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Perfecționarea necontenită a pro
ceselor de producție industriale, 
munca de cercetare științifică 
reclamă tot mai insistent folosi
rea mașinilor electronice de cal
cul. In fotografie : Aspect de la 
centrul de calcul al Universității 

din București

suprafață cultivată, 
mecanizatorilor la

i t.i-
Tn Bărăgan, ca șl în Cimpia 

Crișurilor, în șesul Banatului 
precum și în Dobrogca, in Băi- 
lcștiul și Calafatul Olteniei, ca 
în toată țara do altfel, pe mii : i 
mii dc hectare, cîmpul a împru
mutat culoarea aurului : griul a 
dat în pîrgfi. Curind, seccrălorii 
vor porni să adune iodul în 
hambare. Acum se fac intense 
pregătiri. Tn stațiunile de ma
șini și tractoare, în atelierele 
mecanice ale gospodăriilor de 
stat șl cooperativelor agricole, 
bunii gospodari fac ultimei»' re
vizii la combine șl seceratori ; 
se pun la punct spațiile de de
pozitare a noii recolte. Peste 80 
la sută din stațiunile de mașini 
și tractoare șl aproape 75 la sută 
din gospodăriile agricole dc stat 
au pus la punct combinele, pre
sele de balotat paie și celelalte 
utilaje ce vor fi folosite la re
coltatul păioaselor. In regiunile 
București. Dobrogea, Galați. Ol
tenia și Ploiești, în general, tot 
ceea ce ține de pregătirea sece
rișului a primit certificatul dc 
garanție al mecanicilor si spe
cialiștilor. O primă condiție a 
succesului în campania agricolă 
ce va fi declanșată a fost, deci, 
satisfăcută.

Nu fără temei se susține că 
recoltatul păioaselor c lucrarea 
mecanizatorilor. La baza afir
mației se află cele aproape 41 000 
combine ce permit recoltarea 
griului, orzului și secarei în li
mitele epocii optime pe aproa-

pe întreaga 
Pe aportul 
recoltatul griului contca; . , 
rănii cooperatori din raza S.M.T. 
Săcuicni. regiunea Crișana. Se 
pare insă că aceștia nu cunosc 
încă faptul că numai circa 12 la 
sută din numărul combinelor 
trimise spre tarlalele cooperati
velor agricole prezintă garanția 
unei funcționări ireproșabile. 
Restul, prezintă dereglări, nce- 
tanșeilățl, defecte dc funcționa
re. Și, in 10—15 zile se scontea
ză intrarea in lan a combinelor 
și in această parte a țării ! Ne
păsarea va plăti tribut în tone 
de cereale pierdute și in raza dc 
activitate a stațiunilor de mașini 
și tractoare din Ștefan ccl Mare 
și Podolcni - - regiunea Bacău, 
unde, nici acum la aproape ju
mătate dintre combine nu II s-au 
remediat defecțiunile apărute în 
campania din anul trecut.

Pînă la seceriș să nu uităm 
însă prășitul. Deși, raportînd la 
timo — sfîrșitul lunii iunie — 
se înregistrează serioase rumî- 
neri în urmă, această lucrare 
concentrează încă — în multe 
părți alo țării — forțn minime, 
lucru dovedit de înseși rezulta
tele obținute. La porumb, spre 
exemplu, prașila a treia numai 
izolat a fost începută de către 
cooperativele agricole din re-
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• — 58 la sută • „NU" — 30 la sută
• „GREC DE SPUS“ — 12 la sută.

Ar fi, desigur, interesant să-ncercăm să 
aflăm, mai diferențiat, ce înseamnă de fapt 
„da“, ce înseamnă „nu“ și ce înseamnă „greu 
de spus“.

„FIICA

SA CĂSĂTORIT

ABATAJ NOU

Foto. C. ANDREI

In bazinul minier 
aparținînd exploată
rii Voivozi din regi
unea Crișana a intrat 
în funcțiune primul 
abataj cu front lung 
situat sub nivelul hi

drostatic. Este vorba 
de abatajul 9 a! mi
nei Cuzap-1. Noul a- 
bataj asigură valorifi
carea unei rezerve de 
lignit evaluată la pe
ste 80 000 de tone.

Susținerea este asigu
rată aici cu ecliipa- 
ment metalic, iar 
transportul este com
plet mecanizat.

(Agerpres)

CU PLANUL

• Flota maritimă comercială a României 
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primul se
mestru al acestui an. Pînă la 22 iunie vasele 
românești au transportat peste prevederi 
800 000 tone de mărfuri, obținînd totodată o

creștere a veniturilor brute în lei valută de 
8,2 la sută.

• întreprinderea de industrializare și desfacere 
a peștelui din Tulcea și Fabrica de conserve și 
băuturi răcoritoare din Ovidiu au anunțat reali
zarea înainte do termen a planului semestrial. La 
întreprinderea tulceana au fost realizate în plus 
1170 tone conserve de pește de bună calitate, 
economii la prețul de cost de 1 344 000 lei și be
neficii peste plan dc 700 000 lei.

o Colectivul fabricii chimice „Sinteza" din 
Oradea a îndeplinit cu 10 zile înainte de ter
men, planul pe primul semestru la producția 
globală.

METODA RAPIDA

DE ANALIZĂ

A MATERIILOR PRIME
La Fabrica „Electrocerami

ca" din Turda a fost aplicată 
cu succes o metodă rapidă 
de analiză a materiilor prime 
prin măsurarea radioactivității 
naturale. Se știe că feldspa- 
tul, folosit pentru obținerea 
pastei de porțelan, conține, în
tre altele, oxid de potasiu. De 
cantitatea de potasiu depind, 
în mare măsură calitățile die- 
lectrice și mecanice ale pro
duselor ceramice clectroizola- 
toare, de aceea determinarea 
precisă a concentrației în care 
se găsește în pastă are o deo
sebită importanță. Aceasta a 
fost posibilă prin măsurarea 
directă, cu ajutorul unui apa
rat, a radiațiilor pe care 
potasiul le emite în mod na
tural. Timpul unei analize, 
care înainte dura ore în șir, s-a 
redus la numai citeva minute.

Q a K Q

DESPRE TINEREȚE,

Dacă e să fiu sincer, in 
dimineața care a mar
cat începutul raidului 
prin magazinele clujene 
în calitate de „cumpără
tor" nu știam cu cer
titudine ce anume voi 
cumpăra.

Cred că, de 
multe cazuri, 
dintre noi, in 
tul in care 
spre magazine, 
numai pentru 
ce mai este nou, 
doar un cumpărător în 
devenire. Transforma
rea lui în cumpărător 
este (sau ar trebui să fie) 
opera vînzătorului... Ia- 
tă-mă, așadar, prin 
ploaia ce cade mărunt 
pe strada flancată pe 
ambele părți de firmele 
colorate ale magazinelor. 
Amintindu-mi cu nostal
gie de o iarnă în care 
am căutat fără succes 
un radiator, intru în u- 
nitatea nr. 19 „Electri-

fapt, în 
fiecare 

momen- 
pleacă 

chiar și 
a vedea 

este

Amabil, tinărul vinză- 
tor, Csaba Kiss, mă în
trebă :

— Ce doriți ?

— Un radiator. Sper 
că aveți.

— Desigur. Românesc 
sau de import ?

— Indiferent, dar să 
meargă la 120 volți.

— Regret, dar de aces
tea nu avem. Puteți lua 
insă unul de 220, ii pu
neți un transformator și 
merge. Cine știe, poate 
vă mutați in altă parte 
și ar fi păcat să luați 
pe urmă altul!

Răspunsuri clare, pre
cise, vădesc siguranța 
profesională, 
punctul de a-l cumpăra. 
O rază jucăușe de soare, 
răzbate printre nori și 
pătrunde in încăpere, 
îmi amintesc că este va
ră și... amin luarea ra
diatorului. Găsesc că ar 
fi mai nimerit să cum
păr un cadou sorei mele 
(i l-am promis cam de 
mult). în concluzie, urc 
scările magazinului Uni
versal nr. 1, la raionul 
de mătăsuri. Ajuns aco
lo, am impresia că am 
greșit adresa. în locul 
sortimentelor multicolo
re, pe care mă așteptam

să le găsesc, pe tejghea 
se află un deux-pièce 
admirat îndelung de 
vînzătoarea Ileana Po- 
lacsi.

După 5 minute, 
drăznesc :

— Nu vă supărați, 
m-ar interesa o mătase 
frumoasă pentru o tî- 
nără.

— Uitați-vă la „ălea" 
cu 36 ' Și-mi indică cu 
mina un raft. Apoi, ri- 
dicind cu grijă „marfa 
de import" dispare la 
alt raion, unde împreu
nă cu o colegă continuă 
contemplarea.

între timp, cumpără
torii stau și așteaptă. în 
aceeași zi la 
nr. " 
(Un magnetofon 
maximum 
departe 
aparate 
discuri, 
Este un 
a face reclamă, 
spus), 
șor

unitatea
52 „Radio Modern“ 

dat la 
vestește de 

că aici se vînd 
de radio și 
magnetofoane. 

mod original de 
mi-am 

Legănîndu-se li
tri ritm de „shake"

GH. GHIDRIGAN

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Replica aceasta aduce întotdeauna pe buzele 
celor care-o rostesc, un zîmbet. Iar zîmbetul poate 
fi, tot atit de bine, însoțit de lacrimi. E ca o 
ploaie cu soare... Despărțirea de copilul pe care 
l-ai crescut nu e chiar atit de ușoară, cum s-ar 
putea să pară la prima vedere. Căci, intr-o ase
menea situație, „nu pierzi o fată, ci cîștigi un 
ginere“ sau invers.

întrebarea care se pune este :

CASATORINDU-VA FATA. AȚI SIMȚIT. 
INTR-ADEVÀR CA V-ATI ÎNMULȚIT FA
MILIA ?

Mihai
Stoian

Ancheta
socială

„Copilul unic" la 
vîrsta maturității

V-ați întrebat vreodată 
de ce căsătoria unui tînăr 
trezește, în orice caz, mai 
puține temeri decît căsă
toria unei tinere ? Aceiași 
părinți, aceeași educație, 
aceleași calități pedagogi
ce și, eventual, aceleași 
defecte. Și totuși...

— încă de la o vîrstă 
fragedă, legăturile sufle
tești care se stabilesc între 
fată și părinți, pe de-o 
parte, și băiat și părinți, 
pe de altă parte, par să se 
deosebească — este de 
părere tovarășa Maria Pe
tre, de la Căminul 
U.C.F.S. din București. 
Bineînțeles, cîte familii — 
atîtea formule de stabilire 
a legăturilor afective. 
Dacă ne permitem o sche
matizare voită, e numai 
fiindcă dorim să extragem 
citeva învățăminte. Orice 
s-ar spune, chiar cu riscul 
de a fi acuzată, pînă la 
urmă, de exclusivism în 
generalizările pe care în
cerc sa le fac, e bine să 
recunoaștem că natura 
feminină e mai sentimen
tală. că, în împrejurări fe
lurite. ea se dovedește ca
pabilă de o intensitate a- 
fectivă mai mare.

— Așa cum — conti- 
nuînd opoziția cam for
țată pe care o întreprin
dem — băiatul se dove
dește mai înclinat spre a- 
ventură, poate și mai în
clinat spre acțiune și a- 
proape întotdeauna mai 
devreme gata să-și ia zbo
rul din casa părintească.

— Pentru băiat putem 
spune fără teama de a 
greși fundamental, că prin 
căsătorie se fixează 
fapt plecarea sa din 
părintească, pe cînd, 
tru fală, 
consacră 
în afară.

— Cu 
băieții și 
trăsături care-i deosebesc 
pe unii de alții, pe băieți 
de fete, pe băieți între ei, 
pe fete între ele. Greu de 
scos un total...

— In joc intră nenumă- 
rați factori, cum ar fi, de 
pildă, caracterul fiecăruia, 
temperamentul și, de ce 
să n-o amintim, tipul de 
familie din care fac par
te. Așa cum indivizii se 
deosebesc între ei, și re
lațiile copil-părinți sînt 
neasemănătoare pînă la 
infinit.

— Ați băgat de seamă, 
mai mult decît sigur, și 
nu neapărat la „pensiona
rii" dv. că la căsătoria

unui fiu unic ori a unei 
fiice unice, lucrurile ca
pătă o asemenea amploa
re, îneît firescul actului 
respectiv — din punct de 
vedere afectiv — poate 
fi primejduit.

— Toți specialiștii sînt 
de acord, și nu de azi, de 
ieri, că educația „de u- 
nul singur“, a copilului 
unic, este extrem de difi
cilă și are ca efect nu o 
dată, un eșec. Iată deci 
încă un argument în fa
voarea familiilor cu mai 
mulți copii. Dificultățile, 
în cazul copilului unic, se 
prelungesc, după cum știm 
din nenumărate întîmplări 
de viață, pînă dincolo de 
adolescență, pînă la căsă
torie și chiar după căsă
torie. Iar toate acestea 
încep de foarte, foarte de
vreme, efectiv la vîrsta 
preșcolarilor mei.

Ce treburi face 
fata în casa 
părintească

De aici încep toate : o 
lăsăm pe propria noastră 
fiică să fie, în casa părin
tească, un simplu oaspete,

(Continuare 
în pag. a 11-a)

Peisajul tradițional al Coastei de Fildeș s-a îmbogățit cu construcții moderne
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FILDEȘUL DE ABIDJAN

— rugam, tovarășe academician, citeva cu
vinte despre semnificația vizitei inginerului 
II. Coandă la București.

