
fică o reușită artistică 
de bun augur. Ră- 
mîne de consem
nat pentru acest

LUMINIȚA
Văzută de

felul în care ac-
interiorizeazi

de-

but 
trița își _________
prtwnajul, grația dis
cretă a sentimentelor 
cu care își sensibilizea
ză rolul, făcîndu-ni-1 
credibil. Intuiția arti
stică de care a dat do
vadă Luminița laco- 
bescu în primul ei rol 
în teatru, pe scena Na
ționalului craiovean (ro
lurile interpretate ca 
studentă la micul stu
dio al Institutului de 
Teatru le socotim ca 
făcînd parte compo
nentă din programul 
de învățămînt) justifică 
optimistele speranțe pe 
care, sîntem siguri, e- 
voluția actriței le va 
confirma.

în rolul inginerului 
Serafim, cealaltă certi-

IACOBESCU
NEAGU RADULESCU

tudine a spectacolului, 
Iancu Goanță, e con
vingător printr-un di
namism nu lipsit de e- 
fort, dar care-1 sustra
ge de la liniaritatea 
datelor cu care perso
najul a fost investit, 
liniaritate de care cei
lalți actori distribuiți 
în spectacol nu s-au 
puiuț feri decît parțial. 
Astfel. în rolul judecă
toarei. Anca Pevelescu 
a subliniat ostentativ 
formula procesului dra
matic deși pretextul 
piesei oferea nu atît 
un ton justițiar direct 
cît a! unei dezbateri 
etice. un act
curajos regiei ar 
fi putut înlătura pre
zența scenică a acestui 
rol înlocuindu-1 prin-

Succese ale cercetărilor științifice
corespondentulCLUJ (de la 

nostru).
Ultima sesiune 

cârl științifice a studenților In
stitutului Politehnic din Cluj a 
impus din nou atenției munca 
de cercetare desfășurată. în 
avanpremieră, de către viitorii 
ingineri.

Ceea ce caracterizează in 
primul rînd, preocupările stu-

de comuni-

Ir-o simplă rezolvare 
tehnică (difuzorul), cu 
o .voce" a conștiinței. 
Aceasta ar fi făcut mai 
Intimă dezbaterea fe- 
nnd-o de aerul rigid, 
de anchetă.
în rolul mamei, Paula 

Culltză și-a îndreptat 
eforturile de umani
zare a personajului 
doar pe un efect de 
duios melodramatic, 
propunîndu-ne astfel 
pentru eroină postura 
de prizonieră a unor 
prejudecăți, inexisten
te de fapt. Ceea ce e 
puțin plauzibil și în 
situația în o»re perso
najul nu face altceva 
decît să nareze întim- 
plări pe marginea că
rora se trag concluzii 
imediate.

încercări tot parțial 
reușite de a întreține o 
atmosferă scenică, de a 
da nerv spectacolului 
au, din restul distribu
ției. Lucian Albanezii 
(Andrei), Leni Pințea- 
Hotneag (Diana), lose- 
fina Stoia (Venera) și 
Valeriu Dogaru ~

Aplicată unui 
teatru autentic 
unei examinări 
a actorilor ar ..___
desigur, și va avea, o fi
nalizare în care riscuri
le să fie depășite și, 
mai ales, în care actorii 
Naționalului craiovean 
să ofere spectatorilor o 
adevărată sărbătoare 
scenică.

(Rudi), 
text de 
dorința 
publice 
fi avut

TUDOR 
STÄNESCU

studențești

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

Lucian făcu în jurul meu cîțjva pași, apoi se opri și vorbi în- 
gindurat. cu ochii în pămînt

— Dacă te uiți bine, poți să observi pe fruntea mortului o dungă 
lăsată de chipiu. De la linia asta în jos, fața îi e ceva mai pămîntie.

— Xu crezi că aceeași linie ar putea să fie provocată și de o 
șapcă ? îndrăznii eu să-l contrazic.

Lucian continuă, ca și cind nu mi-ar fi auzit obiecția.
— Îmbrăcămintea nu-i a lui. Pantalonii îi sînt mult mai largi... 

iar sandalele, cu un număr mai mare... Nici chiloții nu-i aparțin... 
E un militar care a purtat cizme. Dacă ai fost soldat și ai pur
tat cizme, știi doar că dacă nu te pricepi bine să-ți înfășori pi
cioarele cu obielelc. cizmele te rod, îți rănesc gleznele, călcîiele. 
Rozăturile cizmelor sînt evidente.

Ofițerul făcu o pauză. Se uită la mine la fel de trist și de în- 
gindurat, așteptind parcă ceva.

— La autopsie, in organism, i s-au găsit bacili antidifterici. 
Pe ambele brațe, am descoperit semnele vaccinării.

— Bine, bine, zisei eu, urmărindu-mi ideea, uneori sînt vacci
nați și civilii.
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— Eu nu mai am nici o îndoială, ținu Lucian să precizeze, e 
vorba de un militar...

Siguranța cu care își expunea concluziile nu reprezenta ceva 
nou pentru mine. Făcusem de mult cunoștință cu 
mă uimea : descopeream că și asupra sa cadavrul 
necunoscut, avusese un efect deprimant.

— Da. urmă el, e un militar. Și. sesizînd privirile 
batoare, adăugă : e vorba de un militar care a

ea. Altceva 
acelui tînăr

mele între- 
____ ,___ „ _ . _  _ ___ __ __ ___ _ făcut parte 

dintr-o subunitate unde, în ultima vreme, s-au făcut vaccinări 
preventive...

Tăcu. Tăcerea sa iscă iarăși în mine dorința de a-1 contra
zice.

— Dacă e așa cum spui tu, identificarea cadavrului nu e o 
operație prea complicată... Cîte zile au trecut de la descoperire ? 
Trei ! Deci, tot alîtea zile au trecut și dc la dispariția, hai să zi
cem, a militarului tău. în acest răstimp, dispariția ar fi putut de 
mult să fie semnalată organelor de resort Nu crezi ?

în ochii ofițerului miji, ca într-o fulgerare, un suris prietenos :
— Ai dreptate... Văd că ți-ai pus in gînd să-mi torpilezi de

ducțiile. Dacă știam cu ce gînduri mă însoțești, opream mașina 
Ia Urziceni și te lăsam acolo, glumi el.

— îmi dai sau nu dreptate ? îl somai eu.
— îți dau... Uite câ vine și doctorul...
Nu avui destulă cutezanță să mă uit la dînsul. îl auzii spu- 

nînd :
— Am pus îmbrăcămintea de o parte. Tudorică o să facă din 

lucruri un pachet... O să mai rețin cadavrul 24 de ore.
— Vă mulțumesc, răspunse căpitanul. O să vină cineva de la 

securitate să ridice pachetul. Mi-ați fost de un real folos. La 
revedere !

Căpitanul îi strînse mîna. Nu avui nici eu încotro. în timp 
ce-mi strîngea mîna, mă sfredeli cu ochii lui inegali și batjoco
ritori. Mă grăbii spre mașină, îngrețoșat de palma 
torului.

— Vasilică, băiete, mergem la Regiune, i se

umedă a doc-

— .... ... — - — adresă Lucian
șoferului, apoi se lăsă pe banchetă, lingă mine. Eram convins 
că sosise clipa cind mă va lua în tărbacă, pentru reacția mea 
de la morgă, de-a dreptul prostească, dar mă înșelai. Constatarea 
asta mă bucură : Lucian știa cînd și pînă unde poate să întindă 
arcul ironiei.

— Mai mult ca sigur, deschise el vorba, că mîine sau poimîine 
se va descoperi cadavrul gol-pușcă al unui necunoscut. Ceea ce 
va ridica din nou problemele : Cine-i mortul ? Ale cui sînt hai
nele cu care a fost îmbrăcat ? Cum a ajuns actul de naștere al 
lui Gheorghe Alupului în buzunarul acestui străin ? E sau nu
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vorba de o nouă crimă săvîrșită cu ajutorul „ghiulelei-bume- 
rang" ?

Mașina străbatea destul de încet străzile orașului. Lucian se uita 
după trecători cu o curiozitate vie. <le parcă loți, într-un fel sau 
altul, ar fi avut legătură cu cadavrul de la morgă.

— E cald, zise. Aș face o baie.
— Ce-ai dc gînd ?
— Păi ce să am ? ! Am să cer să se controleze dacă nu cumva 

s-a semnalat dispariția vreunui ostaș. Am să mai cer sa mi se 
spună în ce unitate s-au efectuat, in ultimele săptămîni, vaccinări 
antidifterice. Am să ordon ca îmbrăcămintea mortului să fie supusă 
unoi analize.

— Iți mai menții ipoteza cu ..Santa-Lucia" ?
— De ce nu ? Abia acum o mențin... mai cu seama, dacă se va 

dovedi că linărul de la morgă e un militar.
— Parcă îmi dâdusesi dreptate...
— Păi tu cu a ta, eu cu a mea...
începuse să-și întindă arcul. Și cu siguranță, că ar fi expediat 

CÎteva săgeți, dacă Mercedes-ul n-ar fi oprit în dreptul clădirii I 
securității. Mă rugă să-l aștept pînă telefonează maiorului Panait, 
la Bucuiești, și pînă va lua cîteva măsuri ajutătoare. Cind dădu 
să • coboare din mașină, îl oprii :

— Ascultă, chiar ești singur în această acțiune ?
Lucian înălță sprîncenele a mii are ;
— Cum singur I Nu ești cu mine ?
— Lasă gluma I Unde e Frunză ?
— E pe-aici, pe undeva, se înveseli el, arătfndu-mi cu degetul 

în direcția Mamaiei. Vin imediat.. N'u te impacienta.
M-um lăsat pe bancheta moale a mașinii, iai de acolo l-am 

urmărit cum urcă drept și elegant treptele clădirii. Avea o călca- 
tură elastică, de sportiv. Un oliței de serviciu îi ieși în intîmpi- 
nare. salutîndu-1 prietenește. Numai in clipa aceea, am priceput 
cit de absurdă fusese întrebarea : „Chiar ești singur în acțiunea 
asta ?“

v. FATĂ ÎN FATĂ
CU „SANTA-LUCIA"

A revenit peste un ceas, nu singur precum plecase, ci însoțit 
de colaboratorul și prietenul său, Frunză. Veneau amîndoi spre 
mine, surizători.
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Către ce profesii se îndreaptă promoția 1967
(Urmare din pag. I) 

am aflat un amănunt care 
poate explica intr-o oare
care măsură, lipsa de in
teres a absolvenților față 
de Institutul de petrol, 
gaze și geologie. Dacă 
pentru a face cunoscut 
elevilor profilul Școlii teh
nice de petfol-chimie 
din localitate, s-a făcut o 
vizită la școală, au fost in
vitați profesori ai acesteia 
la o întilnire cu viitorii 
absolvenți, pentru popu
larizarea institutului nu 
s-a făcut mai nimic con
vingător. (Este drept că, 
din acest punct de vedere 
și institutul avea obligația 
să trimită prospecte, poate 
și cadre didactice care să 
stea de vorbă cu eleyii. 
Oare nu institutul este in 
primul rind interesat să-și 
apropie viitorii candidați 
încă din timpul cînd sînt 
elevi ?} »

O situație asemănătoare 
prezintă și Liceul din Fe
tești. Deși situat în plin 
Bărăsan. din totalul de 
167 de absolvenți, doar 9 
se îndreaptă spre agrono
mie, 5 spre horticultura și 
3 spre medicină veterina
ră.

Aici mai intîlnim o 
curiozitate: din 28 de 
absolveați hotăriți să 
urmeze cursurile unor 
școli tehnice, aproape toți 
se vor înscrie la Școala 
tehnică sanitară, ceea ce 
nu este rău în sine, regiu
nii fiindu-i necesare și 
cadre sanitare cu pregăti
re medie. Dar dacă pen
tru a se populariza aceas
tă școală a {ost invitat di
rectorul medici de la 
Secția de sănătate a sfa
tului popular care au dis
cutat cu elevii, desnre 
școlile tehnice cu alt pro
fil nu s-a vorbit deloc cu 
absohenții. cadrele didac
tice ale liceului neștiind

nici măcar unde sînt situa
te cele mai apropiate școli 
tehnice Explicația care ni 
se oferă pentru anomalia 
de mai sus. este o anumită 
prejudecată a părinților 
care vor să-și vadă copiii 
profesori, medici, iDgineri. 
numai agronomi nu. Cum 
a muncit însă școala pen- . 
tni a spulbera această j 
prejudecată ? La această 
întrebare n-am primit j 
nici un răspuns cît de cît 
edificator.

O mai justă echilibrare I 
din acest punct de vedere ; 
o prezintă Liceu! tlin Pe- . 
trila care oferă în acest an 
Institutului de mine din 
Pelroșeni 24 candidați , 
din cei 86 absolvenți. I 
într-o oarecare măsură, și 

| absolvenții Liceului „Mi- 
; hail Sadoveanu" din Bucu- , 
; rești îmbrățișează o gamă , 
j largă de profesiuni de i 
l mare însemnătate pentru 

viața economică și social- I 
I culturală a țării. Desigur,

și aici se pot face unele 
observații.

Așa, de pildă, din tota
lul absolvenților doar 5 se 
îndreaptă spre Institutul 
pedagogic de 3 ani. Să 
descifrăm aici „teama" de 
a-și exercita profesiunea 
în mediul rural sau este 
vorba de o insuficientă 
popularizare a institutului? 
Sau, dintr-o singură clasă, 
a Xl-a B — șapte elevi 
vor să devină arhitecți. iar 
14 sînt holăriți să candi
deze la concursul de ad
mitere pentru unele din 
facultățile Politehnicii. O 
asemenea situație sugerea
ză întrebarea : este vorba 
cu adevărat de înclinații 
pentru profesiile respecti
ve, sau ele sînt afișate 
din mimetism ? Dar cu a- 
ceastă întjebare atingem 
un alt aspect al proble
mei și anume : în ce mă
sură alegerea profesiunii 
corespunde înclinațiilor 
reale ale elevilor, prezen-

tînd astfel prima garanție 
r realizării lor în profesia 
aleasă ?

Desigur, în această di
recție, situațiile statistice 
sînt mai puțin concluden
te, iar răspunsurile și apre
cierile nu pot fl milime
trice. Există situații fără 
echivoc, cînd tinerii vă
desc înclinații manifestate 
foarte de timpuriu — 
pentru muzică, desen, ma
tematică etc. — verifica
te de-a lungul anilor și în 
împrejurări diferite — 
concursuri școlare, rezul
tate constante la anumite 
discipline, depășirea nive
lului mediu de cunoștințe 
într-un anumit domeniu 
etc. în asemenea cazuri, 
orientarea profesională nu 
implică dificultăți prea 
mari. Dar aceste cazuri 
sint în minoritate. Majori
tatea elevilor, și în special 
a celor care de-a lungul 
școlii au obținut rezulta
te bune la toate obiectele

de studiu din interes pen- . 
tru învățătură, se găsesc 
ei înșiși și-i pun și pe 
educatori îp fața unor | 
mari dificultăți în momen
tul alegerii profesiunii. în i 
asemenea situații, profe
sorul diriginte dacă a ’ 
muncit cu clasa respecți- , 
vă mai mulți ani, poate 
aprecia mai ușor, își poa
te sfătui cu mai multă si
guranță elevii, iar aceștia.
la rindul lor, manifestă I 
încredere în părerile pro- | 
fesonilui, le urmează. Iată 
însă eă la liceul din Plo
iești, toți diriginții clase ( 
lor a XI a au muncit cu 
elevii lor numai în anul 
școlar în curs. Poate fi 
\orba, în acest caz, de cu- ! 
noaștere. de îndrumare pe | 
baza acestei cunoașteri ? j 
Nicidecum, și faptele o 
dovedesc. Numeroși absol
venți ai unei clase a Xl-a 

i reala se îndreaptă către
Politehnică. Iată și zestrea 

| Loi de cunoștințe de ape*

cialitate: D. I., vrea să 
urmeze mecanica și a ră
mas corigent la matema
tică ; D. V. a optat pen
tru tehnologia construcției 
de mașini și a încheiat 
școala cu mediile 5 la ma
tematică și 5,33 la fizică ; 
G. T. e hotărit să studie
ze electrotehnica, dar are 
5 la matematică și 5,33 la 
fizică ; P.C. va merge la 
automatică, absolvind li
ceul cu 6,66 la matemati
că. Interesant este că din 
31 elevi (dintre care 
doar 3 mai realiști se în
dreaptă spie școli tehnice, 
restul avind în vedere nu
mai învățărnîntul superior) 
tovarășa dirigintă este si- | 
gură doar... de 7 elevi că 
vor face față exigențelor I 
concursului de admitere 
in învățărnîntul superior ,

La liceul din Fetești, 
orientarea prolesională 
este lipsită în multe cazuri 
de o bază reală, pentru 
că s-au făcut greșeli in

denților este orientarea către 
temele cele mai actuale șl utile 
industriei noastre. Cercul de 
metalurgia pulberilor, de pildă, 
a elaborat o metodă modernă 
de determinare a caracteristi
cilor pulberilor foarte fine, an 
proiectat și executat o instala
ție complet automatizată cu 
clemente mecanice și electro
nice. Alt colectiv de studenți a 
experimentat o instalație hi
draulică de curățat oxizi, sta
bilind parametrii optimi dc uti
lizare a unor dispozitive hidra
ulice dc desțunderizare.

O bună parte a lucrărilor 
prezentate rezolvă probleme a 
căror aplicare este nu numai

posibilă, dar și avantajoasă. Tn 
această categorie poate fi înca
drată lucrarea ..Un nou tip de 
învelitoare reglată1-, aparținind 
studentului Mircea Nedeicu din 
Rnul V al Facultății de cons
trucții sau : „Utilizarea sintezei 
logice pe baza diagramelor 
Veitch și aplicații practice la 
scheme de acționări electrice", 
aparfinind studenților Al. Cos- 
ma. Virgll Mlțiu E. Almasi 
din anul IV al Facultății de 
electromecanică etc. Ultima lu
crare propune, aplicarea unui 
sistem cu elemente logice în 
comanda acționării ascensoare- 
lor ceea ce ar evita defecțiunile 
ivite in funcționarea acestora.

Ți l-am adus... Ți-a fost dor de el. mi-1 prezentă. Lucian. 
Uita-te la dinsul ce s-a bronzat și ce bărbat interesant s-a făcut. 
Noi îl trimitem în misiune, iar dumnealui stă la soare și se bron
zează.

Nu-I luați în seamă, zise Frunză, strîngîndu-mi mîna. 
Bucuros că vă văd...

— Vii cu noi ? il întrebai.
Pin. Pacate- nu— Dumnealui, care susține că mi-e prieten, 

m-a încărcat cu o mulțime de treburi...
— încă nu te-am încărcat cu cit poți să duci. îl tachină Lu- 

c^an» ^raK*ndu-i un ghiont. Aștept vești bune de la tine.
Căpitanul îmi făcu semn să urc în mașină. îmi luai ramas bun 

de la Frunză.
Spre port, îi ordonă Lucian șoferului.

Mercedes-ul porni. Ii mai făcui un semn lui Frunză, apoi ma
șina coti și locotenentul-major dispăru din raza noastră vizuală.

Ei, era să uit, exclamă Lucian, maiorul Panait îți trans
mite multe salutări. M-a întrebat curo ai suportat călătoria și 
i-am spus că, în general, bine.

Mi-am aprins o țigară. Nu de alta, dar observasem că lui 
Lucian i se redeschisese pofta de a mă necăji și nu voiam să-i 
intru în joc. Țigara. în cazul ăsta, mă ajuta să tac. să mă gin- 
desc la cu totul altceva. Tăcu și Lucian ; părea din nou absorbit 
de circulația intensă a orașului.