Solicitarea de mai sus am adresat-o academi
cianului Elie Carafoli, președintele Secției de 
științe tehnice a Academiei române, 
ca un preambul al unei scurte convorbiri cu în
suși creatorul primului avion cu reacție din lume 
și descoperitor al acelui principiu de bază în 
mecanica fluidelor care se numește „Efectul 
Coandă“ — inginerul Henri Coandă.

— Savantul român de renume mondial Henri 
Coandă, pe care-1 avem acum in mijlocul nos
tru, a venit ca invitat al Academiei Republicii 
Socialiste România, pentru a participa la Simpo
zionul „Efectul Coandă și unele aplicații spe
ciale ale aero-hidrodinamicii“. organizat de 
Institutul de mecanica fluidelor „Traian 
Vuia“. La acest simpozion participă in a- 
fara specialiștilor români din domeniul aero și 
hidrodinamicii, .și numeroși oameni de .știință 
de peste hotare. Prezența, în rînclurile lor. a Ini 
Henri Coandă, este un eveniment științific ce 
depășește granițele țării și ridică pe culmi pres
tigiul științei românești. Iar într-un fel, prin 
acest simpozion, știința românească cinstește r»e 
unul dintre cei mai străluciți fii ai țării noastre.

— Sînt fericit că mă aflu din nou printre ai 
mei ! — ne spune, vizibil emoționat, Henri 
Coandă. Să nu-mi cereți însă să vă redau im
presii, pentru că n-aș fi în stare. Revederea cu 
atîția prieteni și rude dragi pe care nu le-am 
văzut do ani și ani. revederea cu Bucureștiul 
atîtor amintiri, cu pămîntul natal, primirea caldă, 
ce mi s-a făcut, șînt prea copleșitoare pentru 
a-mi permite o sintetizare a impresiilor.

— Ce ne puteți spune despre manifestarea 
științifică la care participați ?

— Ea se înscrie pe linia generală a dezvol
tării spectaculoase a științei române, care se 
bucură de un serios prestigiu internațional.

v. savin

(Continuare în pag. a IlI-a)



S-A MAI AZI

BIFAT
O ȘEDINȚA

— Ce zici mă, al Iu’ Pliniră, 
Ieșim deseară P

— Păi. eu zic să ieșim mă. al 
lu’ Leasă.

— Și eu zic tot să ieșim. O 
luăm de la Măgura spre Za vai- 
docu. Ne-ntflnim cu cei din Di- 
conești și ne-ntoarccm împreună, 
c-am auzit c-au mai învățat ceva 
cântece de pe la ăi bătrâni. Ne o- 
prim la ATlvești sau în Codoi- 
mani. la clic. Tragem un joc, 
două, și pe la a treia cîntarc-a 
cocoșilor ne-om vedea de casă.

— Că bine zici...
...V-am chemat la această șe

dință de comitet să analizăm un 
lucru foarte important. Că știți, 
toeorâyî. activitatea culturală, 
este un lucru foarte important; 
pentru noi, pentru comuna noas
tră pentru... pentru toți, Drept 
pentru care...

Cu aceasta, secretarul comite
tului comunal U.T.C., obosit par
că de propriile-i cuvinte, se așe
ză în scaunul rezervat la prezi
diu și dădu cuvîntul locțiitoru
lui său.

— Referat asupra activității 
culturale desfășurate de organi
zația noastră U.T.C. pe perioa
da... Ținînd seama de sarcinile 
sporite ce stau în fața tineretu
lui nostru, nu putem spune că 
un rol important nu-i revine și 
activității culturale. Desigur, to
varăși, în fața or
ganizației noa
stre, a uteciștilor 
stau sarcini de 
maximă impor
tanță.»

Și referatul 
continuă, de - a 
lungul a câteva 
pagini, pe același 
ton din care nu 
lipsesc expresii 
și cuvinte ca : 
„pe baza expe
rienței de pînă ____ , „ ,
n-am înregistrat succese deosebi
te, putem totuși raporta" ; a ana
liza, a 
mobiliza, 
un 
be mari, 
ta ..înscriere la cuvînt“ („Refera
tul a pus toate problemele“... 
„Noi ne-am străduit, tovarăși“... 
„Sarcina noastră principală rămî- 
ne în continuare...“) după care, 
în dosarul ou documente ale co
mitetului U.T.C. se adaugă un 
nou referat, cu respectivul pro- 
oes-verbal anexat în coadă ; în 
graficul de ședințe se bifează cu 
roșu în dreptul datei respective : 
rezolvat; la control, acoperirea 
e-n regulă.

*
Nu, nu v-am prezentat cele 

două secvențe numai pentru pi
torescul lor. Le-am pus față-n 
față pentru a ilustra de la început 
unghiurile din care este privită 
o unică problemă. Ambele au 
fost consemnate în comuna' Pe- 
rieți, raionul Slatina, regiunea Ar
geș. Prima — o discuție între doi 
tineri cooperatori, Ion Leasă și 
Ion Dumitrașcu privind tradițio
nala plimbare de seară a tinerilor 
(însoțită de cîntec) specifică a- 
cestei comune. A doua — „con- 
semnetă" (cu ajutorul tovarășului 
Dumitru Stanciu, locțiitor al 
secretarului comitetului comunal 
U.T.C.) în cadrul unei ședințe a 
comitetului comunal U.T.C. în 
care se dezbatea problema activi
tății culturale.

Cele două secvențe au generat 
o firească întrebare: care este 
gradul de adeziune a tinerilor la 
acțiunile organizației U.T.C. ?

—Asta-i, că nu prea este, mi-a 
răspuns, fără a-și căuta cuvinte
le, tovarășul Dumitru Stanciu.

— Ce acțiuni a întreprins 
mitetul U.T.C., organizația ?

— Am încercat cîte ceva, 
format o echipă de călușari, 
dat și un bal...

Și?
— Tinerii nu vin. Ceva îi face 

»6 rămînă de-o parte, să privească 
acțiunile noastre cu reținere.

Așa să fie oare ? Am încercat 
să aflu și părerea tinerilor. Iată 
ce declară aceștia :

Ion Dumitrașcu: „Am fost la 
cîte o ședință- Drept să spun, 
n-am prea înțeles mare lucru. în 
rest, ce să fie, tovarășii noștri (a 
se înțelege membrii comitetului 
U.T.C. n.a.) parcă n-ar fi din sat 
cu noi...“.

Florea llie : „Nu-mi aduc a- 
minte să-mi fi cerut cineva păre
rea, sprijinul".

Ion Leasă : „E drept, ne-am mai 
dus pe la cîte un bal. Dar parcă 
tot mai bine mă simt la noi, la 
horă și la clic. Ne vedem de obi
ceiuri. c-așa le-am moștenit".

Așadar, „ne vedem de obice
iuri". Și concluzia : „ei cu ale 
lor, noi cu ale noastre". Aceasta 
este adevărata stare de lucruri 
în raportul tineri-comitetul U.T.C. 
în comuna Perieți. Cea mai mare 
parte din cauze aici își află iz
vorul. Comitetul U.T.C se plîn- 
ge de lipsa de adeziune a tineri
lor în ceea ce privește contribu
ția acestora la realizarea activi
tății cultural-artistice. I-am în
trebat. însă, pe membrii comite
tului comunal U.T.C. : „Cunoaș
teți specificul locului ? Cum ați 
încercat să vi-i apropiați pe ti
neri. să valorificați tradițiileJoca- 
le. ai căror purtători sînt ? Cei 
mai mulți au ridicat nedumeriți 
din umeri. Să revedem, însă. îm
preună. cîteva elemente, vizînd 
tradiția locală bogată, existentă în 
această comună.

E un obicei frumos al locului, 
ca seară de scară tinerii — după 
ce-au terminat cu munca la 
cîmp și au mai trebăluit ceva șl 
pc lingă casă — să iasă-n șosea, 
să se adune grupuri-grupuri și să 
se plimbe pc drum, cîntînd, de 
la un capăt la altul al salului. Și 
cîntă așa de frumos, că ies gos
podarii pe prispă dc-i ascultă. 
După o astfel de plimbare, preț 
de vreun ceas și ceva tinerii se 
adună în diferite puncte ale sa
tului — la răscuce de uliți mai 
ales, că-i loc mai mult — și în
cing așa numitul clic. Un tînăr 
cîntă din fluier, iar băieții și fe
tele dansează, cu o măiestrie de 
neegalat, tradiționale jocuri popu
lare, ca și altele specifice locului. 
La clic participă întreaga colec
tivitate : mame, fete, copii. Bă
trânii se așează mai deoparte, fă- 
cînd pronosticuri asupra timpului 
de-a doua zi. Clicul ține vreun 
ceas și jumătate. Flăcăii mai 
schimbă apoi cîte o vorbă de ini
mă cu fetele, după care o por
nesc spre casă. Obiceiul acesta, 
repetat cu prospețime seară de 
seară, are rădăcini înfipte adînc 
în vreme. Bătrânii satului își a- 
mintesc că ..așa l-am moștenit și 
noi de la bătrânii noștri".

I-am întrebat 
mitetului comun: 
au încercat să <

Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea. 
Prin crearea unor microclimate 
și condiții de fertilizare specifice 
diferitelor zone ale țării, în casa 
de vegetație se studiază compor
tarea noilor soiuri de porumb, 

grîu și orz

I
I
I

pe membrii co- 
lal U.T.C. dacă 
discute vreodată 
cu tinerii seara 
la clic, să valori
fice acest obicei. 
Nici gînd I Deși 
toți cunosc acea
stă tradiție, cei 
mai mulți parti- 
cipînd direct la 

și 
ei.

(Urmare din pag. I)

acum“ ; „deși

continuarea 
îmbogățirea 
Și cît de intere
santă ar fi fost o 
valorificare artis
tică a obiceiului, 
intermediul lui

antrena, a sublinia, a 
__ , a evidenția" — 
întreg arsenal de vor- 

arătoase. Obișnui-

co-

am 
am

depănînd prin 
însăși viața satului, cu elemente- 
le-i tradiționale, împletite cu 
cele noi, contemporane. Dacă ti
nerii ar fi fost receptivi la o ast
fel de acțiune, dacă ar fi răs
puns unei atari invitații ? „Da 1“
— așa mi-au declarat marea lor 
majoritate. Organizația U.T.C., 
însă, căminul cultural cu care 
colaborează, abia de-au reușit să 
înjghebeze o echipă de 9 călu
șari (aici, unde, acest joc ar pu
tea fi organizat pe vîrste, de Ia 
7 la 50 de ani 1) pentru eventua
lele chemări la raion. în rest, o 
conferință, un bal (și acela...).

Și clicul — ca formă de ma
nifestare cultural-artistică — nu 
este unica tradiție a Perieților. 
Mai au loc, aici, de regulă toam
na și iama renumitele clăci — 
un fel de șezători în cadrul că
rora pe lîngă muncă, se cîntă, se 
joacă, se spun snoave. De ase
menea, o dată pe an, spre pri
măvară, un nou eveniment fol
cloric captează atenția satului : 
strigătul fetelor — un cîntec de 
dragoste și dor „interpretat" ad- 
hoc tot de flăcăi. Cît de intere
sant ar fi și acest obicei, dacă ar 
fi valorificat pe scena căminului 
cultural ! Comitetul comunal 
U.T.C., însă, croiește planuri, 
caută conferințe, raportează acti
vități. Și niciuna din ele nu 
„prinde", nu-i atrage pe tineri.

Sînt de prisos comentariile. 
Spre deosebire de concepția co
mitetului U.T.C., tinerii dau do
vadă de receptivitate, vibrează la 
solicitare. Totul depinde, însă, 
de modul în care sînt soli
citați, de felul în care este 
răsucit comutatorul menit să 
facă o racordare perfectă între 
preocupările tinerilor și țelurile 
organizației — comune desigur
— izolate numai din cauza unui 
formal stil de muncă al comite
tului comunal U.T.C.

I. ANDREIȚĂ

flexibilitatea
c

Dncă într-o epocă de pericu
loasă confuzie a valorilor Titu 
Maiorescu și-a putut formula 
răspicat drasticul „în lături" a- 
ceasta nu înseamnă decît că — 
puțin lucru ? — judecarea din 
cabinet a lucrărilor riscă, prin 
calm și durată, să rămînă o ine
ficace acțiune a spiritului critic. 
Sentința mai semnifică și faptul 
că există momente în care ela
borarea criteriilor judecății ce
rând timp ea a fost precedată de 
directa intervenție curativă, la a- 
dapostul căreia criteriile se pot 
constitui în deplină libertate (nu 
și fără cuvenita adversitate). For
mula judecătorească a criticului 
nu era însă decît expresia sumară 
a unor criterii inflexibile existente 
în sistemul de lucru personal al 
acestuia nu însă elaborate în 
forma convenabilă. Pentru că

DISOCIERI
mulți confundă inflexibilitatea cu 
dogmatismul rigid. In fond, nor
mele constituite în criterii con
venabile (făcute acceptabile) 
rămîn inflexibile în esența lor, 
părînd numai șlefuite de prea 
multă purtare. Există chiar ris
cul formalizării în fața criteriilor, 
al piruetei elegante ca înaintea 
unor statui pe socluri, cărora le 
întoarcem spatele cu uimitoare 
repeziciune. Statuile — aceste cri
terii compromise do prea multă 
purtare — rămîn la locul lor, 
cuminți, mulțumite de atențiile 
formale de care s-au bucurat o 
clipă. In lumea valorilor artistice

politețea formală acordată crite
riilor este forma demagogici cri
tice. Prin acei „In lături" caro 
a părut multora ireverențios 
Maiorescu își exprima și dezgus
tul său distant fată de o poli
tețe îmbătrânită ca o curtezană 
ridată, disprețul fată de demago
gie. Actualitatea unei discuții a- 
supra consecvenței criteriilor, a- 
supra inflexibilității lor în exerci
tarea actului critic ni se pare in
discutabilă. Cu riscul de a întîm- 
pina serioase puneri la punct sau 
măcar stimabile rezerve obiectăm 
unei părți a analizei critice cu
rente o asemenea politicoasă re
verență formală adusă sistemului 
de criterii valorice în aprecierea 
unor lucrări. E un mod, destul 
do banal dar nu mai puțin nefast, 
do infiltrare a atitudinii demago
gice în chiar exercițiul menit să

restabilească exact măsura lucru
rilor, gradul de sinceritate și o- 
nestitale al operei, aptitudinea ei 
de a semnifica un înțeles real 
sau unul închipuit. Ne putem 
întreba deci pe baza căror cri
terii o revistă sau alta resping 
— sau acceptă — valoarea, ori
cum discutabilă, a acelorași crea
ții, într-un mod care ponte da 
impresia unor autori locuind în 
planete diferite, văzînd numai în 
sus ori, dimpotrivă, numai în jos, 
pentru unul cerul fiind deasupra, 
pentru altul dedesubt ? Asta să 
sc înțeleagă oare prin diversitate 
de opinii, prin puncte dc vedere 
personale ? Vom fi, poate, acuzați 
de obscure instincte idilice care 
ne fac să vedem o edenică 
viață literară, o pașnică ac
ceptare unanimă etc. La rin- 
du-ne, sîntem îndreplățiți să bă
nuim motive exterioare obiectu
lui în zgomotoasa afirmare a n- 
nor valori mediocre ori nule sau, 
dimpotrivă, frivola condamnare 
a altora bune, în care vocația 
autentică se poate împotrivi cu 
mijloacele evidentei sale reali
zări oricărei negări numai ace
leia produse de rea credință nu.