„Ne îndreptăm spre port, glndeam eu, spre „Santa-Lucia”. 
spre ipoteza căpitanului... Oare ce surprize ne așteaptă acolo ?” 
Nu prea credeam tn ipoteza sa. De altfel, aveam impresia că nici 
Lucian nu credea prea mult în ea. „Totuși, îmi spuneam, el e 
olrlisat, pentru liniștea sa sufletească, să „epuizeze” ipoteza 
Ce o fi oare în mintea lui ?" Se aplecase spre bancheta șoferu
lui SI admira liniștit drumul din fata mașinii. Cind trecurăm 
prin dreptul muzeului de arheologie, zise.
. — Dac* ”.sS »'•«« «n>P. o ’ă-l vizităm... Sper că n-ai nimic 
împotriva ? \ reau neapărat să văd „Șarpele fantastic"...
. „De «Șarpele fantastic.. îi arde ’... Poftim “ ' îmi venea să 

n<L caci mă vedeam mult mai frămîntat decît dînsul.
Cînd mașina opri. Lucian îmi atrase atenția :
Ț* O să facem, în sfîrșit, cunoștință și cu „Santa-Lucia".
Am coborît. M-am lăsat chiar din prima clipă furat de pano

rama grandioasă a portului și n-am observat că. de fapt, eram 
așteptați. Lucian mă strînse de cot:

— Uite-1 ți pe directorul portului... Si ți-1 prezint... tovarășul 
Podoleanu.

(Urmare în numărul de mi ine)
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orientarea școlară a elevi
lor, cînd opțiunea pentru 
uman sau real n-a fost în
tru totul justificată. Așa se 
face că acum la absolvire, 
destui elevi care au urmat 
secția reală se îndreaptă 
spre facultăți umaniste, 
sau total dezorientați, da
torită dificultăților pe care 
le-au întîmpinat în studiul 
anumitor discipline, nu 
s-au hotărit încă asupra 
profesiei. Nici una din 
clasele reale n-a avut di- 
riginți din rindurile pro
fesorilor de specialitate 
(matematică, fizică, chi
mie) deși aceștia ar fi 
putut sesiza la timp greu
tățile prin care trec unii 
elevi și ai fi putut sugera 
conducerii școlii măsuri de 
natură să înlăture neajun
suri al căror efect negativ 
nu este de ignorat. Efec
tele unei asemenea munci 
întâmplătoare, lipsită de 
perspectivă, se văd acum.

Utecista Victoria Dăruită Popa, bobinatoare ta 
.Electrometal". der,l la serfia de canto a fcolli 

populare de Artă Oradea, apreciată solistă de 
muzică populară din regiunea Crifana

Foto i AL. SATMARJ



Icșsajigal

„URA, LUME!“
Să nu nr mai gindim la 

lot hal. Sa toirm. Să nu nr 
mai amintim tir instrumentul 
acela de tortură — cri nuri 
perfect dintre toate corpurile 
geomrtrire. pan ffericitatea 
lui, mingea — care ne smulge 
nervii fibră cu fibră, poate 
tocmai fiindcă a fost lăsată la 
îndemâna nonlntrligrnței ti
hne capricioase picioare. Dor 
si ne gândim la un senti
ment. dărîmâtorul sentiment 
al înfumurării. pe care l-aț 
compara, in toată acreala ur
mărilor lui. cu afetul măcină
tor fie și ol otelului celui mai 
bun. Luați o lamă de cea mai 
mare duritate scufun-
dați-o-n lichidul acesta care 
prin culoarr te minte cu aro
mele linului și tefi vedea 
cum se topeștc-n el. Luafi o 
găleată de oțet si tărsați-o pe 
un zid forte — il veți vedea 
dârimându-se.

Turnați peste un om. oricât 
de capabil, găleata infwmurâ- 
ni și-l veți vedea arătind ca 
Fircâloh. miercuri — din zeu, 
mai nimic.

Dar să nu ne mai amintim 
de fotbal. Sa jurăm insă că 
ne vom aminti de înfumura
re ji înfumurați, de răul pc 
care ni-l aduce prea ușoara 
îngroșare a coșului pieptului 
după orice fleac de succes 
(și dacă ar fi doar pe gazon 
tot ar fi binct Sînt elevi că
rora. punîndu-lc-n caiet o 
notă dc laudă, umblă cu na
sul pe sus fi trec prin pagi
nile următoare dc manual în 
poziția de pe tobogan, trezin- 
du-i căderea in gol... Sini inși 
cărora, numindu-i intr-o șe
dință sindicală printre- cei care 
au strunjit ceva mai bine niște 
piese, le faci ccl mai mare 
rău : pășind co actorii cu bi- 
ccpși din arenă, uită că se ri
dica, alături, stiva de rebu
turi... Sînt mici tovarășei pe 
care, numindu-i intr-o funcție 
oarecare, în loc să simtă pod- 
valul de aur al răspunderii, 
bănuiesc că ii trage in sus ața 
gloriei fi uită să mai spună 
..hună ziua“... Sînt debutanți 
intr-ale literelor care dacă gu 
strâns între două coperți niște 
intimplări oarecari. au impre
sia că l-au prădat pe Tolstoi 
și ară cu plugul lui pe poie
nile unde înfloresc cuvinte și 
curge prin canale subterane, 
marea filozofie a vieții...

Sînt destui Fotbaliștii se 
află, in acest cortegiu, undeva 
pe la margine. Ar toaca 
nervii pentru -că îi privim cu 
treizeci și șase de milioane dc 
ochi dintr-odatâ. Alături dc 
ei tina celor ce produc, din

neștiința pe cnre-o seamănă 
aroganța, olnecte dc mediocră 
calitate nu-l mai mică. dar. 
poate, n-o observăm in ace
lași timp, cu toții. Sau. ca 
să-mi aduc din nou aminte 
un institut în carp pinfl mat 
ieri trona mulțumirea de sine 
ridicată pe covoare de nimic 
țeurte-n ani huni — să fie 
asta mai puțin ? Rănii i con- 
stemat când, criticând tin 
compartiment oarecare, fl 
vezi pe câte un șefuleț. indig- 
nînau-se Ja culme" și răs- 
tumindu-țl în față vorbele la 
modă : ..dar se poate, tova
răși. să spuneți că n-am făcut 
nimic ?" El. muntele, a năs
cut un șoaret r fi orb fi 
șchiop. dat. veri doamne, se 
umflă la fiecare nou răsărit 
de soare cu pompele îngtm- 
fârii. Cind ține un referai ci
tează întii marile succese ale 
poporului (cine nu le știe P) 
pentru ca, după aceea, să se 
strecoare cu nimicul lui pe 
dedesubt și să termine in 
crescendo : SI NOI... I

Vorbind de îngâmfare mă 
gândesc. prin contrast, la mo
destie și-mi vine în minte 
extfmplul unui scriitor. Jak 
London care, deși cunoscut 
pe tot globul și-n culmea glo
riei. muncea ca un rob al pă
mântului. Ei bine, acest marc 
scriitor, care putea acea toate 
atuurile înfumurării și al lu
crului făcut la liberul arbitru, 
își confecționase singur, o ru
găciune a modestiei și perse
verenței. Știe toată lumea că 
nu era un credincios întru 
dumnezeu, ba dimpotrivă, 
dar în fiecare dimineață, când 
îfi începea cele opt orc zil
nice dc lucru la masa de 
scris. îfi așeza in față un car
tonaș pc care îfi scrisese ur
mătoarele : „Acum încep să 
lucrez. Rog pe Domnul să nu 
dau înapoi. Dacă voi muri 
înainte dc căderea nopții, rog 
pe Domnul ca munca mea să 
fi fost bună...". Abia cînd îfi 
încheia ziua (fi nu era silit 
de nimeni la un program 
strict), London ieșea dc obi
cei intr-un balcon al casei și 
striga cit putea: „Ura, lume 1“ 
Voia să spună că s-a stăpânit, 
că a încins muncind cu mo
destie.

Forma, oarecum religioasă 
dc exprimare, n-are impor
tanță, nu credea el însuși în 
ea. Rămâne substanța acestei 
..rugăciuni" : reluarea, zi de 
zi, prin fereala îngâmfării, a 
trudei talc dc om.

Oare in ce școală se învață 
asta ? Să alergăm intr-acolo !

EUGEN FLORESCU

OAMENI
(Urmare din pag. I) 

fără greutăți, colectivul s-a 
trezit antrenat intr-o com
petiție nedeclarată „adver
sarului".

S-ai putea corbi în par
te despre toți cei 94 de 
tineri și tinere, sini con
vins că fiecare oferă un 
destin interesant și util de 
povestit celor ..blazați", 
care afirmă că viața are 
limite, opreliști inerente, 
de unde ar începe monoto
nia, plictiseala...

Cind am urcat în hala 
imensă, nesfirșit de lungă, 
cu războaiele aliniate de 
o parte și de alta a țesăto
rid ..Partizanul Roșu", am 
avut impresia că mă 
aflu în sala mașinilor 
unui vapor. Țăcănitul rit
mic, pendularea sacadată 
a brațelor metalice, toată

atmosfera întregea senzația 
că acele mecanisme sînt 
menite a mișca înainte un 
uriaș vehicul.

„Un minut de oprire a 
răboiului înseamnă 3 cm. 
dc țesătură".

„Reducând opririle cu 5 
minute, putem realiza pe
ste plan 29 000 metri de 
țesătură".

Probabil că nu am pri
ceput imediat esența aces
tei conștiințe caligrafiate 
cu intenția majoră a per
petuării și am fost nevoit 
să primesc o lecție auten
tică. Mă oprisem lângă 
două războaie din incinta 
atelierului 1, tinde lucrea
ză două surori gemene. 
Irina și Paraschica lva- 
nov. îmi plăcea nespus ce 
aflasem despre ele — ori
ginare din Tulcea, călăto
ria la Brașov, o mică odi-
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• Ieri dimineață o părăsit Capitala indreptin- 
du-se ipre Portugalia selecționata dc rugbi n lăi 
Hi noastre, care duminică va întilni la Lisabona 
reprezentativa Portugaliei intr-un meci confind 
pentru „Cupa Națiunilor".

Au făcut deplasarea următorii jucători: Dinu, 
Onufiu. Stoica, Țu/uiami, Veluda, Rășcanu, De- 
miau, Mircea Ru.su, Florescu, Oblemenco, Dragn- 
mirescu, lrimescu Wusek, Țibulcac, Marinescu, 
Dăiciulescu și Șerbnn.

• PARIS 25 (Ager preș). Tenismanul român 
llie Năsta se a debutat victorios in întrecerile 
campionatelor internaționale dc tenis ce se 
desfășoară pe terenurile Roland Garros din 
Paris. Jucătorul român l-a învins cu 7—5, 0—6, 
1—5, 6—4 pe australianul Bob Howe.

Restul partidelor programate nu s-au dis
putat din cauza timpului nefavorabil.

(Agerpres)

După infringerea de la Zürich

BACALAUREATUL

SPARTACUS — film pcntrtf 
ecran panoramic

rulează la Patria (orele
12.45; 16,30; 20,15).

FRENCIi CAN-CAN
rulează la Republica (orele 
9; 11.30; 14; 16.30; 10; 21,30).
Festival (orele 8.30; 13,30; 16; 

18.30; 21).
ANGELICA ȘI REGELE —

Nu, noi
Ce să scriu ? ! Am închis^ te

levizorul, dar tot năucit sînt: 
e in inine o furtună de mînie 
și de urît. Singurul cuvînt care 
îmi umblă prin minte se chea
mă dezastru. Pentru ca să pot 
scăpa de coșmar, ca să nu mi 
se pară iremediabil, trebuie 
să admit, deși cu strîngere de 
inimă, că noi, nu, n-am fost 
acolo. Că fotbalul pe care l-am 
văzut, scrîșnind din dinți, nu 
este al nostru.

Prietenul meu, Mircea Radu 
Iacoban, care a transmis la 
radio cea mai stupidă partidă 
făcută vreodată de „naționa
la“ (? !) noastră, anunța la 
începutul emisiunii că in tri
bunele din Zürich se găsesc 120 
de ziariști. La ora aceasta deci, 
cind tremur și cînd urăsc cre
ionul, 120 de mașini de scris 
bat, clănțănesc, mușcă în car
nea mea, două cifre incredibi
le : 7—1. Sînt într-un oraș de 
munte, am urmărit meciul la 
televizorul din holul hotelu
lui și am văzut oameni în toa
tă firea, mușeîndu-și mîinile și 
lăcrimînd de necaz. Lacrimile 
acestor oameni m-au făcut 
să-mi fie rușine pentru toate 
cuvintele de bine pe care 
le-am scris cîndva la adresa 
celor 11 inși trimiși să apere 
prestigiul sportului românesc.

FRUMOȘIté
sce, îndrăgostirea de mese
rie prin intermediul banal 
al unei verișoare, pasiunea 
lor pentru cântec, deprin
derea învățăturii la fără 
frecvență, marea prietenie 
care le unește — îneît 
pur și simplu uitasem că 
am un ceas la mină. Și 
fac imprudența de a pune 
o întrebare... indiscretă: 
ce-și doresc mai mult în 
viață ?

— Să nu pierdem 
timpul I

Am avut bucuria să con
stat că acest grup tânăr, 
angajat rodnic în procesul 
producției, are sentimen
tul precis al necesității 
păstrării legăturii cu învă
țătura. Toți sînt înscriși 
la cursurile serale sau fără 
frecvență ale școlilor pro
fesionale sau de cultură 
generală. Surorile lvanov

n-am fost acolo !
Fănuș Neaqu

Cu unii dintre eî am fost prie
ten, i-am iubit — au trișat 
prietenii mei și astăzi regret 
fiecare cuvînt de laudă.

Acest meci mă va urmări 
ca un coșmar ani de zile. Ju
decind lucid (atît cit putem fi 
lucizi, omenește, în aceste cli
pe) lucrurile nu puteau să ducă 
decît aici. Singurul mare vi
novat : Federația de fotbal. 
De cițiva ani buni unii dintre 
cronicari, printre ei și mai sus 
iscălitul, fiindcă spun pe șleau 
ce se petrece în fotbalul româ
nesc, sînt regulat îndepărtați 
de la consfătuirile cu presa și 
de multe ori reduși la tăcere 
de către Federație în frunte eu 
președintele ei. Știu, și răs
pund pentru ceea ce spun, că 
Federația a ajuns pînă acolo 
îneît să nu permită (cu ce 
drept ? întreb și astăzi ca tot
deauna) publicarea în ziarul 
de specialitate măcar a unui 
singur articol care să cu
prindă un singur pasaj critic 
ia adresa ei. Tot așa după cum 
niciodată, dar absolut niciodată 
oamenii federației n-au lăsat 
să fie reprodus un singur citat 
critic din presa străină.

Tnfrîngerile în lanț peste 
hotare ne-au fost prezentate 
mereu ca niște victorii de pri
ma mînă. Exemplele de în- 
fringeri date ca victorii sînt 
arhicunoscute, n-are rost să le 
mai repet. Iar cind citeodată 
am obținut — în ce condiții și 
de ce manieră am văzut cu 
toții pe film — să zicem un 
2—1 asupra Franței, Federația 
a jubilat. In schimb plimbări
le de agrement ale „Naționa
lei“ sau ale „Olimpicilor“ 
au fost, fie învăluite în tai
nă, atunci cind rezultatele 
erau mult prea nefavorabi
le, fie îndulcite cu tot si
ropul din lume, atunci cînd 
jucătorii noștri izbuteau să 
înscrie vreun gol cine știe că
rui adversar cotat pe plan in
ternațional, să zicem Faianța 
Sighișoara.

După meciul de la Pa
ris, nouă ziare franceze 
semnalau grave lactlne ale 
fotbalului nostru. In schimb 
revista Fotbal (singura care a 
avut un trimis special la Pa
ris ca să poată vedea acolo-im 
lucru care pe mine nu mă 
mai miră demult), lăuda și sus
ținea că noi sîntem cel puțin 
egalii brazilienilor și ai engle
zilor la un loc. Cui a folosit 
această tămîiere ? Nouă, celor 
netreziți încă din visul urît

sînt eleve la fără frecven
ță ciclul mediu. Ion 
Mircea Crăciun este elev 
în anul I seral la profe
sională, iar . Ecaterina 
Kovaci se pregătește să-l 
ajungă din urmă. Vasihca 
Voinescu visează momen
tul cînd va deveni ingi
ner. Aurica Tunu și Dori
ca Voinescu, împreună cu 
alți colegi și colege de țe- 
sătorie, fac parte dintr-un 
cerc de studii al fabricit, 
în care principalul obiec
tiv de studiu tl formează 
putința de a îmbunătăți 
continuu calitatea produ
selor din ateliere. Cartea 
tehnică a devenit un au
tentic tovarăș de muncă. 
Și încă ceva: corespon
dența profesională cu o- 
monimii lor din alte în
treprinderi de același pro
fil-

de miercuri seara nu ne-a fo
losit ; i-a priit numai redacto
rului de la sus-amintita revis
tă. Escamotarea adevărului 
ne-a dus cu pași mari spre a- 
ceastă catastrofă de la Ziirich. 
Antrenorii Oană și Covaci, 
sînt preferați oricui la condu
cerea echipei poate pentru că 
știu să nu-l contrazică pe pre
ședintele Federației.

Nici o echipă nu e sortită, 
oricît ar fi de mare, numai să 
învingă. Infrîngerile sînt și ele 
o lege a fotbalului, dar ceea 
ce am suferit noi în Elveția 
intră în domeniul inadmisibi
lului. N-am pierdut un meci, 
iată ce ne îndurerează peste 
măsură și face să ne sîngereze 
inima, ci niște ani de nădejde 
și de chin și bruma de pres
tigiu pe care ni-l cîștigasem.

In Elveția am stîrnit mila și 
nu cunosc un sentiment mai 
umilitor decît mila. Va trebui, 
vai, să treacă vreme multă ca 
lumea să uite. Totdeauna noi 
vom fi cei învinși de Elveția 
cu 7—1 ori unde ne-am duce. 
Mi-e rușine pentru voi. cei 11 
în care am crezut. Dacă aș 
putea, aș tapeta biroul pre
ședintelui de federație și al ce
lor doi antrenori cu groazni
cele rînduri ieșite din cele 120 
de mașini de scris pe care le 
aud țăcănind și prin somn.

După această teribilă dramă 
trebuie să deschidem larg fe
restrele federației, să intre cri
vățul, cu bice de gheață și să 
curețe, să măture, să împrăș
tie îngîmfarea și tot ce e de 
împrăștiat.

Oare pentru pălăriile de fe
tru de la Paris, mănușile de 
piele de la Lisabona, cravate
le de la Neapoli. pantofii din 
Iugoslavia, cămășile de măta
se din Orientul Mijlociu, bu- 
tonii din America Latină și 
ciorapii din bazarul de la Is- 
tanbul au mers de atîtea ori 
„specialiștii" noștri în fotbal 
în străinătate ?...

Geometrie a statorniciei Idea
lurilor : cind o privești, oglin- 
dită-n tinerii absolvenți ai li
ceului, ciștigi certitudinea că 
natura, cea enigmatică și fru
moasă, i-a născut pentru două 
scopuri nobile ale ei : Dragos
tea și Munca......Sufletul și min
tea din adolescentul care am 
fost, vor trebui să clădească o 
viață : a omului care voi fi..." 
Da, se deslușesc sculptate sute 
și mii de vise în acest monu
ment interior : mișcare, deloc 
spectaculoasă, ci adine matură 
a gesturilor de avînt și împlini
re. în fața bacalaureatului, le
gile aprinse ale adolescenței 
și-au înălțat visul ca o gene
ză : ele presimt, pe aproape, la 
numai un pas, realitatea Iui 
a fi.

(cinemascop
rulează la Luceafărul (orelfl

9.15; 11.30; 14; 16.30; 10: 21).
București (orele 8.45; 11; 13,30;

116; 18.30; 21). Excelsior (orele
10 ; 12.30 ; 15 ; 17.30 ; 20). Fe
roviar (orele 8,45 ; 14.15 ; 13.45} 

116,15 ; 18,45; 21,15). Modern
(orele 0.30. 11,45; 14 ; 16.30;
18,45 ; 21), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.45; 16; 18,15; 20.30),

I Melodia (orele 9 : 11.15 ; 13,30; 
16 ; 18.30 ; 21).

■ DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Victoria (orele 9; 

111,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).
DENUNȚĂTORUL

rulează la Capitol (orele 9; 
111,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

SUCCES. CHARLIE !
rulează la Floreasca (orele
9,15; 11.30; 14; 16.15; 18,30;

120.15). Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
I rulează la Grivlța (orele 9.30;

12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Union
(orele 15.30 : 18.30 t 20,30).