Cc interese dirijează actele pu
blice ale criticului (articolele Iul) 
care cu o mină aduce ofrande 
principiilor și criteriilor exigen
ței teoretice iar cu alta trage de 
păr mediocritatea artistică aco- 
perindu-i ridurile cu fum teore
tic ? Mă aștept dc la cineva care 
înțelege critica drept conștiința 
de sine a unei literaturi, pe care 
„n-o pot concepe în afara pasi
unii pentru creație, a seriozității 
științifice, a prestigiului personal 
al criticului" să apere inflexibili

laica acestor criterii. Intr-adevăr, 
..știința criticii e în grea sufe
rință" cînd. așa cum știe criticul 
noaslru „condeiul i sc liniște greoi 
pc birlic din pricina „sforilor" 
carr-l trag îndărăt mult sub nive
lul spiritualității“.

Sistemul acceptării și negării 
funcționează uneori suspect do 
rapid, forțînd chiar aceeași operă 
să răspundă bine la ambele exa
mene : și al lui „da" și al lui 
„nu". Atîta ipocrizie — a ope
rei, desigur I — îl poale speria 
pe autorul slab do înger. Iată, de 
exemplu, un caz mai recent : Ion 
Băieșu („Sufereau împreună"). In 
aceeași revistă (îndată ni sc va 
spune că, desigur, e absolut nor
mal și indicat ca o revistă să pu
blice. în numele diversității, opi
nii diverse ; da, însă, adăugăm, nu 
schimbătoare precum capriciile 
polilcții tactice) autorul se bu
cură de un tratament paradoxal. 
Vina lui c doar că a admis re
editarea (vină reală). Așadar, în 
1965 revista „Luceafărul“ analiza 
prin Al. Oprea această carte, 
semnalîndu-i calitățile precum și 
defectele. Criticul nota justificat : 
„Cel mai mare interes îl suscită, 
fără doar și poate, acea parte a 
volumului care înfățișează direct, 
de ce n-am spune-o, nițel zgo
motos, conflictele ascuțite din 
realitate". Și. mai departe ..Ion 
I îieșu manifestă, este sigur, uri 
anume patos, o curiozitate

or, așa cum e normal, o... 
punem la treabă ? (pe fie
care treaptă de vîrstă, alte 
sarcini). Se spune că fete
le simt, în mod natural, o 
atracție specială (în com
parație cu băieții) față de 
treburile gospodărești. Dar 
realitatea demonstrează că 
atît băieții, cît și fetele, 
cînd sînt preșcolari, se 
deosebesc — din acest 
punct de vedere — prea 
puțin. Apoi abia se nasc 
deosebirile, și o dată cu 
ele, întrebarea : oare nu 
cumva noi înșine stimulăm 
aceste „deosebiri", împin- 
gîndu-i pe băieți către un 
anume tip de activitate, 
iar pe fete către alt tip 
de activitate ? Sau modi
ficările se datoresc, pur 
și simplu, jocului imitației 
(imitarea adulților, ceea 
ce, în ultimă instanță, în
seamnă același 
în casă, copiii 
singuri prea 
deosebiri de... 
tre părinți).

Firește, atunci 
fiica rezolvă efectiv, 
gospodărie, o parte 
treburi, plecarea ei duce, 
implicit, la crearea unui 
„gol" resimțit de mamă 
nu numai pe plan afectiv, 
ci și practic. Dar pentru 
fată, părăsirea casei pă
rintești are cu totul alte 
dimensiuni, căci pentru 
ea este vorba de o re
structurare absolută a 
vieții sale (ducînd la mo
dificări psihologice, inte
lectuale. punîndu-i pro
bleme noi care provoacă 
o schimbare a întregii 
sale optici sociale.

rinți, oricum, e un prim 
semnal de „alarmă" : re
prezintă pasul acesta pier
derea unui copil ? Dacă 
insistăm asupra unor ase
menea „amănunte", o fa
cem numai pentru că ele, 
la momentul oportun, ca
pătă o valoare infinit mai 
mare, ceea ce dovedește 
că oamenii trebuie să me
diteze asupra lor în timp, 
să pregătească „momentul 
de trecere", astfel încît el 
să nu provoace nici o zgu
duire fundamentală, nici 
o reconsiderare de fond.

Repetăm un adevăr: 
diversitatea situațiilor „pe 
viu" e atît de mare, încît 
e poate de prisos să pre
cizăm că fiecare abordea-

flă ușurați, ca și cum ar fi 
scăpat de cine știe ce 
răspundere (o răspun 
reală duce în spate 
care părinte, indiferent 
că-și căsătorește fata sau 
băiatul, fiindcă rezultatul 
a tot ce-a clădit el cu mi
gală de-a lungul anilor, se 
va vedea acum, cînd o- 
biectul educației sale își 
schimbă traiectoria și con
fruntările devin mai acute, 
pe o nouă orbită).

Din nefericire, există 
părinți care se... străduiesc 
să-și căsătorească fata „cît 
mai bine", exact de pe a- 
ceeași poziție, pozitivă 
însă, de pe care tot ei ur
măresc ca băiatul lor să 
facă o meserie „cît mai

,Casa albă de la Ciucea în care a locuit Octavian Goga (azi muzeu)
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lucru : că 
descifrează 
categorice 

funcții în FIICA NOASTRĂ
cînd 

în 
din

căsătoria cu o altă sta- 
de spirit. Două situa- 
extreme sînt însă efec- 

fata

Alt nume, alt 
om ?

în primul rînd, de unde 
pînă atunci fata purta 
numele de familie al pă
rinților, iat-o dobîndind 
dintr-o dată alt nume : al 
soțului. O asemenea 
schimbare, aparent neîn
semnată, poate avea ecouri 
profunde atît în sufletul 
noii căsătorite, cît și al 
părinților acesteia. Pentru 
fată, e o dovadă clară a 
dăruirii de sine, atunci 
cînd iubește. Pentru pă-

ză
re 
fii - 
tiv de condamnat : 
care se căsătorește pentru 
a scăpa de „dragostea as
fixiantă" a părinților, sau 
dimpotrivă, fata care se 
căsătorește tocmai pentru 
a răzbuna lipsa de afec
țiune din casa lor. Aces
te „evadări" nu duc la 
nimic bun (în majoritatea 
cazurilor). Ele însă trebuie 
presimțite și combătute 
din timp, în așa fel încît 
întemeierea unei noi fa
milii să nu însemne o 
destrămare — și nici mă
car o schilodire parțială 
— a altei familii, a ace
leia din care provin tinerii.

S-o recunoaștem des
chis : nu toți părinții lă
crimează (de fericire sau 
necaz) atunci cînd copiii 
lor se căsătoresc. Mai ales 
cînd este vorba de căsă
toria unei fete (aici func
ționează iarăși prejudecă
țile 1), mulți părinți răsu-

GAVRILÄ EUGENIA — 
Filia?, POPESCU MARIN — 
Alexandria, GRAMA VALE
RIU — Urziceni.

Înainte de a ne răspunde la în
trebările dv., tovarășul Focșa 
Gheorghe, director la Muzeul 
Satului din Capitală ne-a făcut 
o scurtă prezentare asupra ace
stui edificiu de cultură din țară.

Acest muzeu prezintă o etapă 
de progres în dezvoltarea con
cepțiilor științifice în muzeogra
fie. Monumentele .și obiectele de 
aici sînt aduse din toate zonele 
etnografice ale țării. în ansam
blul lor, construcțiile de aici, țe
săturile, instalațiile tehnice, pre
zintă varietatea tipurilor arhitec
tonice, diversitatea ocupațiilor, 
ingeniozitatea și măiestria po
porului român. Și acum iată 
noutățile din muzeu, pe care ați 
dorit să le aflați.

De curtnd. aici a fost adusă o 
casă din satul Chereluș, raionul 
Ineu, care reprezintă nu numai un 
valoros monument, ci și un docu
ment despre viața specifică a oa
menilor de aici. Casa are o ve
chime de peste 20D de ani. Din 
comuna Feneș — Hunedoara a

fost adusă o instalație da piuă, 
iar din regiunea Dobrogea 2 mori 
de vînt din Valea Nucarilor fi 
Enisala, și unelte de pescuit din 
cherhanaua de la Ostrov și Juri- 
lovca etc. Deci, suficiente motive 
de a veni la București pentru a 
vizita acest original muzeu.

OPREA CHIVU — Lupeni.

Nici dv., nici prietenul cu ca
re ați făcut pariul nu aveți drep
tate. Cta mai mare comună din 
țara noastră — privind numărul 
de sate — e comuna Avram 
Iancu din raionul Cîmpeni. Ea 
are un număr de 38 sate și circa 
4 000 de locuitori. Cea mai mare 
comună privind numărul de lo
cuitori, nu e în Oltenia, ci în o- 
rașul București. Mai exact e 
vorba de comuna Cetatea Volun- 
tărească din raionul 1 Mal 
care are 15 000 de locuitori.

Așa că... v-ați contrazis de
geaba.

COMAN FANICA 
iești.

Pio-

De fapt întrebarea do. era sim
plă : „De ce echipa Petrolul

CĂSĂTORIT"
bună". Perpetuarea, în 
timp, a rămășițelor unor 
concepții înapoiate, cum 
este cea de mai sus — dife
rență netă între „destinul" 
unui băiat și „destinul" u- 
nei fete — duce la răspîn- 
direa, pe tăcute, a unor 

demo- 
epocă,

direa, pe tăcute, : 
concepții de viață 
date, depășite de 
nocive.

Părinții care se 
„deposedați" prin 
toria fiicei lor, n-au întot
deauna conștiința respon
sabilității lor în tot ceea 
ce se întîmplă : în păs
trarea legăturii cu copiii, 
ori în pierderea acesteia. 
Iar mulți, cînd comuni
carea părinți-copil slăbește 
sau se pierde pe drum, se 
mulțumesc să-și privească 
fiica sau fiul ca pe niște 
dezertori. Mai rar se în
treabă ei dacă și-au pre
gătit bine copiii pentru 
trecerea dintr-o situație 
într-alta, dacă eșecul re
lațiilor respective nu li se 
datorește, mai cu seamă, 
lor : părinților.

siml 
căsă-

tate pasul pe loc, de ce înșeală 
speranțele suporterilor". Am 
primit răspunsul clubului „Petro
lul" din care aflăm că echipa în 
general merge bine, ba ni se a- 
mintește chiar de frumosul re
zultat de egalitate realizat la Pi
tești.

Sîntem în încurcătură: Tova
rășii de la club ori n-au înțeles 
întrebarea, ori nu vor s-o înțelea
gă. Nu de alta, dar au uitat de 
întîlnirea cu Progresul la Ploiești.

RAICU AURICA — Bucu
rești.

Cu ajutorul lucrătorilor din Di
recția generală a miliției reuși
sem să aflăm că Vasile Iliescu, 
care „a uitat“ că e obligat de 
lege să plătească pensie alimen
tară fiicei sale Daniela, lucrea
ză la Întreprinderea de construc
ții și montaje din Bd. Ion Șulea, 
îndată ce a aflat că i s-a dat de 
urmă, a plecat de aici. Tovarășii 
de la Direcția generală a mili
ției ne-au promis tot sprijinul lor, 
iar noi îi rugăm și pe cititori să 
ne dea o mină de ajutor pentru 
a-l afla pe acest tată care nu 
merită un asemenea nume.

J

Dar după 

căsătorie ?
deAm găsit suficient 

multe cazuri în care noile 
soții, deși au în 
mă, un an, doi de că
sătorie, mai sînt tratate, 
în casa părintească (deși 
locuiesc separat) ca niște 
copilași. Uneori, cînd ti
nerii căsătoriți locuiesc cu 
părinții fetei, situația 
complică: ieșirile ei 
oraș sînt cîntărite, măsu
rate, aprobate, orice cum
părătură mai serioasă se 
face numai cu voia mamei 
sau a tatălui, ei „cenzu
rează" în continuare lec
tura fetei, scrisorile...