I COPIII LUI DON QUIJOTE
rulează la Doina (orele 11.30; 
13,45: 16; 18,15; 20.30).

RIO CONCHOS ! — cinemascop 
■ rulează la Lumina (orele 9,15;

12,15; 18; 20,45).
MONTPARNASSE 19 —

I
I
I
8
1
3
I
1

s
monumentul „ 

tinerii absol- S 
cu rădăcinile

I

bacalaurea- 
spune ochii

11 an! de lumină...... Desprins |
de mine-ncet...". prezumtivă au
todefinire în fața 
tului : așa par a 
frumos fixați în 
vieții, oglindit in 
venți. Monument
adine înfipte în pinzele petrolu
lui, in melodiile aparatelor ce
lor mai moderne, în realitățile 
țării.
„Ni-i oglindă-n vîrf de seara 
A vieții rădăcină... 
își poartă cerurile-afară 
Ascunsul din lumină".

Peste 90 000 de î 
a 11 clase, în dimineața zilei dc 
26 mai, vor păși alături de A- 
ristotcl 
pentru 
examinator, ca și ii 
demult, ca și in copilăria ome
nirii. va pune întrebările tot 
din mers și tot din mers va a- 
șeza pe frunțile bacalaureaților 
cununa de laur a maturității.

I
j

absolvenți I 
ta zilei de “

__ ,—v. ---- -.i de A- n 
pe porțile Liceului § 
ultima oară... Marele 

în Grecia de I

IV. NICOLAE

rulează la Central (orele 9; 
11.45; 14.45; 17,45; 20.45).

OMUL CARE L-A UCIS
PE LIBERTY VALANCE 

rulează Ia Dacia (orele 8.45; 
15,15 în continuare; 18,15; 
20.45).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Aurora (orele 8.45; 
11.30: 14.30: 17.30: 20.30).

ANGELICA, MARCHIZA ÎN
GERILOR
MINUNATA ANGELICA 

rulează la Flamura (orele 
9,30; 14.45; 19). Arta (orele 
8,45; 12.15; 16; 19,45).

CĂSĂTORIE TN STIL ITALIAN 
rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30).

ROBII
rulează la înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20). Ferentari (ore
le 15,30; 17; 20,30).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop

rulează la Bucegl (orele 9.30; 
12 : 15.45 ; 18.15 . 20.45).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30; 18: 20.30). Volga (ore
le 9; 11.15; 13.30: 16- 18 30: 21).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18).

OMUL FARA PAȘAPORT! — 
cinemascop —

rulează la Moșilor (orele 13.30; 
18: 20.30)

MONDO CANE - ambele serii 
rulează la Popular (orele 16;
19.30) .

REÎNTOARCEREA PE PAMlNT
— cinemascop —

rulează la Miorița (orele 9.15; 
11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.30).

RELAXEAZA-TE DRAGĂ ! 
rulează la Rahova (orele 11,30; 
18: 20.30).

TN NORD. SPRE ALASKA ! — 
cinemascop —

rulează la Colentlna (orele 
15; 17.30).

DOUA FILME PE ZI
JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop — 

rulează Ia Flacăra (orele 14;
16.30) .

BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI 
(orele 18,30 ; 20.30).

RELAXEAZA-TE DRAGA ! 
rulează la Lira (orele 15,15).

ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN ftLARO- 
NA

(orele 17,30: 20).
Uniunea Ziariștilor din Republica Socialistă România, în co- I 

laborare cu Oficiul Național de Turism, sub egida Federației | 
Internaționale a ziariștilor și scriitorilor de turism, au organizat 
în Capitală, incepind de joi dimineața, un colocviu internațional n 
cu tema „Turismul — mijloc de cunoaștere a istoriei și culturii I 
popoarelor“.

La colocviu participă ziariști și scriitori din 15 țări membre 
ale Federației internaționale a ziariștilor și scriitorilor speciali- g 
zați in problemele turismului (F.I.J.E.T.), și oameni de cultură 
din tara noastră. Sînt prezenti. de asemenea, reprezentanți ai ■ 
conducerii F.I.J.E.T. și ai asociațiilor naționale membre ale fe- M 
derației. ■

CEI ȘAPTE DIN TEBA 
rulează la Unirea (orele II; 
15.36).

REÎNTOARCEREA PE PAMlNT 
(orele 18).

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE 

rulează la Munca (orele 14; 
16,30).

LENIN ÎN POLONIA ! - cine
mascop
(orele 18,30 ; 20,30).
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Umbra după 

care alergi 
parte se poate corbi de afirma
rea lui; putem spune cu certitu
dine că stabilitatea la locul de 
muncă este unul din imperative
le esențiale ale afirmării. In do
meniul nostru, de pildă, pentru 
a obține realizări importante, 
unui tînăr inginer agronom i se 
pretinde o muncă perseverentă, 
de oarecare durată, eșalonată in 
perspectiva anilor. Oricît de bi
ne înarmat ar veni tînărul spe
cialist din Institut, către succesele 
care să-i afirme munca, pricepe
rea și entuziasmul el nu poate 
păși „peste noapte". Nimic nu 
se realizează „cit ai bate din 
palme“. Efortul afirmării se cere 
a fi continuu și de durată. în 
Întrecere cu inerente dificultăți. 
..Biografia profesională" a celor 
mai muJți ingineri agronomi din 
regiunea noastră — amintesc 
doar câteva nume : Ion Smeu și 
Iordan Olteanu, de la C. A. P. 
Satu Mare, Hie Dră^an. de la 
C.A.P. Dor-Mărunt, Gheorghe 
Florescu de la C.A.P Cosîmbești. 
Dan Ivănescu, C.A.P. Călugăreai 
— argumentează elocvent pentru 
această elementară necesitate".

Cu tot atita siguranță se poa
te afirma că acei tineri intelec-

tuali care, chemați și așteptați 
cu incredere să-și valorifice în
vățătura, pasiunea pentru profe
sie și entuziasmul tineresc să 
pună umărul la perfecționarea 
activității în uzina, școala, coo
perativa agricolă sau dispensarul 
unde au fost repartizați, refuză 
ideea de a persevera într-un e- 
fort activ, de durată, în acel ca
dru de muncă, își amină afirma
rea competenței lor profesionale, 
de specialiști cu calificare supe
rioară. Părăsindu-și din comodi
tate, după scurt timp, locul de 
muncă, „plimbăreții" dezorgani
zează pentru o vreme — pină la 
venirea unui înlocuitor care, la 
rindul său, are nevoie de timp 
pentru a se familiariza cu con
dițiile și cerințele noului loc de 
muncă — activitatea unității din 
care pleacă, Își îndepărtează pro
pria realizare, afirmarea pe care 
și ei susțin că o doresc și caută. 
Asemenea pendulări succesive e- 
șuează uneori lamentabil, în ra
tare. Venit din Suceava în re
giunea București, inginerul agro
nom Silviu Ionescu a „încercat“ 
la rind citeva gospodării din ra
ionul Slobozia, s-a transferat apoi 
în raionul Tumu-Măgurele. A 
„dispărut" recent, renunțînd să-și 
mai facă meseria și datoria, la- 
sînd în urma sa doar neajunsuri.

Dăunătoare prin fiecare în 
parte, orici! de puține ar fi. a- 
ceste migrații ale comodității 
devin uneori o adevărată plagă, 
prin proporții- O situație semni
ficativă : din 1 580 de cereri pen-

tru transfer depuse anul acesta 
de profesori din regiunea Bucu
rești, 400 sînt ale unor tineri ab
solvenți avind doar unul sau doi 
ani vechime în învățămînt. Foar
te multe dintre solicitări n-au 
altă explicație reală decît como
ditatea, goana după un sat cu 
gară care să dea posibilitatea 
..navetei" — o altă meteahnă 
dăunătoare bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt în șco
lile rurale. „Mulți prea mulți 
absolvenți ai universităților vin 
de la început hotăriți să nu se 
stabilizeze la catedrele satelor și 
încearcă refugii pe toate căile — 
ne spunea recent tovarășul Petre 
Sorin, adjunct al șefului secției 
învățămînt a Sfatului popular re
gional București. Avem prea des 
în fată tineri absolvenți care nu 
știu pentru ce au urmat o facul
tate ce i-a pregătit ca profesori 
și afirmă cu emfază : „N-am fă
cut cinci ani de facultate ca să 
ajung la tară". Atunci pentru 
ce ? Școli sînt în toată țara, iar 
de profesori este nevoie, mai a- 
les la sate".

Dintre asemenea „domnișori“ 
se recrutează frecvent înverșuna
ți! solicitatori de transferuri, veș
nic în căutarea unui nou refugiu 
pentru a-și menaja inerția, como
ditatea. ignorind într-un chip de
testabil faptul că nevoile locuri
lor de muncă unde sînt reparti
zați rămîn neacoperite. Pe de 
altă parte, ce muncă poate fi a-

ceea, și cu ce rezultate, cind te 
plimbi dintr-un loc în altul, a- 
măgindu-te și amăgind și pe alții 
și lăsînd baltă rezolvarea proble
melor dintr-un loc pentru a aler
ga în altul ? Această neputință 
de fixare, de atașare conștiin
cioasă și responsabilă de un loc 
de muncă, de un colectiv, re
flectă o gravă carență a concep
ției acestor tineri asupra modului 
în care sînt datori să răspundă 
nevoilor societății. Ei sînt niște 
singuratici egoiști care aleargă 
steril după propria lor umbră. 
Avind-o mereu sub ochi, aceasta 
Ie întunecă perspectivele, le as
tupă ținta către care ar trebui 
să se îndrepte : afirmarea lor în 
condițiile unei munci temeinice, 
într-un colectiv pe care să nu-l 
părăsească la îmboldirile lașe ale 
comodității egoiste.

Imoralitatea

renunțării
trebui ideal să ne lepădăm în 
fugă și mult mai ușor la acele 
lupte pe care ocolindu-le avem 
numai impresia că sîntem eroi : 
martirii neînțelegerii generale 
sau, vai, ai propriei noastre, u- 
riașe, generozități.

E penibil de scris : renunțăm

la fumat și ne declarăm campioni 
ai voinței, ne lăudăm mai cu mă
sură, modestia tocmai ni s-a culcat 
la picioare ca un cățel. Renunțăm 
oare debarasîndu-ne de proprii
le noastre defecte ? Cred că este 
o improprietate lingvistică, nu 
despre renunțare e vorba ci 
despre eliminări necesare. Pen
tru că adevărata renunțare, e nu
mai teama de a pierde un bun 
dobîndit, dar un bun de mare va
loare, o renunțare morală consu
mată e o dramă, așa că impasul 
profesional și impasul etic nu 
stau în talger cu kilogramul de 
vin pe care îl bem mai puțin, 
curajul depășirii lor nu se-nva- 
tă la școala abolirii micilor de
fecte. Dezarmăm în fața unui 
insucces sub motivul că toată lu
mea ne urăște și ne vrea răul, 
pentru că nimeni nu ne înțele
ge, ne copleșește pesimismul și-l 
arborăm la geam pentru că e 
bine așa, mici eroi ai durerii ?

Nu. Renunțarea aceasta e 
imorală. Obstacolele trebuie 
depășite. Păianjenii reali sau 
imaginari ai invidiei se usucă 
în propriile lor pînze. Neînțele
gerea opacă ca o privire de oaie 
adoarme. Nu putem renunța la 
momentele de sinceritate în care 
am crezut că alegem cel mai po
trivit drum pentru ambițiile 
noastre profesionale, cel mai bun 
corespondent pentru dorința de 
a dărui sentimente, nu putem ig-

nora o maturitate pentru care 
ne-a pregătit școala și familia 
și apoi munca însăși, și apoi via
ța însăși pînă în pragul primei 
îmbolnăviri. Renunțarea este și 
boală, este neputință și febră, 
lipsă de luciditate, maladia voin
ței. Și apoi este moarte. Anii pe 
care i-am numărat în calendare 
nu pot fi cruci, nu sînt indica
toare de neființă, nu pot fi ci
mitirul propriului nostru trup. Nu 
putem smulge perioade de ex
istentă, nu putem trăi fără amin
tiri. Dar amintiri necesare. Pen
tru că amintirile de muncă sînt 
dovezi de rost al existentei, sînt 
acele bucurii calme numite suc
cese, sau certitudini, sau izbînzi 
și sînt atît de vii îneît nu cu
prind ideea de renunțare. Dim
potrivă. În numele lor să crească 
piloni ai voinței la limitele ace
lea ale înțelegerii, la limitele 
puterii de muncă, la limita pu
terii de dăruire.

Renunțările se produc cu 
pierderi de sentimente. Nu e 
vorba de durere, dar neputința 
de a depăși un impas, senzația 
singurătății, teama, lașitatea sînt 
ca furturile acelea soldate în 
sport cu descalificări. Renunța
rea e și un furt, desigur, un furt 
de timp și de sentimente și nu 
ne iartă nimeni niciodată pentru' 
că împotriva noastră lucrăm și 
nu ne putem ierta dc propria-ne 
slăbiciune.

DECE-i SĂNĂTOS S! 
ROBUST COPILUL MEU

VINERI 26 MAI 1967

18,00: Pentru cei mici : 
A.B.C. — De ce ? ; 18,15 : Pen
tru tineretul școlar : Antologie 
școlară : Balada românească. 
Emisiune de Ștefan Augustin 
Doinaș ; 18.50 : Publicitate ;
18.58 : Ora exactă ; 19.00 : Te
lejurnalul de seară. Agenda e-

conomică ; ‘ 19,22 : Buletinul 
circulației rutiere ; 19,30 : Stu
dioul muzical. Instrumente de 
coarde : 20.00 : Sâptâmîna ;
20,45 : Avanpremieră ; 21,00 ;
Reflector ; 21,15 : Filmul „Al- 
vorada" (Zbor peste Brazilia); 
22.35 : Panoramic : 22,50 : Te
lejurnalul de noapte.

Ru.su
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Deținuții politici
n-au putut
fi vizitați...

Participanții In confe
rința organizațiilor de ti
neret. care fac pnrte din 
Asociația venerueleană a 
tineretului, au condamnat 
agresiunea americană in 
\ ietnam. Delegații au a- 
doptat o rezoluție in care, 
subliniind pericolul pe 
care-J reprezintă conflictul 
vietnamez pentru întreaga 
omenire, au cerni înceta
rea imediată a bombarda
mentelor asupra R. D. 
Vietnam. reglementarea 
problemei vietnameze și 
recunoașterea dreptului 
poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta.

-I,

*4

.45' i' Il iîJlwL., li

n.

Delegația Internaționalei So
cialiste. condusă de Bruno Pitter- 
mnnn, fostul vicecancelar al Au
striei, care se află la Atena pen
tru a examina situația politică exi
stentă, nu a fost autorizată să 
intre in contact cu deținuții poli
tici. Autoritățile grecești au ofe
rit delegației posibilitatea de a se 
intilni numai cu Stephanopoulos 
și Kaneloupoulos, foștii prim-mi- 
niștrii, precum și cu alte persona
lități care nu se află în detenție.

Miercuri, delegația Internațio
nalei Socialiste a avut o convor
bire cu generalul Patakos, mini
strul grec al afacerilor interne. 
Intr-o conferință dc presă, Bruno 
Pittermann a calificat această 
convorbire drept „un contrași în
tre două teze diferite".

Consiliul de Miniștri al R.A.U. 
s-a reunit miercuri seara, sub 
președinția premierului Soliman 
Sidki, pentru a examina ultimele 
evenimente din Orientul Apro
piat, a anunțat postul de radib 
Cairo. La această ședință - a- 
daugă postul dc radio citai — 
au fost prezentate un raport al 
ministrului de război și o expu
nere’a ministrului de interne în 
legătură cu securitatea internă și 
apărarea civilă.

La Tel Aviv, un purtător de 
cuvînt al ministrului afacerilor 
externe al Izraclului a declarat 
miercuri că „guvernul izraelian 
a fost întotdeauna partizanul 
contactelor la nivelul cel mai 
înalt între toate marile putori, 

vederea asigurării stabilității 
păcii" — relatează agenția

în 
și 
France Presse.

mg i Omul anului 2500
AprovimatK 3 500 de 

studenți de Io Universita
tea de «tat din Guayaquil 
și peste 900 de profesori 
de la școlile municipale 
din cantonul Guayaquil 
au declarat grevă in spri
jinul unor revendicări eco
nomice.

Studenții ecuadorieni cer 
guvernului sporirea fondu
rilor destinate învățămîn- 
tului superior. Profesorii 
de la școlile municipale 
revendică plata malariilor 
restante pe mai multe

i

î k* WS -

R. P. UNGARA. Vedere exterioară a Pavilionului românesc 
de la Tirgul internațional de la Budapesta

După un studiu de trei ani, realizat cu ajutorul unui creier 
electronic, dr. Mohammed Samir Loufti, de la Universitatea din 
Alexandria, a ajuns la concluzia că pînă în anul 2500 organis
mul uman va suferi evidente mutații morfologice. Omul acestei 
epoci va fi caracterizat printr-un cap foarte mare, o barbă as
cuțită. din cauza atrofierii progresive a mandibulelor, și un 
corp foarte slăbit.

Studiul doctorului Loufti are la bază fotografierea, cu ajuto
rul razelor cosmice, a trei mii de cranii din epoca preistorică, 
precum și a numeroase cranii ale unor oameni ce trăiesc în 
prezent în aceleași zone geografice. Observațiile făcute asupra 
mutațiilor morfologice survenite de-a lungul veacurilor i-au 
permis acestuia să tragă concluzia că „omul viitorului va fi 
urît. dar foarte inteligent“. Așa va fi oare ? Răbdare pînă in... 
anul 2500.
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Cel de-al V-lea Congres 
al Federației tineretului 
islandcz. care și-a încheiat 
lucrările la Reykjawik. a 
adoptat o rezoluție în le
gătură cu situația din 
Asia de sud-csl. După cum 
se subliniază în document. 
Congresul s-a pronunțat 
pentru încetarea agresi
unii americane împotriva 
Vietnamului. subliniind, 
totodată, necesitatea de a 
se acorda poporului viet
namez posibilitatea dc a-și 
hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară.

• CONFORM datelor publi
cate de recentul buletin demo
grafic al O.N.U. privind efecte
le subnutriției asupra mortali
tății infantile din țările colonia
le și necoloniale, in Republica 
Sud-Africană, din 1 000 de 
copii albi mor anual 27. in timp 
ce în rindul populației de c.i- 
loare cifra se ridică la 126 la 
mie. în Zambia, mortalitatea 
infantilă determinată de subnu
triție este de 25 la mie, în Re
publica Africa Centrală dc 
200 la mie. iar în Haiti de 180 
la mie.

Sludenții Universității 
din Santo Domingo au or
ganizat o demonstrație dc 
protest față de politica 
guvernului american în 
Vietnam. Demonstranții 
au manifestat pe străzile 
orașului purlind pancarte 
și scandind lozinci, care 
condamnau agresiunea a- 
mericana în Vietnam. Par- 
ticipanții la manifestație 
au cerut retragerea trupe
lor americane din Vietna
mul de sud și încetarea 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

• PROCURORUL general al 
Braziliei și-a dat avizul favora
bil cu privire la extrădarea 
criminalului dc război nazist 
Franz Paul Stanei, arestat la 28 
februarie dc către autoritățile 
braziliene. Stângi este acuzat dc 
asasinare? in timpul celui de-al 
doilc? război mondial a peste 
700 000 dc deținuți in lagărele 
naziste de concentrare dc 
Treblinka și Scbibor.

Procurorul a emis părerea 
extrădarea trebuie hotărîtă 
favoarea R. F. a Germaniei sau 
Austriei.

• LA 24 MAI s-au încheiat 
manevrele militare aeriene ale 
N.A.T.O.. la care au luat parte 
unități ale aviației militare a- 
parținind mai multor țări mem
bre ale acestui bloc. Manevre
le, denumite „Royal Flesh". s-au 
desfășurat deasupra teritoriilor 
Angliei, Belgiei, Olandei. R.F.G. 
și Franței.

Timp de trei zile peste 190 de 
avioane de luptă au întreprins 
raiduri la marc inăltimc urmă
rind să identifice 1 180 dc „o- 
biective" terestre aflate in dife
rite regiuni ale țările.- amintite.