— într-un sens — 
mărturisește A. R., teh
niciană la „Industria 
Bumbacului B“ — e un 
fel de dare înapoi, căci 
părinții aceștia nu se 
mai poartă cu tine nici 
măcar cum se purtau 
pînă la căsătorie, adică, 
dintr-o dată, li se pare 
lor că și-au luat o răs
pundere în plus, a pur
tării tale în familia pe 
care ai întemeiat-o. Dar 
să nu uităm un lucru: 
după 20 de ani de edu
cație părintească, dacă 
mai este nevoie să răs
pundă ei de tine, în
seamnă că nu s-a prea 
făcut mare lucru în 20 
de ani. Prețul ăsta, plă
tit exact atunci cînd 
faci pasul spre indepen
dență, e prea scump și 
întristător. Numai în fa
miliile care procedează 
așa se nasc conflictele 
ginere-socri sau noră- 
socri. Altminteri, și cu
nosc de la noi din între
prindere zeci de cazuri, 
oameni — indiferent din 
ce generație fac parte — 
se înțeleg bine, fiindcă, 
la urma urmei, fac 
parte din aceeași fami
lie : se ajută, cei vîrst- 
nici își cresc nepoții etc.

Așadar, e limpede că 
orice căsătorie (indife
rent de tipul de familie, 
de relațiile părinți-copil 
de pînă atunci) are ca 
urmare o reevaluare a 
relațiilor fetei cu pă
rinții săi. problema pu- 
nîndu-se în termeni noi. 
Două atitudini post-că 
sătorie merită 
țină atenția : 
excesivă și

ur-

se 
în

să ne re
prezenta 

indepărta-

rea excesivă. Deci, 
două situații extreme, 
ambele referindu-se la 
„distanța" care se stabi- 

pă- 
cu 
so-

tot

„uiscanța care se 
lește între copil și 
rinții săi, în raport 
vîrsta sa și starea 
cială.

Mama : Ii este 
să se desprindă de 
și de aceea se amestecă 
mereu în existența tine
rilor căsătoriți : mama, 
care a fost centrul fos
tului cămin — măcar 
din punct de vedere 
gospodăresc — simte că 
pierde unul din „sate
liții" săi principali ; de 

legenda 
decît un

Șreu 
fată

aici pînă la 
„soacrei" nu-i 
pas.

Soacra: La 
dințe interioare, instinctive, 
trebuie să țină piept
mama, pentru a nu se 
transforma într-o „soa
cră" (în sensul vechi al 
cuvîntului) ? înainte de 
toate, este nevoie să ad
mită câ fiica ei a devenit 
femeie, soție, mamă, și că 
deci nu se mai află sub 
puterea ei (decît afectivă); 
oricum, este preferabilă a- 
ceastă situație, decît să-ți 
crești copilul într-o pre
lungită atmosferă de in- 
fantilitate, numai de teama 
de-a nu-1... pierde ; căci 
datoria mamei nu este
să-și pregătească fata să 
rămînă toată viața un co
pil, ci s-o pregătească pen
tru a deveni cîndva om 
adult, soție, mamă ; mai 
sînt mame care își cică- 
lesc fiicele, ginerii, fiind
că... fac prea mulți copii. 
O asemenea imixtiune în 
raporturile matrimoniale 
ale fiicei cu soțul ei este 
de neadmis.

Pe de altă parte, la fel 
de condamnabilă cum este 
prea susținuta prezență, e 
și îndepărtarea exagerată 
a părinților, de copilul lor 
abia căsătorit ; nu în
seamnă întotdeauna că 
este vorba la mijloc de in
diferență, ci, mai ales, de

cîte ten-

O PRODUCȚIE
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un scrupul, de asemenea, 
exagerat: să nu cumva să 
constituie o piedică în 
desfășurarea normală a 
căsniciei. Alteori, îndepăr
tarea ține de necesitatea 
intimă a mamei de a se 
pune la adăpost de posi
bilele ei suferințe, provo
cate tocmai de sentimen
tul că pierde un copil. 
Greșit I Părinții aceștia nu 
se întreabă dacă îndepăr
tarea totală corespunde 
necesităților tinerei căs
nicii, care are nevoie de 
sprijin și de sfaturi ?

★

Concluzia cea mai im
portantă la care se poate 
ajunge este următoarea : 
tînăra căsătorită trebuie 
să-și păstreze locul în fa
milia sa, deoarece înte
meierea noii familii n-are 
decît s-o întărească pe 
cealaltă, s-o îmbogățească, 
nu s-o slăbească, s-o să
răcească. Așa se și întîm
plă, dacă legăturile fami
liale de pînă la căsătorie 
au fost de bună calitate. 
Nici o tînăra căsătorită nu 
acceptă să devină, cît de 
cît, o străină pentru ai săi. 
Totodată, este bine ca fata 
sa observe la părinții săi 
că ei acceptă cu înțelegere 
și seninătate faptul că ea 
renunță parțial — cum e 
și firesc — la unele de
prinderi ale familiei sale, 
pentru a-și însuși altele, 
ale familiei soțului. In fe
lul acesta, ea se adaptează 
noii familii întemeiate, fă- 
cînd în același timp su
dura între vechea ei fa
milie și vechea familie a 
soțului.

Diderot își sfătuia fiica, 
în clipa căsătoriei :

„Fericirea ta este inse
parabilă de cea a soțului 
tău. Voi aveți puterea de 
a vă face unul pe altul 
fericit sau nenorocit. Ur- 
mează-1 în toate pe soțul 
tău, adaptează-te cerințe
lor lui rezonabile. Rezer- 
vați-vă toate manifestările 
reciproce de tandrețe doar 
pentru intimitatea căminu
lui vostru, dacă doriți să 
vă feriți de ridicol și de 
observații supărătoare".

anume patos, o curiozitate la
comă în relevarea situațiilor di
ficile prin care-și croiesc drum 
ideile și atitudinile etice noi". 
Intr-adevăr, observ acum că re
comandarea finală a fost urmată : 
„Festina lente, stimate autor 1". 
Autorul a greșit numai — nu e 
singurul și asupra acestui fapt e 
bine să se discute — grăbindu-^e 
să-și reediteze volumul. Dar a 
apărut și o critică „Luceafărul" 
ediție 1967 ! (între timp, în 1953 
Dicționarul aceleiași reviste îl 
reține cu destule calități, poat ’ 
prea multe, pe I. Băieșu). Mă 
întreb, înainte de orice comen

tariu la ediția critică 1967 a ope
rei lui I. Băieșu, dacă o încer
care — și nu doar pe alocuri iz
butită ! — de a depăși șablon1 1 
în 1965 nu mai este de fel va
loroasă în 1967 ? Au dispăru t 
oare. în 1967, toate șabloane'1 
din literatură ? Nu cred, ba an 
apărut și în critică niște șabloane 
ajustate de abandonarea crite
riilor în forma reverenf î 
politicoase. In numele înaltei 1 - 
teraturi pe care o dorim, e drept, 
putem face să dispară chiar și 
literatura bună pe care o avem !

Ediția 1967 a criticii operei lui 
Ion Băieșu și-a pus titlul „O 
ipostază a literaturii de colpor
taj“. Nu merită nici un comen
tariu aerul științific, de arhitect 
care demolează, al autorului 
(după părerea noastră — iar ne 
vom trezi întrebați : cine ți-a ce
rut-o ? — un critic pătrun
zător). Probabil că punctul vul
nerabil al acestui articol nu este 
în ceea ce adună pentru a dă
râma cu haz ci în ceea ce evită, 
culpabil, să facă : discutarea toc
mai a nuvelelor rezistente unei 
analize oneste. De ce le-a ocoPt 
automi tocmai pe acestea e greu 
de presupus. în orice caz, în si
tuația de față e în suferință 
— cum am citit mai demult 
într-un articol din „Luceafă
rul“ — inflexibilitatea cri
teriilor, acelea cărora în articole- 
le-program sau de altă natură K 
se ridică osanale cu o politicoasa' 
deferență. Să mai amintim trata
mentul diferit — în sens vulgar 
diferit — acordat de la un an la 
altul de aceeași revistă poetului 
Nichi ta Stănescu ? Sau prozato
rului Nicolae Breban ? Sau poe
tului Adrian Paunescu ? Urmă
rind revista „Luceafărul" constat 
că fiecare dintre aceștia suportă 
tratamentul unei critici schim
bătoare, care azi îl declară pe X 
poet iar mîine îi ia îndărăt cu
nuna. Nu, să ne înțelegem, r.u 
exigența necruțătoare sare în ochi 
ci lipsa de acord asupra premi- 
zelor (anume vocația, talentul), 
ca și cînd anual revista ar repre
zenta cîte un curent literar în 
normele căruia cei de anul tre
cut (sau mai demult) nu mai în
cap. Reconsiderarea de la o zi 
la alta a unor judecăți de va
loarea găzduite în paginile ace
leiași reviste, asupra acelorași 
nume nu poate fi clarificatoare 
nici pentru autori și nici pentru 
cititori. Nu pledăm, se înțelege, 
pentru o consecvență obtuză ci 
doar împotriva precarității unei 
judecăți cameleonice.

In general vorbind, o critică 
ambiționînd să pună sau să ia 
galoane acționează după criterii 
flexibile sau care, cu puțină abi
litate, pot deveni flexibile. în
dată ce este interogată sub as
pectul bunei credințe această 
critică mîrîie ori chiar mușcă. Ai 
atins punctul vulnerabil pentru 
că ca se dorește principială fără 
a fi. ea se crede exigentă fiind 
în fond ipocrită.
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DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„ITALIA PRODUCE"

In pavilionul central al Com
plexului do expoziții din Piața 
Scînteii, «;-a deschis joi diminea
ța expoziția „Italia produce", or
ganizata de Institutul italian 
pentru comerțul exterior.

La inaugurare, au participat, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte a’. Consiliului de Miniștri, 
Maxim Porghianu. președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii. Gheorghe Cioară, ministru] 
comerțului exterior, Mihai Mari
nescu, ministrul industriei con-

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cei prczcnți au vizitat apoi 
numeroasele exponate prezentate 
de 360 de firme italiene.

Expoziția rămînp deschisă plnă 
la 2 iulie.

(Agerpres)
La întretăierea intre Bd. J Mai și Calea Gri viței (vedere pano

ramica)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
„U-le” de fotbal 

al Italiei 

pentru meciul 
cu România

mânușile ai zimți

stnicțiilor de mașini, Constantin 
Flitan. adjunct al ministrului a- 
faeerilor externe. Cornel 

Burtică. ambasadorul României 
la Roma, membri ai conducerii 
unor ministere economice și insti
tuții centrale, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

• INFORMA ȚII

• ROMA 22 (Agerpres). — 
Joi, comisarul tehnic italian a 
confirmat ca definitivă alegerea 
sa de miercuri, astfel că la 
București cxcluzînd indisponi
bilități de ultimă oră, va juca 
Următoarea formație : Alberiosi 
(Fiorentina), — (»ori (Juventus) 
Facchelti (Internazionale) 
Berlin (Fiorentina), Guarneri 
(Internazionale.), Picchi (Intema
zionale). — Rivera (A. C. Milan), 
Juliano (Napoli), Zigoni (Juven
tus). Bulgarelli (Bologna), Pas- 
cutti (Bologna).

AU FOST DESCOPERITE
CHIU TlRZIl/w

„Sint fericit 
că mă aflu 

din nou printre 
ai mei“

(Urmare din pag. I)

Institutul de mecanica fluidelor, 
organizatorul simpozionului la 
care am cinstea să iau parte, 
poartă numele unui savant cu 
care România pe drept cuvînt 
se mîndrește : Traian Vuia, un 
mare deschizător de drumuri în 
tehnica aviației și a cazanelor. 
Alți români, la rindul lor, au 
adus de asemenea contribuții 
prețioase la dezvoltarea științei 
$i a culturii universale. Am 
arătat într-un interviu recent că 
dacă ar exista multe națiuni 
care să fi adus omenirii atît 
cît a adus — în raport cu nu
mărul fiilor ei — națiunea ro
mână. în ultimii 120 de ani. lu
mea s-ar fi putut într-adevăr 
socoti norocoasă.

— La cine vă referiți ?
— La foarte mulți. Să amin

tesc doar cîțiva dintre ei : bă
nățeanul Nicolae Teslea este 
descoperitorul curentului alter
nativ și al coerorului de radio 
— radioconductorul (dispozitivul 
capabil să semnaleze apariția 
unei unde radioelectrice. bazat 
pe variația rezistenței contactu
lui electric imperfect dintre 
particulele unei pulberi condu
cătoare — n.n.). Să amintesc a- 
poj de ardeleanul Victor Popp, 
care a conceput si realizat în
treaga rețea de aer comprimat 
din Paris — singura de acest fel 
din lumea întreagă. Apoi marele 
matematician american de ori
gine română. Botezatu. Dar ma
rile personalități ale științei ro
mânești sint cu mult mai nu
meroase. Savanți ca Gogu Con- 
stantinescu. specialist în com- 
presibilitatea lichidelor, ca Vic
tor Babeș în domeniul medici- 
nei. V. Ionescu sau Burghele în 
cel al chirurgiei și mulți, mulți 
alții, au dus departe în lume 
faima României. Tradiția aceasta 
glorioasă este continuată în zi
lele noastre. Ca să iau exemplu 
din domeniul ce-mi este mai a- 
propiat și, deci, mai familiar, 
trebuie să menționez în primul 
rînd marea personalitate a aca
demicianului Carafoli. gazda 
mea de astăzi, al cărui nume și 
ale cărui lucrări de specialitate 
sint bine cunoscute în întreaga 
lume. Asemenea personalități 
mă fac și pe mine să mă simt 
mîndru că sint român.