După cum anunță ziarul 
„Suddeutscne Zei tuna". la ma
nevrele „Royal Flesh" au luat 
parte subunități militare aerie
ne ale S.U.A.. Angliei. Canadei. 
Germaniei occidentale. Belgiei, 
care aparțin celei de-a 2-a și a 
4-a flote aeriene a N.A.T.O.

poci (probabil secolul VIII I.e.n.) 
infășurau morții intr-un fel de 
lințoliu confecționat din piei de 
animale. In morminte au fost, 
de asemenea, descoperite dife
rite obiecte din lut și lănci de 
bronz.

• POTRIVIT agenției T.A.S.S 
întrepinderea sovietică de co
merț exterior „Stankoimport" a 
încheiat un contract cu firma 
engleză. ,.Ncw Group of Sales 
Linii ted” pentru achiziționarea 
unor mașini de șlefuit și alezat 
necesare industriei dc automo
bile sovietice. Valoarea utilaje
lor importate din Anglia pc 
baza acestui contrac: este de 2,6 
milioane lire sterline.

legate de Republica Sud-Afri- 
cană prin vaste interese econo
mice și de aceea nu sînt dispuse 
să ia măsuri care ar indispune 
guvernul acestei țări".

El a condamnat, de asemenea, 
și ultimul val dc lovituri de sta' 
din Africa, calificîndu-1 drept 
un rezultat al amestecului inte
reselor străine în treburile in
terne ale țărilor acestui conti
nent.

Refcțindu-sc la întrevederea 
dintre U Thant și președintele 
.Nasser, ‘care a avut loc miercuri 
după-amiază. agenția M.E.N., 
citind declarația unui purtător 
de cuvînt al O.N.U., arată că cele 
două personalități „nu discutat 
asupra situației actuale din 
Orientul Apropiat și că întreve
derea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială". Agenția Fran
ce Prcsse menționează că secre
tarul general al O.N.U. a botărit 
sâ se întoarcă la Ncw York în 
cursul acestei zile.

Ambasadorul Kuweitului la 
Cairo a făcut o declarație agen
ției M.E.N., în care arăta că pre
mierul Kuweitului a propus pre
ședintelui Nasser, trimiterea de 
forțe kuweitiene în R.A.U. Pre
ședintele R.A.U. a acceptat a- 
ceastă ofertă.

Potrivit agenției Associated 
Press, un grup dc nave din fiola 
a Vl-a americană au îmbaroât la 
Neapole o divizie de pușcași- 
marini formată din 3 500 de. oa
meni. Un purtător de cuvînt al 
flotei a VI-a a caracterizat acți
unea ca o ..manevră de rutină 
undeva în Marca Mcdilcrană”.

In urma refuzului unor țări 
membre ale Consiliului de Secu
ritate de a mai participa la șe
dința consacrată analizei situației 
din Orientul Apropiat, lucrările 
acestui organism al O.N.U. au 
fost amînate „sine-die". Agenția 
France Prcsse relatează că în 
timpul ședinței de miercuri re
prezentanții R.A.U. și Izraclului 
(țări care nu sînt membre ale Con
siliului« de Securitate) au prezen
tat membrilor Consiliului punc
tele de vedere ale guvernelor lor 
asupra evenimentelor din Ori
entul Apropiat.

Semnele dc întrebare dispăruseră. îndoielile păreau risipite» 
Criza nigeriana evolua spre un deznodămînl devenit, potrivit mul
tor observatori, inevitabil : dezintegrarea celui mai marc stat de 
pe continentul african. Neînțelegerile agravate cu fiecare zi, cu 
liecare săptămină săpascrâ o graniță de netrecut. încordarea atin
sese un punct la care orice speranță intr-o reglementare putea fi 
socotită lipsită de luciditate. Și. totuși, in negura incriminărilor 
reciproce, a duelurilor radiofonice continuate pe planul măsurilor 
practice, a răzbătut o rază de lumină. Pentru prima oara după o 
lungă perioada de incertitudini se pomenește la Lagos dc o re
conciliere. Bineînțeles, optimismul este limitat, firav. Dar există 
un fapt neîndoielnic : o încercare de a împiedica in ceasul al 
12-lea fărîmițarea Nigeriei.

Elementul esențial al săptâminii il reprezintă hotărîrea guver
nului federal nigerian de a anula sancțiunile economice îndrep
tate împotriva provinciei orientale. Legăturile dintre Lagos și 
Enugu. rupte brutal, se reînnoadă. Compania „Nigerian Airways" 
și-a reluat zborurile către partea răsăriteană a țării. Ministerele 
federale au primit dispoziția să-și reia activitatea in provincia 
despre care cu numai puține zile în urmă se afirma că va deveni 
Kaîanga nr. 2.

Deci, dacă judecăm în lumina acestor fapte, colonelul Gowon, 
conducătorul guvernului de la Lagos, a bătut in retragere. Eveni
mentele il obligau la o alegere rapidă : măsuri externe de mină 
forte (care, cert, ar fi dus la destrămarea Nigeriei) sau o ultimă 
tentativă dc negociere. Formula aleasă prezintă, totuși, dificultăți. 
Provincia orientală a obținut concesii fără a fi obligată la anga
jamente concrete. Gowon nu a avut. însă, alta posibilitate pentru 
că pozițiile sale s-au slăbit odată cu defecțiunea intervenită și in

la

că 
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• RECENT, savanții marocani 
au descoperit in împrejurimile 
Tangerului o necropolă con
struită cu 28 de veacuri în urmă. 
Au fost dezgropate 32 de mor
minte, care conțineau schelete 
foarte bine conservate. Savanții 
presupun că oamenii acelei e-

O

„Războiul frigiderelor“

Peste 8 000 de studenți 
de la Universitatea din 
Marburg (landul Hessa. 
R.F.G.) au declarat o 
grevă de 48 de ore in 
semn de protest împotriva 
hotărîrii autorităților lan
dului de a reduce aloca
țiile pentru nevoile învă- 
țămintului.

Studenții au organizat o 
demonstrație in fala clă
dirii Parlamentului landu
lui Hessa. pentru a cere 
anularea acestei hotărâri.

Industriașii francezi 
și vest-germani sînt 
serios îngrijorați de 
ceea ce numesc ei 
„concurența neloială“ 
a exportatorilor itali
eni, în special în ma
terie de bunuri de 
consum durabile Gu
vernul francez, rela
tează corespondentul 
din Paris al ziarului 
..TIMES“. a hotărîl 
chiar să intervină în 
acest sens pe Ungă 
Comisia Pieței comu
ne. Industriași fran
cezi. relatează cores
pondentul, declară fă
ră înconjur că dacă 
nu vor fi luate mă
suri, peste cîțica ani 
ei vor trebui pur și 
simplu să închidă 
porțile uzinelor lor și 
să cumpere produse 
italiene.

Gravitatea situației

este ilustrată de urmă
toarele date : anul a 
cesta se vor vinde în 
Franța 150 000 dc 
mașini de spălat italie
ne, în timp ce acum 
cinci ani s-au vîndut 
numai 13 000. In ceea 
ce privește frigiderele. 
Italia se situează pe 
primul loc între țările 
vest-europene, deși a 
început să exporte a- 
ceste produse abia în 
1963. Pc vremea a-. 
ceea produceau frigi
dere în Germania oc
cidentală 15 firme, m 
Franța 13, iar în bel
gia și Olanda 6. A- 
cum cîteva săptămîni 
General Motors a în
cetat producția de fri
gidere în Franța, iar 
firma olandeză Phi
lips a închis porțile 
fabricii de frigidere 
din Amiens. Toate în-

treprinderile de acest 
gen din Belgia și Da
nemarca au fost închi
se. In cele șase țări ale 
C.E.E. se vor cum
păra anul acesta în 
total 4 500 000 de fri
gidere. dintre care 
2 500 000 numai din 
Italia.

Producători italieni 
au realizat o aseme
nea performanță din 
următoarele motive: 
ei vînd cu 20 la sută 
mai ieftin și oferă ne
gustorilor cu amănun
tul o margine a profi
tului de 5—6 la sută 
mai mare decît cei
lalți producători. Ei 
își pot permite aceas
ta. înfrucît 35 la sută 
din frigiderele pe care 
le desfac pe piața ita
liană nu sînt impoza
bile, fiind vîndute fă
ră factură.

provincia vestică. Guvernatorul militar al acestei provincii. Robert 
Adebayo, a adoptat in ultima vreme o poziție din ce în ce mai 
apropiată de atitudinea liderilor estici. Guvernatorul a refuzat 
orice contacte cu Lagosul înainte dc retragerea trupelor de pro
veniență nordică în provincia lor de origine. LE MONDE subli
nia că Ibadanul, oraș cu o viață universitară și cu cercuri intelec
tuale care militează pentru reînnoirea țării, este categoric opus 
politicienilor conservatori din nord. La Lagos a produs îngrijorare 
avertismentul lui Adebayo în sensul că „dacă provincia orientală 
va ieși din federație sau va fi forțată să iasă, provincia vestică va 
considera Federația nigeriana ca fiind dizolvată". Colonelul Go
won a promis că va retrage în locurile de baștină pe militarii 
proveniți din nord care se găsesc dizlocați la Lagos și în provin
cia vestică. Deocamdată, nu ne-au parvenit informații în sensul 
realizării acestei promisiuni. Desfășurarea evenimentelor depinde 
acum dc poziția liderilor Nigeriei orientale (provincia numără 
14 000 000 locuitori ca urmare a migrației de populații). Ojukwu 
va înainta pe drumul secesiunii sau va accepta o soluție de com
promis. realizabilă la masa negocierilor ? în fond, concesiile Lago
sului nu au implicații decît în ceea ce privește climatul politic. 
Marile probleme care au declanșat neînțelegerile între liderii ni
gerieni rămîn în același stadiu. Aceste probleme ar putea fi solu
ționate dacă peste dosarul discordiei n-ar plana umbra monopolu
rilor străine. Dincolo de rivalitățile personale, ațîțarea tribalismu- 
lui, cultivarea unei vrăjmășii care a degenerat în vărsări de singe 
reprezintă urmarea jocului practicat de cei ce vor să beneficieze 
nestingheriți de bogățiile Nigeriei. Feudalii din nord, profitori ai 
trecutului, sînt dornici să mențină Nigeria sub controlul lor. indi
ferent dc mijloacele folosite pentru atingerea acestui obiectiv. La
tifundiarii nigerieni și monopoliștii străini au găsit lesne un limbaj 
comun.

Ojukwu a dat dovadă de reținere și prudență și nu a forțat des
prinderea provinciei orientale. Dar. în aceste zile. FRANCE 
PRESSE anunță că în provincie se desfășoară mari manifestații 
populare în favoarea secesiunii. La Enugu. 20 000 de persoane au 
cerut proclamarea republicii Biafa. Oare concesiile Lagosului au 
intervenit prea tîrziu ?

în acest sfîrșit dc săptămînă urmează să se întrunească comite
tul renașterii naționale din Nigeria. Șansele sale de a apropia 
punctele de vedere depind în ultimă instanță de hotărîrea ce va 
fi luată la Enugu.

Agravarea situației din Orientul 
Apropiat și Mijlociu a provocat o 
scădere și mai accentuată a 
cursului acțiunilor la bursa din 
Xctv Yprk, informează corespon
denții de presă din marea metro
polă americană. Indicele valorilor 
industriale a înregistrat o scădere 
de 12.14 puncte, adică cu 1,3 la 
su'ă sub indicele existent la înce
putul săptămînii. Companiile in
ternaționale de petrol ca ..Stan
dard Oii Xem Jerșey“ și „Texa- 
co and Mobil Oii" au fost cele 
mai afectate de această scădere.

capitala 
Potrivit oficialităților 
Pearce a cerut azil 
Cuba. Pearce a func- 

calitate de consilier

Agenda

lunea 
Fante-

R. D. VIETNAM. Subunitate a miliției populare dm Hai
phong, veghind asupra teritoriului patriei.

nării tratatului de 
Roma.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a anunțat că guvernul 
american a fost informat de 
ambasada Elveției la Havana că 
maiorul Richard Pearce, adju
tant al comandantului armatei a 
4-a teritoriale, dizlocate în sta
tul Texas, se află în 
cubaneză. — • • •■ 
cubaneze, 
politic în 
ționat în 
militar in Vietnam în anii 1963 
și 1964. după care a ocupat di
ferite posturi militare în Statele 
Unite și R. F. a Germaniei. El 
a sosit la Havana la 21 mai la 
bordul unui avion „Cessna-150“ 
si a declarat că și-a părăsit pa
tria ..din motive de conștiință“.

Agenția T.A.S.S. anunță că 
guvernul cubanez a acordat azil 
politic lui Pearce.

• LA ROMA a fost semnat 
miercuri un acord de colabora
re intre R. S. F. Iugoslavia și 
Italia în domeniul transportului 
aerian. Acordul Drevede extin
derea transportului aerian din
tre cele două țări, reducerea 
timDului de zbor, precum și a 
cheltuielilor pe linia Belgrad — 
Roma. Acesta este cel de-al 
32-lea acord încheiat de compa
niile de aviație ale celor două

• IN CURSUL unei cuvîntări 
rostite miercuri la Lusaka, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, a criticat puterile occi
dentale pentru politica de „in
trigă" pe care o duc în Africa 
de sud-vest. Rezoluțiile organi
zației Națiunilor Unite nu pot 
să fie puse în practică în acest 
teritoriu, a declarat Kaunda, 
„deoarece unele mari puteri sînt

• LA MOSCOVA continuă lu
crările Congresului Uniunii 
Scriitorilor Sovietici. Au luat 
cuvintul numeroși scriitori care 
au vorbit despre dezvoltarea li
teraturii sovietice in cei 50 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă clin Octombrie și despre 
sarcinile care revin în viitor 
oamenilor dc litere din Uniunea 
Sovietică.

Congresul a fost salutat de 
numeroși oaspeți străini. în șe
dința de joi dimineața a luat 
cuvintul acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, care a adus congresului sa
lutul scriitorilor români.

Peste o mic de persoane au 
demonstrat în fața ambasadei 
S.U.A. din Roma, condam- 
nînd agresiunea americană 
din Vietnam și ccrind înceta
rea raidurilor aviației S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. 
500 de polițiști au intervenit 
pentru a împrăștia pe demon
stranți ceea ce a dus la cioc
niri violente.

EUGENIU OBBEA

reuniunii

C. £ £ de
A fost stabilit, în prin

cipiu. programul reuniunii 
la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.E.E. . care, 
așa după cum s-a mai a- 
nunțat. va începe 
viitoare la Palatul 
șina din Roma.

Prima zi va fi consa
crată ceremoniilor come
morative consacrate celei 
de-a 10-a aniversări a sem- 

la

principalele pro
se-

pentru salvarea viefilor omenești

Medicii fi inginerii colaborează

Mini-trenul de la „Expo-67“ de la Montreal face o lesnicioasă legătură intre pavilionele 
vastei expoziții «

La ora actuală practica 
medicală nu mai poate 
avansa in ritm rapid fără 
concursul specialiștilor 
din ramurile tehnice. în 
diferite țări ale lumii au 
luat ființă asociații de 
medici și ingineri pentru 
perfecționarea instru
mentației medicale. Pen
tru salvarea vieții oame
nilor, medicii și inginerii 
se străduiesc să lupte 
împotriva a ceea ce azi 
mai apare ca „inevitabil" 
în tratarea unor maladii. 
O mare cucerire a timpu
lui nostru va fi fără in-

doială inima artificială. 
In acest sens se depun 
eforturi susținute pe toa
te meridianele. S-au ex
perimentat inimi artifici
ale, adevărate pompe 
destinate înlocuirii ven- 
tricolului sting, princi
pala cameră de pompare 
a inimii. Au fost deja 
construite diferite mode
le din materiale plastice 
sau fibre sintetice și ex
perimentate pe animale. 
Rămîn de rezolvat două 
aspecte importante : pre
venirea formării cheagu
rilor și adaptarea ritmu-

lui inimii artificiale în 
funcție de efortul pe 
care l-ar depune poseso
rul ei.

Experimentarea „ter- 
mometrului lichid" în 
medicină reprezintă încă 
o preocupare interesantă 
pe care medicul — ingi
ner chimist, încearcă s-o 
rezolve la nivelul cance- 
rologiei, chirurgiei și 
dermatologiei. Acest „ter
mometru" ultrasensibil 
prinde in „tehnicolor“ 
temperatura oricărei por
țiuni de piele. In contact 
cu acest lichid (derivatul 
unor . esteri ai colestero
lului) pielea devine mul
ticoloră. Cu 
„termometrului 
se poate pune în eviden
tă rețeaua vaselor san
guine. sîngele fiind acela 
care vehiculează căldura 
internă a corpului. Ten
tele de culoare anormale 
de pe „termograma" ob
ținută indică imediat o 
anomalie a circulației
sanguine.

ajutorul 
lichid"

Unul din cele mai 
voluționare aspecte 
mașinii electronice îl 
prezintă posibilitatea 
de a înlocui, parțial, spe
cialistul in medicină. 
Cercetările actuale se 
axează pe folosirea aces
tor mașini electronice in 
analiza globului ocular și 
in diagnosticarea bolilor 
de inimă.

Sînt in faza de experi
mentare încheieturi arti
ficiale pentru mîini și 
picioare, un accelerome- 
tru folosit în diagnosti
carea bolilor nervoase 
(care să măsoare con- 
tracțiunile musculare pe 
minut), scaune pentru in
valizi care prin manipu
lare manuală să poată 
prelua în așa fel funcțiu
nile membrelor inferioa
re incit să urce și să co
boare scările. Colabora
rea dintre doctori și in
gineri va da roade în vii
torul apropiat ; ei au 
foarte multe proiecte : 
brațe și picioare artifici-

re
ale 
re- 

ei

ale mecanizate, piele sin
tetică pentru acoperirea 
arsurilor, ficat, stomac, 
intestine și pancreas arti
ficiale, din materiale 
plastice, substitute elec
tronice pentru toate sim
țurile (mai ales pentru
văz și pipăit) precum 
un aparat reglator
funcțiunilor celulare 
intercelulare pentru 
venirea cancerizării 
Unora nu li se pare 
îndepărtată vremea 
rinichii artificiali, 
exemplu, se vor găsi in 
număr mare așa incit fo
losirea lor li se va părea 
oamenilor la fel de fi
rească ca și administra
rea azi cu medicamente.

Iată că la chimiotera- 
pia de ieri sc adaugă azi 
concursul ciberneticii, a 
statisticei matematice și 
a noilor progrese tehnice 
care in ansamblu vor 
dezlega misterele ce al
cătuiesc complexul de 
variabile numit viață.

Printre 
bleme înscrise pe agenda 
diriței de lucru, prevăzută 
pentru ziua a doua, figurează : 
problema începerii discuțiilor 
oficiale ca urmare a cererii 
Angliei de aderare la Piața 
comună; fixarea datei de in
trare in vigoare a fuziunii ce
lor trei organisme executive 
(Euratom, Piața comună și 
C.E.C.O.) care, după toate pro
babilitățile, va fi 1 iulie; ale
gerea președintelui viitoarei 
comisii unice, post pentru care 
candidează cu cele mai mari 
șanse Jean Rey ; problema re
luării reuniunilor miniștrilor 
de externe, fără ordine de zi 
precisă.
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DOINA TOPOR

320 DE VICTIME 

LA „INNOVATION'
CU FIECARE oră care tre- 

bilanțul incendiului de la ma
rele magazin „Innovation“ din 
Bruxelles, devine mai tragic. 
Potrivit ultimelor date, incom
plete, publicate miercuri după- 
amiază în capitala Belgiei, nu
mărul persoanelor dispărute se 
ridică la 320. Din cele 100 de 
corpuri degajate din ruinele încă 
fumeginde ale magazinului, nu
mai 20 au putut fi indentificate.

Pînă in prezent, cel mai mare 
incendiu cunoscut in Belgia a 
fost cel de la mina Marcinelle 
din 1956, care s-a soldat cu 
moartea a 274 de mineri. Un 
incendiu de o asemenea amploa
re a mai fost înregistrat doar 
în 1897 la Paris, cind a ars ma
rele „Bazar de la Charité“, în 
cursul căruia au murit 167 de 
persoane.

ce