— Ca pionier al aviației mo
derne. ce ne puteți spune des
pre căile viitoare de dezvoltare 
a aviației ?

— Evident că dezvoltarea a- 
viației continuă să mă preocupe. 
Dar ca să răspund la o aseme
nea întrebare ar trebui într-a- 
devăr încă un simpozion. Cred 
că avionul cu reacție, așa cum 
există el astăzi, va suferi în vii
tor transformări esențiale. Con
sumul de energie pe care-1 so
licită este uriaș. Aerodinamica 
zilelor noastre se străduiește să 
găsească soluții. Sint convins că 
impetuoasa dezvoltare a științei 
contemporane va ajuta ca ele 
să fie aflate. Si mai sint con
vins că știința românească își 
va aduce — in acest domeniu, 
ca si în altele — o contribuție 
de seamă.

Iîn aula Academiei Republicii 
Socialiste România, s-au deschis 
joi dimineața lucrările simpozio- 
I nulm ..Efectul Coandă și unele 

aplicații speciale ale aerohidrodi- 
namicii", organizat de Institutul 
de mecanica fluidelor, cu parti- 

Iciparea eminentului om de știin
ță român Henri Coandă.

La lucrări participă un mare 
I număr de academicieni și alți 

oameni de știință, cercetători, 
ingineri, aviatori și oaspeți de 

I peste hotare.

Joi la amiază a părăsit Capi- 
Itala plecînd în Iran, Gheorghe 

Cioară, ministrul comerțului ex
terior, conducătorul delegației 
guvernamentale române la cea 

I de-a II-a sesiune a Comisiei mi- 
I nisteriale mixte româno-iraniene. 

Din delegație fac parte, Victor 
| Ionescu, președintele Camerei de 
1 comerț, consilieri și experți.

(Agerpres)

VĂ ROG, Z1MBIȚI, TOVARĂȘE VINZĂTOR !...
(Urmare din pag. I)

| Eva Gorgosi — retrăiește pro
babil clipele ultimului dans.

| Întrebarea mea ar vrea s-o I readucă in magazin. Zadarnic.
— Potențiometru aveți ?

| — Potențiometru aveți ?

— Potențiometre...
In sfirșit, binevoind să dea 

magnetofonul mai încet, ridi- 
(că privirea și-mi indică.

— Acolo !
— Nu se poate oare să dați P mai încet ?I Uimite și pline de reproș 

cuvintele vin scurt.I — Ba da ! Și mina cuprindeI butonul, muzica, e din nou la 
maximum.

IMă îndrept spre raionul in
dicat. pe drum însă o voce a- 
nunță — ora închiderii! Sint

I obligat să plec. Acum îmi dau 
seama că de fapt încă de cind

venisem maturatul era în toi 
(ce vreți, toată lumea se gră
bește).

Cum aceste mici necazuri nu 
reușesc să mă facă să renunț 
la ideea de a cumpăra ceva 
(oare pentru asta au fost puși 
vinzătorii amintiți ?) după 
amiază sint din nou prin ma
gazine. Pină la sfirșitul zilei, 
zilele următoare cutreierind 
prin magazine am intîlnit o di
versitate de tipuri de vânzători. 
Majoritatea, tineri, amabili, 
buni cunoscători ai caracteris
ticilor mărfurilor pe care le au 
de vindut. Știu să creeze am
bianța atît de necesară comer
țului a legăturii dintre vînză- 
tor și cumpărător.

Rezultatele se văd nu numai 
în faptul că fiecare cumpără
tor pleacă mulțumit, ci și în 
realizarea planului de vînzare. 
Magazinul de confecții pentru 
adolescenți, de pildă, datorită 
muncii vinzătorilor — mai

I ANUNȚ ȘCOLAR
în cadrul Grupului școlar al Comitetului de Stat al Apelor 

Idin Arad, str. N. Grigorescu nr. 8, funcționează o școală pro
fesională care pregătește muncitori calificați in meseria 
„operatori la stațiile de epurare a apelor reziduale'*.

ISe primesc candidați din toate regiunile țării, absolvenți 
ai școlilor generale, avînd virsta de pină la 18 ani împliniți 
in perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 1967.

I Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii 
i din Arad, str. N. Grigorescu nr. 8 telefon 16.45.

Grupul școlar chimie București, str. Batiștei nr. 13, telefon 
12.68.61 primește înscrieri de candidați pentru examenul de 
admitere în școala profesională pînă la data de 30 iunie a.c., 
pentru următoarele meserii :

— Mecanici, electricieni, operatori pentru fabricarea me
dicamentelor, anvelopelor, maselor plastice, lacuri și vopsele.

mulți absolvenți ai Grupului 
școlar comercial Cluj in pro
moția 1966 — a reușit să de
pășească planul trimestrial în
că din luna aprilie.

Este o exemplificare care a- 
rată limpede că acolo unde 
încă de la intrarea în magazin, 
cumpărătorul este pripit cu a- 
tenție, unde vinzătorul cu
noaște el însuși toate caracte
risticile mărfurilor și știe să 
le utilizeze, lucrurile merg 
foarte bine.

Din păcate raidul nostru a 
arătat că acest lucru nu este 
înțeles de către toți vinzătorii. 
Școlile profesionale, șefii de 
raioane și de unități au datoria 
de a se ocupa mai mult de e- • 
ducația acestora. Și să se înțe
leagă odată câ în comerț pot 
lucra numai aceia care pot 
să-l facă. Meseria de vînzător 
implică o serie de calități, ca
lități care se cer formate în 
școală și dezvoltate apoi în 
practică. Numai așa este po
sibil ca relația vînzâtor-cumpă- 
râtor să fie principială, să a- 
ducă un real cîștig de ambele 
părți.

Pină la
(Urmare din pag. I)

giunile București și Dobrogea. 
în rest, prașila a II-a abia se 
află la jumătate. In cooperati
vele agricole din raioanele Pia
tra Neamț, Tg. Ocna, Moinești- 
regiunea Bacău, Lipova-Ba- 
nat, Gilort, Oltețu, Gorj și 
Tr. Severin-regiunea Oltenia 
și in alte părți prașila a doua se 
află abia la început : pe alocuri 
nici prima lucrare n-a fost în
cheiată. Foarte mult se moti
vează această intîrziere prin 
cantitățile mari de precipitații 
căzute în ultimele două-trei săp- 
tămîni. Invocîndu-se acest mo
tiv în mod exagerat, se trece 
cu nepermisă ușurință peste de
ficiențele semnalate la capitolul

• Tradiționalul 

turneu de la 
Wimbledon

A fost efectuată tragerea la 
sorți a partidelor primului tur 
ale tradiționalului turneu inter
național de tenis de la Wimble
don. Tenismanii români Ion Ti
riac și Ilie Năstase vor juca îm
potriva lui Di Maso (Italia) și 
respectiv Curtis (Anglia). La du
blu Tiriac și Năstase vor întîlni 
perechea australiană Davidson- 
Bowrey.

• Turneul
baschetbalițtilor 

sub 1,80 m
• La Barcelona sc desfășoară 

în prezent un turneu internațio
nal de baschet masculin la care 
participă jucători a căror înăl
țime nu depășește 1,80 m. La a- 
ceastă competiție, prima oficială 
de acest gen din lume, participă 
selecționatele Braziliei, Filipine- 
lor, Franței, Spaniei șl S.U.A. 
După trei zile de concurs în 
clasament conduce neînvinsă e- 
chipa Spaniei, ,urmată de forma
ția S.U.A. cu două victorii și o 
înfrîngere. Meciul dintre aceste 
două echipe, care se va disputa 
atsăzi. urmează să desemneze pe 
cîștigătoarea acestei competiții.

® în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Australia, echipa 
de fotbal engleză Manchester 
LTnited a jucat la Melbourne cu 
selecționata statului Victoria. în- 
tîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (0—0).

• Turneul internațional de te
nis de la Londra a continuat cu 
desfășurarea partidelor din cadrul 
optimilor de finală ale probei de 
simplu bărbați. O surpriză a fost 
înregistrată în meciul dintre Tom 
Okker (Olanda) și Emerson (Aus
tralia), în care tenismanul olan
dez l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe 
cunoscutul jucător australian.

— Cum să-ți explic ? Vezi, la început, 
fotbalul însemna pentru mine o adevă
rată sărbătoare. Aș fi renunțat la orice, 
numai să joc, indiferent unde : pe un 
colt de maidan sau pe un teren gazonat, 
într-o poartă din gheozdane și haine, sau 
într-una veritabilă, cu bare și plasă... 
Asta. insă, a fost cîndva. in copilărie 1 
Treptat, și destul de repede — activita
tea competițională m-a absorbit, mi-a 
impus legile ei rigide, m-a obligat — pe 
mine, ca și pc alții — să am în vedere, 
în primul rînd, ba chiar exclusiv — re
zultatul. Victorie cu orice preț 1 — aceas
tă lozincă, rostită sau nu, a devenit o 
devărată obsesie. Ob
sesia rezultatului în 
competițiile interne, 
în preliminariile 
campionatelor mon
diale și ale turnee
lor olimpice, în me
ciurile din Cupa 
Campionilor sau în 
partidele cele mai a- 
micale cu putință... 
Și iată că, după zece 
ani și mai bine de 
luptă crîncenă pen
tru rezultat, ni se 
spune : „Băieți, aici 
n-am venit să învin
gem, am venit să în
vățăm cîte ceva și să 
vedem cum e cînd 
joci fotbal în ianu- 
rie !“

Și. în plus, vizavi 
sînt niște copii mari 
care au cîștigat un campionat mondial și 
se pregătesc să-l cîștige pe al doilea (lu
cru întîmplat de altfel), dar care n-au ui
tat că fotbalul este și trebuie să fie, in 
esență, o manifestare a bucuriei de a 
trăi.. Și atunci, ca prin farmec, redeve
nim și noi copii și alergăm după minge 
pînă ne ies ochii din cap — cum făceam 
pe vremuri pe A.C.S.A. — așa, de plă
cere și ne-aduceam aminte cum se trage 
dintr-o bucată, cum se stopează pe stîn- 
gul și se preia cu dreptul, cum se plon
jează peste trei adversari, cum se respin
ge cu piciorul, din cădere un șut cu 
fentă... Fără grija punctului in plus, care 
te menține în cursă, fără vorbe multe și 
mari despre însemnătatea decisivă a me
ciului de mîine, de poimîine, de săptă- 
mîna sau de luna viitoare !

Asta a fost, pentru mine, marea satis
facție a escapadei braziliene : reîntîlnirea 
cu fotbalul în stare pură. Atunci cînd 
brazilienii au început ei înșiși să uite de 
asta, cind i-a cuprins și pe ei obsesia 
rezultatului, s-a întîmplat ceea ce am vă
zut cu toții pe ecranele televizoarelor, la 
ultimul campionat mondial, în Anglia...

— După cum se vede — și după cum 
singur ai recunoscut — ești un tip emo
tiv, un jucător asupra căruia circumstan
țele pot avea influență hotărîtoare. Fiind 
vorba de ultimul apărător, fenomenul 
capătă alte proporții decît în cazul ori
cărui jucător de cîmp.

— Da, într-adevăr, am fost ceea ce se 
cheamă un portar de zile, de inspirație. 
Bună sau proastă, în funcție de o mie și 
unu de factori... Am făcut partide entu- 
ziasmante, dar și unele foarte slabe, ca 
să nu zic mizerabile... Am apărat penal- 
tiuri trase jos, la colț, și bombe teribile, 
la păianjen — și am scăpat printre de
gete, ca pe niște monete de 5 bani, mingi 
plictisite de viață. Oricît de ciudat ar 
părea, ceea ce mă mobiliza adesea, făcîn-

a-

POARTĂ,

de Dan Deșliu

du-mă aproape imbatabil, erau împreju
rările vitrege, situațiile grele, meciurile 
în care porneam cu șanse minime...

— Te referi la situații ca acelea amin
tite, cu Palmeiras și Vasco da Gama, sau 
la memorabila întilnire de la Turku, unde 
ați ținut în șah echipa de 24 carate a 
Ungariei...

— ...sau la nocturna cu Arsenal, la 
Londra, sau la dublul meci cu Dinamo 
Moscova, în 1952, sau la acel 4—1 cu Be- 
ogradski, la Belgrad, în 1957... în genere, 
pentru a ilustra afirmația de mal sus, voi a- 
mlnti că unele din cele mai bune comportări 
din carieră le-am avut pe ploaie, pe te

ren greu, alunecos — 
teroarea portarului 
din totdeauna. Astfel 
— citez la întlm- 
plare — în 1951, pe 
Stadionul Republicii, 
cînd am învins cu 
2—1 echipa secundă a 
Cehoslovaciei, în 
1960, cu Palmeiras. la 
Golania (cînd am 
descoperit, cam tir- 
ziu, din păcate, ce 
utile pot fi mănușile 
cu zimți 1) — în 1952, 
Ia Moscova, în me
ciurile cu Dinamo... 
Pe vremea aceea, a- 
supra echipei lui Ho- 
mici strălucea încă 
aureola senzaționa
lelor victorii din An
glia. Selecționata 
noastră divizionară 

era considerată „o pradă ușoară", mai ales 
după primul meci, pierdui cu 1—3 ia 
T-S.K.A. Atunci a apărat Crisnlc, pentru 
că eu, deși prezent, aveam mina in ghips, 
după accidentul suferit la 25 mai. pe Re
publicii... Conduceam cu 1—0 reprezenta
tiva Poloniei și mai erau cinci-șase minu
te pină la sfirșit, cînd interul Tampisz 
scapă de toți apărătorii noștri și țișnește 
singur spre poartă ! L-am „contrat“ in 
marginea careului mic, am deviat șutul
— nici cu nu-mi închipui cum am făcut-o
— dar m-am trezit pe brancardă, cu fisură 
de humerus...

Cinci săptămîni mai tîrziu, la Moscova, 
cînd am fost întrebat dacă pot să apăr 
mi-am scos singur bandajul ghipsat și am 
intrat în poartă. După primul meci, s-a 
spus că am apărat foarte bine ; după al 
doilea disputat pe o ploaie care transfor
mase terenul Dinamo intr-un fel de ore- 
zărie, (partida s-a și întrerupt, vreo două
zeci de minute) specialiștii sovietici au 
mărturisit că un portar într-o asemenea 
„zi“ se vede cam la zece ani o dată... La 
drept vorbind, nu mai țin minte chiar tot 
ce-am făcut în meciul acela, de pomină ; 
știu, doar, că în prima repriză, cînd con
duceam cu 1—0. am .scos“ un șut năpraz- 
nic al lui Ilin, tras de la șase metr*, și 
l-am văzut pe un fotograf din spatele 
porții azvîrlindu-și aparatul în aer... Pre
sa locală nu și-a precupețit elogiile : 
„Sovieticii — scria unul dintre comenta
torii sportivi — s-au acomodat mai ușor 
cu terenul alunecos. Faptul că nu au reu
șit să înscrie decît un singur gol. în re
priza secundă, se datorește in primul rînd 
comportării strălucite a portarului ro
mân Ion Voinescu“.

In numărul viitor capitolul :
DESPRE „NOROCUL" MECIURILOR 

JUBILIARE

siseri;, st ou uităm prișitiil !
„Organizarea muncii", în activi
tatea brigăzilor de tractoare. 
Acolo unde forța mecanică și 
cea a țăranilor cooperatori a 
fost folosită din plin (în regiu
nile București și Dobrogea cu 
fiecare tractor existent s-au 
executat lucrări de întreținere 
la culturile prășitoare într-un 
volum de peste 100 hectare ară
tură normală și fiecare țăran 
cooperator a executat, în me
die, 11,5—14 zile muncă), rezul
tatele bune n-au întîrziat să apa_ 
ră : s-a executat în întregime 
prașila a III-a la culturile de 
sfeclă de zahăr și floarea-soare- 
lui, iar pe circa 45—50 la sută 
din suprafețe și prașila a IV-a. 
La S.M.T. Bibești, care deser
vește cooperativele agricole din

raionul Gilort însă, cu fiecare 
tractor s-a executat un volum 
de lucrări la întreținerea cultu
rilor de numai 38 hectare ară
tură normală, iar la S.M.T. 
Ștefan cel Mare și Podoleni, re
giunea Bacău, de 28—38 hec
tare arătură normală. De a- 
semenea, participarea la mun
că a țăranilor cooperatori 
este încă insuficientă Toa
te forțele se cer acum concen
trate în cîmp. acolo unde se ho
tărăște soarta recoltei. Mobili
zat de către organizațiile U.T.C., 
tineretul de pe ogoare trebuie 
să-și aducă întreaga contribuție 
la executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor agricole din a- 
ceastă perioadă Uzinele Semănătoarea: Un nou lot de combine gata de start
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MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Republica (orele 
9.15: 11.30: 14: 17: 19,15).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Tomis (orele 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.30; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO-

Regina de Navara : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" sala 
Comedia (14 71 71) ora 20 ; Car
men : Teatrul de Operă și Balet 
(16 48 20) ora 19,30 : Prințesa cir
cului : Teatrul de Operetă
(14 80 11) la Teatrul de vară 
August ora 19,30 ; Opinia publi
că • Teatrul de Comedie (16 64 60) 
la Teatrul de vară Herăstrău 
ora 20,30 ; Acest animal ciudat : 
Teatrul „C. 1. Nottara“ sala Ma_ 
gherv (15 93 02) ora 19.30 Meș- 
terv.i Manole : Teatrul „C. I. 
Nottara“ sala Studio ora 20 : 
Morișca : Teatrul ..Barbu Dela- 
vrancea" (12 94 23) ora 20; Bona 
si Rariu iși asumă riscul : Tea
trul „C. Tânase" sala Savoy 
(15 56 78) ora 19,30.

rulează la Luceafărul (orele 
9.45; 12: 15; 17.30; 20), Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21). Feroviar (orele 9; 
11,30, 13,45; 16.15; 18,45; 21,15), 
Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.30: 21). Modem (orele 9.30; 
11.45- 14: 16.30. 19: 21.15).

PE GHEATA SUBȚIRE
— cinemascop — ambele serii 
rulează la Capitol (orele 9,30 : 
13. 16.30; 20). .

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Excelsior (orele 12; 
14.15; 16.30; 18,45; 21).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele 8.30; 
11; 13.30; 16: 18.30; 21). Melo
dia (orele 9; 11,15; 13.45; 16,15; 
18.45; 21). Flamura (orele 9.30; 
11.45: 14: 16.30: 19; 21.15).

BANDA DE LAȘI
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.45).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Union (orele 15.30;
18; 20,30). 

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE 

rulează la Doina (orele 11,30;

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12.45 , 
16,30 ; 20.15).

13.45; 16; 18.30: 21).
PARISUL VESEL

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

DENUNȚĂTORUL

rulează la Giuleștl (orele 15.30; 
18; 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15; 13.30, 15,45: 18; 20,15),
Lira (orele 15.15; 17,30; 19,45).

MONDO CANE
— ambele serii —
rulează Ia Dacia (orele 7,45— 
20.30).

DOCTOR PRATORIUS
ruleazâ la Grivița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45).

ROBII
rulează la Buzești (orele 14,45; 
17; 19.15).

RELAXEAZA-TE, DRAGA 
rulează la Crîngașl (orele 
15.30; 18 : 20.30).

FRENCH-CANCAN
rulează la Bucegl (orele 9;
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21). Flo- 
reasca (orele 9; 11.15; 13.30;
16: 18.30: 20.45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

CLIMATE
rulează la Central (orele 15; 
18; 21).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

rulează la Central (orele 9,30; 
12.15; 15; 18; 21).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Flacăra (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Cotroceni 
(orele 14: 16.15: 18,30; 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Vitan (orele 15,15; 
18).

MONTPARNASSE 19

rulează la Miorița (orele 9,15; 
12; 15.15: 18; 20,45).

WINNETOU
— ambele scrii — 
rulează la Munca (orele 14; 
17.15: 20.30).

OMUL FARA PAȘAPORT 
rulează la Popular (orele 
15.30 : 18 : 20.30)

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Moșilor (orele 15,15; 
17,45; 20). Volga (orele 8,30; 
11: 13.30: 16. 18.30: 21)

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18- 20.30)

OLD SHATTERHAND 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

APE LIMPEZI
rulează la Colentina (orele 15; 
17.30)

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Rahova (orele 15,15; 
18)

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Progresul (orele 
15.30: 18; 20.15).

EXCROCII LA MINASTIRE 
ruleazâ la Drumul Sării (ore
le 15: 17.30: 20).

SPIONUL
rulează la Ferentari (orele 
15.30: 18: 20.30)

FANTOMA DIN MORISVILLE
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).
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PROGRAMUL I

GRĂDINI
FRENCH-CANCAN — ruleazâ la Bucegl orele 20,30 ; SECHES
TRATUL DIN ALTONA — rulează la Grădina Expoziției (Piața 
Scînteii) — 20,30 ; DENUNȚĂTORUL — rulează la Aurora orele 
20,30 ; Lira orele 20,30 ; VIAȚA LA CASTEL — rulează la Tomis 
orele 20,30 ; MOARA CU NOROC — rulează la Buzești orele 21 ; 
DOCTOR PRATORIUS — rulează la Arta orele 20,15 ; ÎNAINTE 
DE RĂZBOI — rulează la Colentina orele 20,15 ; VIATA ÎNCEPE 
LA ORA 8 SEARA — rulează la Progresul Parc orele 20,30 ; A 
DISPĂRUT UN FRAGONARD — rulează la Unirea orele 20,15 ; 
LEAC CONTRA DRAGOSTEI — rulează la Rahova orele 20,30 ; 
JANDARMUL LA NEW-YORK — rulează la Moșilor orele 20,30 ; 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Capitol orele 20,15 ; 
PRINTRE VULTURI — rulează la Stadionul Dinamo orele 20,15 ; 
Arenele Libertății orele 20,15 ; Festival orele 20,15 ; CEI ȘAPTE 
DIN TEBA — rulează la Vitan orele 20,15.

10,30 „Poemul Patriei" de Lau- 
rențiu Profeta ; 12,15 Revista re
vistelor literare ; 13,30 întîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 15,05 Cărți care 
vă așteaptă ; 16,15 Recital de o- 
peră Dan lordăchescu ; 16,30
Concurs cu public (reluarea e- 
misiunii din 18 iunie) ; 17,10 In 
slujba patriei ; 17,40 Concert- 
ghicitoare (muzică de operă) ; 
18,05 Jurnal agrar ; 18,40 Ante
na tineretului : Profesiuni care 
vă așteaptă (radio-anchetă pe 
tema alegerii profesiunii) ; 19,00 
Concert de melodii românești ; 
19,30 Sport ; 19,40 Varietăți mu
zicale ; 20,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră ; 21,05 Ediție 
radiofonică. I. L. Caragiale. Ca
ragiale în zilele noastre. (Cola
borează acad. D. P. Perpessicius, 
artistul poporului Radu Beligan, 
regizorul Jean Georgescu și lec
torul univ. Ghiță Florea.) ; 21,25 
Melodli-magazin ; 22,50 Prelu
crări pentru violoncel din ope
rele lui Wagner, interpretate de 
Pablo Cassals.

PROGRAMUL II
9,00 Laureați ai concursurilor 

Internaționale „George Enescu" j

Iuliana Markova și Gheorghe 
Jalobeanu ; 9,30 Radioracheta
pionierilor ; 10,15 Teatru radio
fonic : Tania de A Arbuzov ; 
12,25 Pagini din opere româ
nești ; 13,00 Album folcloric ; 
14,08 Concert de prînz ; 15,30 
Teatru serial : „Tănase Scatiu" 
de Duiliu Zamfirescu (reluare) ; 
15,50 Dansuri instrumentale ; 
16,00 Melodii semnate de Ghera- 
se Dendrino ; 16,15 Așa-i jocul 
pe la noi ; 16,25 Ciclul „Simfonii 
de Joseph Haydn" : Simfoniile 
nr. 21 și nr. 22 ; 17,10 Basm și 
operă : „Oberon“ de Weber ; 
18,00 Studioul tînărului inter
pret : pianista Liliana Rădules
cu ; 19,10 Curs de limba spanio
lă ; 19.45 Itinerar turistic româ
nesc : Epoca modernă și turis
mul, de acad. prof. Al. Rosetti, 
Peșterile României. Prezintă 
Marcian Bleahu. Recomandări 
pentru turiștii automobiliști. 
Curiozități turistice ; 20,00 Sea
ră de operă „Madame Butter- 
flv" de Puccini ; 21.30 Radio- 
magazinul ascultătoarelor ; 22,00 
Recital de vioară - Cornelia 
Bronzetti ; 22,15 Carnet plastic : 
Lucrările absolvenților Institu
telor de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" și „Ion Andreescu" ; 
22,30 Viața de concert a Capita
lei : fragmente din recitalul vi
oloncelistului Nicolae Șarpe. La 
pian Albert Guttman ; 23,22 Lu
crări de compozitorii Thomas 
Augustine Arne și William Boy-
ce.
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18,00 : Drumuri și popasuri. 
(Emisiune turistică). — Buletinul 
circulației rutiere ; 18,30 : Pentru 
copii : A.B.C. „în lumea insecte
lor" ; 19,00 : Pentru tineretul
școlar : Pagini de istorie. „Peneș 
Curcanul". Piesă de Vasile Leo- 
nescu și Duțescu Duțu ; 19,30 :
Telejurnalul de seară ; 20,00 :
Studioul muzical : Seara Georg 
Philip Telemann ; 20,30 : Săptă- 
mîna ; 21,00 : Reflector ; 21,15 : 
Film artistic : Săritură în întune
ric (o producție a studiourilor 
cehoslovace); 22,50 : Telejurnalul 
de noapte ; 23,00 : „Orfeul de
aur" — Festival de muzică u- 
șoară (Sofia).
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NEW YORK 22 (AgerpresY — 
fiercuri dupA-am>azâ au conli- 
uat dezbaterile din cadrul sesi- 
Dii extraordinare a Adunării 
enerale a O.N.U. consacrată 
caminării situației din Orientul 
propial. Ministrul de externe al 
anzaniei, C. Y. Mgonja. care a 
>st înscris primul la cuvînt după 
» a prezentat poziția țării sale.
declarat că Adunarea Generală 

•ebuie să condamne atacul ar- 
lat al Izraelului împotriva sta- 
‘lor vecine,
Primul ministru sudanez, Mo- 

amed Ahmed Mahgoub. a de- 
iarat că „sarcina primordiala a 
l.N.U. este de a elimina toate 
roatele de agresiune din această 
agiune". și a cere „retragerea 
•upelor agresoare din teritoriile 
cupate". El a declarat că spri- 
nă proiectul de rezoluție sovie- 
c care cere condamnarea Izrae- 
ilui și retragerea imediată, și 
iră condiții, a forțelor izrae- 
ene.
Ardechir Zahedi. ministrul a- 

acerilor externe al Iranului a 
erut ca Izraelul să-și retragă 
rupele din teritoriile ocupate 
iacă vrea să demonstreze că do- 
ește să se realizeze pacea. Adu
larea Generală, a spus el, tre- 
•uie să ceară retragerea urgentă 
le pe teritoriile arabe a trupelor 
icupante „căci numai în aceste 
■ondiții va exista posibilitatea de 
. se obține un climat propice și 
• reglementare xiabilă pentru 
nenținerca păcii”. „Cu cit mai 
nult va dura ocuparea teritorii- 
or țărilor arabe, cu atât mai mult 
ror dura sentimentele de vrajbă", 
i spus el.

Președintele Consiliului de Mi- 
îiștri al Italiei, .Aldo Moro, care 
t urmat apoi la cuvînt, a decla- 
at că problema dezangajării și 
i retragerii trupelor trebuie trâ
ntă în cadrul general al creării 
mei păci durabile care să ga- 
anteze dreptul la independență 
jolitică. integritate teritorială, 
protecția împotriva 
sau folosirii forței, 
nunțat pentru desemnarea unui 
reprezentant special sau al unui 
mediator al O.N.U., precum și 
pentru un amplu program de dez
voltare economică in aceste țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Indiei, M. C. Chagla, a declarat 
că „o pace durabilă în Orientul 
Mijlociu nu poate fi fondată de- 
cît pe retragerea imediată și fără 
condiții a forțelor izraeliene din 
teritoriile pe care le ocupă. El 
s-a pronunțat împotriva impu
nerii unui nou statu-quo și creării 
unui nou raport de forțe în a- 
ceastă parte a lumii prin poli
tica faptului împlinit. „Nici unui 
agresor nu trebuie să i se per
mită să-și conserve rezultatele a- 
gresiunii, nici o țară nu are drep
tul de a se servi de teritoriul cu
cerit prin forță“, a declarat 
Chagla.

ar-

teritoriala, 
amenințării 

El s-a pro-

• CAIRO. — Comitetul mi
nisterial de economie și pla
nificare, organism creat re
cent după reorganizarea guver
nului R. A. U.. s-a întrunit 
miercuri în prima sa ședință sub 
președinția lui Zakaria Mohied- 
din, vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri. Agenția M.E.N. rela
tează că în cursul celor trei ore 
cît a durat această ședință comi
tetul s-a ocupat de situația eco
nomică a țării, discutând. în spe
cial situația bugetară și planul 
dc investiții.

Inoepînd de 
aparținind 

vase de 
imobili-

• CAIRO, 
joi. 117 marinari, 
echipajelor celor 15 
diferite naționalități 
zate în canalul de Suez de la 
începutul ostilităților arabo-izrae- 
liene, vor fi repatriați cu ajutorul 
avioanelor egiptene, anunță ziarul 
„Al Gumhuria“.

Odată. în Antarctica 
niște delfini atacau cu 
o voracitate neobiș
nuită bancurile de peș
te pe care o flotilă de 
vase de pescuit le son
dau cu plasele lor. A- 
cestea au cerut ajuto
rul unor baleniere ca 
să îndepărteze delfi
nii. Un singur foc și 
harponul a rănit pe u- 
nul dintre delfini. Ci- 
teva sunete ale delfi
nului rănit i-a făcut 
pe ceilalți să se înde
părteze imediat de ba
leniere dar să-și con
tinue liniștiți prînzul 
în jurul simplelor va
se pescărești. Reacția 
delfinilor a uimit in
tr-adevăr. Singura ex
plicație plauzibilă pa
re să fie legată de e- 
xistența unui mic 
tun de la provă care 
lansează harpoane u- 
cigașe. pe care delfi
nii l-au observat nu
mai la unele dintre 
vase și in consecință 
le-au ocolit. Nu este 
singura dovadă intîm- 
nlătoare a existenței 
la delfini a unor or
gane de văz perfec
ționate, a unui spirit 
de observație și capa
citate de diferențiere

Îniîlniri ale tovarășului
3

Ion Gheorghe Maurer
NEW YORK 22. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Tovarășul Ion Gheor- 
gbe Maurer, conducătorul dele
gației române la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut miercuri noi în
tâlniri cu conducătorii unor de
legații aflate la sesiune, abordin- 
du-se cu acest prilej probleme 
legate de ordinea dc zi a sesi
unii și alte probleme ale vieții 
internaționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a avut o întrevedere cu 
Habib Bourghiba-jr : ministru de 
externe al Republicii Tunisia, șe
ful delegației tunisiene. A fost 
de față Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.

O altă întrevedere a avut-o cu

Aldo Moro, președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei. Au 
participat, Amintore Fanfani, mi
nistrul de externe, și Piero Vinci, 
reprezentantul permanent al Ita
lici la O.N.U., Corneliu Mănescu, 
ministru de externe, Mire ea Ma- 
lița. adjunct al ministrului de 
externe, și Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent la 
O.N.l

Tot în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
împreună cu Corneliu Mănescu 
au avut o întîlnire cu Arthur Gold- 
gerb, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U.

Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit cu 
Couve de Murville, ministrul a- 
facerilor externe al Franței.
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R. P. POLONA. într-o secție 
Plock, important centru

a uzinei petrochimice din 
al industriei poloneze

R. P. MONGOLA. Aspect de pe una din noile străzi ale orașului Olan Bator

Un om de afaceri domini
can, întors recent din Haiti, 
a declarat că in această țară 
continuă să domnească o at
mosferă de tensiune, infor
mează agenția ASSOCIATED 
PRESS. El a menționat că 
ziarele care apar la Port-au- 
Prince au publicat informații 
privind executarea a 19 per
soane. Știrile care circulă 
la Santo Domingo rela
tează despre rivalitatea ca
re ar exista între doi veri ai 
lui Duvalier și colonelul Max 
Dominique, în lupta pentru 
succesiunea actualului dicta-

• LA BERLIN s-au încheiat 
lucrările conferinței teoretice 
consacrate împlinirii unui secol 
de la apariția primului volum al 
lucrării lui Karl Marx „Capita
lul“. Din țara noastră la confe
rință au participat prof. dr. Ervin 
Hutira, prorector al Academiei de 
științe Sociale „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C.C. al P.C.R. și 
dr. Gheorghe Surpat, șef de sec
tor la Institutul de Studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

• MINISTERUL Poștelor din 
Anglia a emis o serie specială 
de timbre, consacrată călătoriei 
solitare a navigatorului Francis 
Chichester care, cu vasul său 
„Gipsy Moth-4“, a făcut încon
jurul lumii, parcurgînd 45 800 
km. Timbrele, cuprinzînd două 
valori și tipărite în patru cu
lori, înfățișează vasul lui Chi
chester înfruntînd valurile o- 
ceanului. Ele vor fi puse în cir
culație la 24 iulie.

• LA SAN Sebastian a 
sfîrșit cel de-al XV-lea Festival 
internațional al filmului. La a- 
cest festival, au luat parte 11 
țări, printre care și România 
cu filmul „Diminețile unui băiat 
cuminte“. Marele premiu „Scoica 
de aur" a fost decernat filmu
lui american „Doi au pășit la 
drum“. Juriul a acordat, de a- 
semenea, premiul special „Scoi
ca de argint" filmului italian 
„Tigrul“ și interpretului său 
principal Vittorio Gassman. Un 
premiu asemănător a primit și 
filmul cehoslovac „Asasinat în 
stil cehoslovac“. Premiul pentru 
cea mai bună interpretare femi
nină a fost acordat actriței ita
liene Serena Vergano pentru 
rolul său din filmul spaniol „O 
poveste de dragoste“, iar pre
miul pentru interpretare mascu
lină lui Maurice Ronet pentru 
rolul din filmul „Scandalul".

• LOCUITORII insulei japo
neze Niydzima se pronunța îm
potriva amplasării pe insulă a 
unui poligon aparținind forțelor 
militare americane, a declarat 
un reprezentant al autorităților 
locale. El a arătat că, în semn 
dc protest împotriva hotărîrii 
de a amplasa poligonul în 
această insulă, vor avea loc de
monstrații și alte acțiuni. în de
cursul anilor, locuitorii din 
Niydzima au desfășurat o susți
nută luptă împotriva amplasă
rii dc baze militare pe insulă.

© ÎN CAPITALA chiliană s-a 
anunțat că experți economiști 
din țările Americii Latine se vor 
întilni la Rio de Janeiro (Bra
zilia) pentru a discuta planu
rile financiare legate de crearea 
unei așa-numite Piețe comune 
latino-americane pînă în anul 
1985. Data întrunirii nu a fost 
fixată, anunțîndu-se doar că ea 
ar urma să aibă loc în viitoa
rele trei luni.

r
• UN NUMĂR de 600 polițiști 

din Detroit, statul Michigan 
(S.U.A.), au părăsit marți postu
rile lor, 
revendică

Printre
de ofițeri

declarînd grevă. Ei 
majorarea salariilor, 
greviști se află 
de poliție.
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• LA INVITAȚIA directoru
lui general al companiei de a- 
viație „Scandinavian Airlines 
System“ (S.A.S.), KarI Nilsson, 
în Suedia se află ministrul 
transporturilor al R.D. Germane, 
Erwin Kramer. și Karl Heiland, 
directorul gene’al al companiei 
de aviație a R.D.G. „Interflug“.

Erwin Kramer și Karl Nilsson 
discută probleme privind dez
voltarea transporturilor dintre 
Republica Democrată Germană 
și Suedia.

de trupele britanicePierderi inregistrate

Adenul continuă să 
rămînă centrul unor 
puternice incidente în
tre trupele britanice și 
răsculații arabi.

remarcabile. Celebrul 
delfin Paddy din 
Saint-Petersburg, Flo
rida, știe să tragă de 
o anumită coardă a- 
tunci cînd i se spune 
„ridică steagul“ sau 
„sună clopoțelul", în- 
cîntind vizitatorii cu 
îndemînarea sa. Unii 
delfinologi pasionați 
pretind că delfinii, a- 
nimale sacre la greci 
și romani posedă in
teligență suficientă

nit realitate. El a în
registrat „conversația“ 
a doi delfini care re
acționau în doua ba
zine despărțite de un 
perete care lăsa 
treacă sunetele, la fel 
ca și în cel comun. 
Sunetele pe care unul 
dintre delfini le emi
tea reprezentau pen
tru celălalt indicații 
de comportament. S-a 
întocmit și un tabel 
cu 32 de șuierături di-

să

DIALOG CU... DELFINII

pentru a stabili ime
diat un raport de la 
cauză la efect, în ca
zul acesta de la lovi
tura de tun la rănirea 
unuia dintre ei.

Mai importantă apa
re însă supoziția exis
tenței unui mijloc de 
comunicație nu numai 
cu caracter informativ 
dar și descriptiv. Prin 
experiențele profeso
rului american Bas
tian supoziția a deve-

ferite, recoltate de la 
delfini, în timp ce un 
aparat de filmat sub
marin înregistra pe 
peliculă atitudinile 
delfinilor care vor
beau precum și reac
țiile interlocutorilor 
lor. Reproducerea su
netelor de pe bandă 
au primit aceleași re
acții de răspuns, veri- 
ficind practic consis
tența tabelului. Este 
greu de presupus că

omul va putea învăța 
vreodată „limba delfi- 
niană“, întrucît gama 
de frecvență a mesa
jelor delfinilor este 
foarte întinsă de la 
2 000 pină la 170 000 
cicluri pe secundă, pe 
cînd a omului numai 
de la 16 la 15 000 ci
cluri pe secundă așa 
îneît va trebui să se 
recurgă la ajutorul in
strumentelor 
nice eficace 
recepționeze ____
netele produse de del
fini. Gîndindu-se la 
„mașinile de vorbit“ 
delfinologii încearcă să 
pregătească un voca
bular cu o pronunție 
adecvată cu care să 
înzestreze aceste a- 
parate pentru dialo
guri cu delfinii. Omul 
va folosi, bineînțeles, 
orice mijloace care 
să-i permită să intre 
în universul intere
sant al acestor anima
le mult mai inteligen
te decît cimpanzeii 
sau gorilele, viitori 
prieteni ai săi în a- 
dincimile albastre.

electro
care să 
ultrasu-

DOINA TOPOR

a-

In tot cursul zilei de miercuri, 
transmite corespondentul special 
al agenției FRANCE PRESSE, pe 
străzile sale s-au produs schim
buri de focuri, de o violență și 
intensitate sporită, provocînd, 
după cum anunță un purtător de 
cuvînt oficial, 9 morți și 29 de 
răniți în rîndul trupelor britani
ce, alți 12 englezi fiind dați dis
păruți. Frontul de eliberare a su
dului ocupat al Yemenului 
(FLOSY) a anunțat că trupele en
gleze au suferit în ultimele două 
zile pierderi mari: 120 soldați 
uciși 300 răniți și 20 capturați.

Luptele cele mai violente au 
fost înregistrate în cartierul Cra
ter, unde, după cum transmite 
corespondentul citat, răsculații ar 
fi reușit să ocupe în întregime 
Banca engleză a Orientului Mij-

lociu, precum și clădirile consi
liului legislativ din Aden. Se pare, 
transmite agenția citată, că nicio
dată sentimentele antibritanice 
n-au răbufnit cu o asemenea 
forță: un vehicul militar brita
nic a fost prins într-o ambusca
dă și patru din pasagerii săi au 
fost uciși, un elicopter a fost mi
traliat și a explodat.

Schimburi de focuri au avut 
loc, de asemenea, și în alte car
tiere ale orașului.

Șlla(l că actualul stat, 
Republica Coasta do Fildeș, 
purta pînă acum 74 do ani 
denumirea do Coasta de Aur, 
ca șl vecina sa dc la sud, 
cunoscută după dobindlrea 
independenței salo, sub de
numirea dc Republica Ghana? 
Informația, confirmată ul
terior do bogata documen
tație în materie, existentă 
în bibliotecile pariziene, mi-a 
furnizat-o un tinăr student 
din Abidjan, cunoștință ama
bilă șl comunicativă, făcută 
la bordul unui aparat al 
tinerel companii „Air Ivo- 
iro" co deservea linia Co
tonou — Lomé — Ouagadou
gou. „Dacă vreodată veți
.lungo în (ara mea, îmi reco
manda noua mea cunoștință, 
nu vă limitați la capitala ci. 
Abidjanul este în marc mă
sură un oraș european mo
dern. transplantat în peisa
jul Africii tropicale, în timp 
ce dvs. trebuie să cunoaș
teți Africa originală !"

Cît dc mult aș fl vrut 
să-i pot urma sfatul, atunci 
cînd la scurt timp după con
vorbirea relatată, am avut 
prilejul să poposesc în Abi
djan ! Numai că, programul 
ncpermițînd o ședere prea 
îndelungată, a trebuit să cu
nosc (ara prin intermediul 
capitalei ci, spre vizitarea 
căreia îndeamnă — încă din 
Europa, chiar din țâri cu 
renumit fond turistic ca 
Franța și Spania — o bogăție 
rar întâlnită. de materiale 
publicitare. „Perla Africi 
tropicale“, „Orașul dintre 
lagune“, „Centru Safari de 
reputație mondială" (centru 
dc organizare a 
în regiunile dc 
savană și jun
glă africană), 
„Centrul ex
cursiilor în sco
puri fotogafice" 
(societățile de 
turism din une
le țări africane 
organizează — 
excursii specia
le — deosebit 
de solicitate — 
pentru amatorii 
do fotografii 
conținând aspec
te din rezervațiile naturale de 
faună și floră africană), „Ba
zarul fildeșului african“, 
„Muzeul lemnului exotic“, 
„Centrul dinamic al comer
țului cu piața Africii Cen
trale și dc Vest" sint numai 
cîteva din titlurile pliante
lor, broșurilor, volantelor, 
afișelor și celorlalte materi
ale de propagandă turistică, 
concepute pe categorii de 
interesați și menite să atragă 
un flux cît mai mare dc 
vizitatori spre Coasta dc 
Fildeș !

Din cîtc am avut prilejul 
să constat, propaganda turis
tică respectivă se bazează 
pe descrierea publicitară a 
unei realități dinamice, com
plexe, din care nu lipsesc 
însă cunoscutele contraste 
specifice țărilor în dezvol
tare, poate mai vizibile aici, 
unde viața modernă, cu în
tregul ci apanaj și-a croit 
drum mai rapid decît în alte 
țări de pe coasta africană 
a Atlanticului. La baza 
acestui progres, stau bogății
le naturale ale țării : mine
reul dc fier din regiunea Man, 
cele de manganez din regiu
nile Grand Bassain și Odien- 
né, aurul exploatat încă cin 
vechime pe cale artizanală 
în bazinul lagunei Sassandra, 
diamantele din regiunile 
Torti.va și Séguéla, întinsele 
plantații de cacao, cafea, co
cotier!,1 bananieri, ananas, ca 
și cele de hevea (arbore de 
cauciuc) de dată mai recentă, 
pădurile cu prețioase esențe 
tropicale, un puternic fond 
piscicol și avicol, ca și un 
fond turistic de prim ordin. 
In plus, un bogat potențial 
hidroenergetic — rar intîlnit 
in țările Africii, înlesnește 
obținerea unei energii elec
trice ieftine, ca cca reali
zată de hidrocentrala situată 
la cascadele dc la Bia, care 
furnizează ea singură jumă
tate din producția de energie 
electrică a Coastei de Fildeș. 
Așa se explică de ce în timp 
ce în țări mari producătoare 
de cacao ca Republica Ghana 
sau de cafea ca Republica 
Congo (Kinshasa) nu se poate

vînătorilor

încă găsi un gram de cafea 
sau cacao măcinată în țările 
respective din lipsa instala
țiilor corespunzătoare, 
majoritatea 
Centrale șl 
in alte țări 
gazinc cutii 
„Ncscafé“ 
(pudră de cacao) 
en Côte dTvolrc“. 
ncază de asemenea 
fabrici de conserve de pește, 
sucuri de fructe, ulei, cheres
tea și placaje, țigări, țesături 
de bumbac și sisal, ca șl 
citcva întreprinderi producă
toare de ambalaje din metal, 
tablă pentru construcții na
vale și alte produse din 
metal fabricate din materii 
prime produse în țară. Cea 
mai recentă realizare este 
construcția noului port ocea
nic Abidjan, care alături de 
Dakar (Senegal) reprezintă 
cele mai mari porturi de 
pe coasta africană a Atlan
ticului.

Fildeșul, bogăție care a dat 
numele țării, îl întîlncști 
îndeosebi transformat in 
meșteșugite obiecte de artă 
populară, aflate în vinzarc 
intr-un bazar special din 
centrul Abidjanului. Negus
tori in pitorești costume tra
diționale. oferă turiștilor 
lămpi de birou, statuete, 
jocuri de șah, tacimuri mini
aturale, obiecte de podoabă, 
cizelate cu migală și măies
trie din bucăți mai mari sau 
mai mici de fildeș, trofee 
cinegetice ale savanei tropi
cale. Se comercializează încă 
colți întregi, ce depășesc sta
tura medie a turistului euro
pean, montați în stare brută

în 
țărilor Africii 

dc Vest șl chiar 
întîlncști in ma- 
atrăgătoarc dc 
sau „Phoscao" 

.Fabriqué 
Funcțlo- 
diferito

pe garnituri rotunde dc lemn 
exotic. „Pentru împodobirea 
intrării in salonul dvs. dom
nule“ 
tont 
local. Pentru el. , 
este omul alb cu 
inele de aur, cu pălărie din 
plută și cu aparatele dc 
filmat și fotografiat trecute 
peste cămașa violent colo
rată, sau localnicul din Co- 
cody (cartierul „de elită“ al 
Abidjanului), adică albul sau 
băștinașul ce coboară din 
limuzină in fața galantarului 
negustorului respectiv. Pen
tru orice vizitator al ba
zarului este practic im
posibil să plece fără să 
cumpere un lucru cit de 
mic. în primul rînd o- 
ferta este foarte boga
tă. Ea cuprinde pe lingă 
articole din fildeș, cele mai 
diferite obiecte de artă nea
gră ; de la măști, sulițe, 
arcuri, săgeți, tobe tam-tam, 
într-o largă varietate de di
mensiuni și tonuri, pînă la 
carpete, lădițe, scăunele și 
alte articole dc mic mobili- 
... (artă neagră modernă), 
în al doilea rînd, pentru 
faptul că insistenței dusă 
pînă la persuasiune a vînză- 
torului dc bazar, i se adaugă 
argumente cu totul originale 
și neașteptate cu iz de re
proș educativ : „De ce sîn- 
teți egoist, dacă dvs. aveți 
privilegiul de a vizita Coasta 
dc Fildeș, de ce nu creați 
și soției sau prietenilor dvs. 
avantajul de a primi de la 
dvs. o amintire ?“ Sau, după 
ce te-a convins să cumperi : 
„Domnule, nu este gentil din 
partea dvs. ca după ce ați 
cheltuit atîția bani venind 
pină aici să vă tocmiți cu 
mine, om sărac, pentru citi
ră. franci“ (dat fiind siste
mul dc „cumpărare pe toc
meală“ specific bazarelor, 
clienții oferă în general a 
zecea parte din prețul solici
tat de vînzător, iar cumpăra
rea se face de obicei la un 
preț variind între 12 — 20% 
din prețul cerut inițial). Am 
asistat Ia o scenă de mare 
statisfacție pentru un meș
teșugar care se tocmise apro
ape un sfert de oră cu un

își recomandă insis- 
niarfa meșteșugarul 

„domnul“ 
I ceas și

er,

turist european pentru vin- 
zarca unor originale tobe ce 
imitau răgetul Icului (pe 
timpuri asemenea tobe erau 
folosite pentru înfricoșarea 
și punerea pe fugă a inami
cului) : „Dă-mi la același 
preț și citcva tobe care imită 
răgetul tigrului“ — ii cerca 
vînzătorului turistul euro
pean. Un zîmbet larg umplu 
atunci fața mare a vinzăto- 
rului african, aparținind, 
după tatuajul facial, popu
lației Koulango, care acolo, 
în bazarul din Abidjan, era 
pus în situația de a da o lec
ție turistului european : „îmi 
pare rău domnule însă noi 
nu am auzit niciodată răge
tul acestui animal spre a-1 
putea imita, pentru simplul 
fapt că tigrii sint inexistenți 
în Africa. Patria lor esto 
Asia, domnule

Trcchvillc. cartierul în 
care trăiește mal bine dc 
jumătate din col peste 
400.000 locuitori ai Abid
janului (țara are 
lațic dc aproape 
lloanc locuitori 
zați pe o întindere de 322 mii 
km’), reprezintă dc asemenea 
un punct dc mare atracție. 
Fără a te deplasa in interio
rul țării, ai ocazia să întâl
nești în acest cartier repre
zentanți ai tuturor populații
lor cc trăiesc pe teritoriul 
ci și în special ai populații
lor Bété. Mandé, Akan, Mall- 
nkc, Sénoufo. Muncitori în 
întreprinderile industriale 
din cartierul Petite Bassamc 
sau în docuri, vînzători în 
magazine sau negustori am
bulanți, pe toți ii reunește 
in orele de dupâ-amiază pro

gramele 
chestrclor 
jazz aflate 
număr Impresio
nant în cartie
rul respectiv șl 
care transformă 
străzile în ade
vărate ringuri 
de dans. Dan
turile șl melo
diile de muzică 
africană, sint la 
ele acasă !

Le reînlilneștl 
seara și în 

sălile de extremă eleganță 
ale renumitului hotel „Ivo
ire“ complet climatizat, din 
cartierul Cocody. Reproduse 
de clienții hotelului, dansu
rile, chiar dacă sint execu
tate în acordurile unei or
chestre cu multă originali
tate, sînt lipsite dc prospeți
mea și temperamentul spe
cific ringurilor improvizate 
din Trechville.

Un ultim popas cu cîteva 
ore înaintea plecării din 
Abidjan : gazdele, deosebit 
dc ospitaliere, au ținut 
ne arate un parc, unic 
felul său, după cite știu, 
țările Africii. La 10 km 
Abidjan, pe o suprafață 
cca 10 ha se întinde o pădure 
formată din esențe lemnoase 
specifice zonei subalpine din 
Europa, insă perfect adaptate 
la climatul tropical și deci 
o pădure veșnic verde. In 
mijlocul ci, cîteva animale 
specifice țării, așezate in 
boxe constituiau o mică 
grădină zoologică, in cadrul 
căreia ponderea principală o 
reprezentau cimpanzeii. Ni 
s-a explicat că aceste ani
male sînt... consumate in in
teriorul țării și că, deseori, 
iți sînt servite și miinile 
cimpanzeului pentru gustul 
plăcut al zgîrciurilor respec
tive. „Dar cînd găsim pe 
farfurie aripa unui pui !" — 
au răspuns gazdele întrebării 
pe care au avut impresia 
de a fi citit-o in ochii noș
tri !

Cînd am părăsit Abidjannl, 
se apropia ploaia, și micile 
păsări colibri începuseră să-și 
domolească joaca în bogatele 
tufișuri de bambus, din prea
jma aeroportului. In orașul 
dintre lagune era așteptată 
noaptea care vine atît de 
brusc, fără înserare.la tro
pice, iar în cartierul Trcch
villc aveau să se reia muzica 
și dansurile de seară. Oare 
unde cîntă și dansează locui
torii acestui cartier, atunci 
cînd plouă în lagunele golfu
lui Benin ?

DOUGLAS GORDON 
GOODY. unul dintre 
brii „pirați ai trenului . . 
tal", aflat în închisoare pen
tru 30 de ani, va primi două 
lire sterline din partea săp
tămânalului londonez „TIIE 
PEOPLE", ca „despăgubire“ 
pentru insulte la adresa sa. 
Aceasta este „sentința“ pro
nunțată de Tribunalul din 
Leicester în urma unui pro
ces de două zile, intentat pu
blicației de Goody. Avocatul 
„piratului“ a reproșat direc
ției săptămînalului că a dis
trus și „ceea ce mai rămăse
se“ din reputația Iui Goody, 
publicind în paginile sale o 
relatare nefondată.

cele- 
poș-

R. D. VIETNAM. Un nou avion american a fost doborît deasupra localității Thanh Hoa

SILVIAN PETRESCU

cei 
al

o popu-
4 mf- 
reparti-

GUVERNATORUL militar 
al provinciei de vest din Nige
ria, Adebayo, s-a pronunțat din 
nou pentru o soluționare pașni
că a crizei prin care trece țara. 
El a arătat că folosirea forței, 
va fi în detrimentul populației 
nigeriene. Adebayo are o pozi
ție asemănătoare guvernului 
central de Ia Lagos, acționînd 
în direcția menținerii federației 
țării.

STATELE UNITE și Marea 
Britanie „dețin cheia11 recunoaș
terii „Republicii Biafra“ de că
tre alte țări africane, a decla
rat F. C. Nwokedi, fost secretar 
permanent la Ministerul Aface
rilor Externe al Nigeriei, care 
se află în prezent într-o vizită 
la Washington.

Guvernul provinciei nigeriene 
disidente nu a adresat încă Sta
telor Unite o cerere formală în 
acest sens, dar, potrivit declara
ției lui Nwokedi, în curînd gu
vernul de la Enugu va face a- 
cest lucru.
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