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Vizita in Republica Populară Bulgaria
a unei delegații de partid și guvernamentale

a Republicii Socialiste România

Sîmbătă 28 august 1965

frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face o vizită oficială în 
Republica Populară Bulgaria.

La invitația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, în luna 
septembrie a.c., o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste România, în

Anca Aurelian, operator la Rafinăria Brazi — și student In anul IV al Facultății de chimie 
industrială a Politehnicii din București —stăpînește cu• competentă complicatele instalații, 

dind produse de calitate.
Foto: O. PLEC AN

RECOLTE NOI
PE PĂMINTURI

există zone întinse de teren 
agricultura le așteaptă. Pe

în regiunea Galați 
recuperabil, pe care 
această temă am avut o convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE ------------ ‘ ‘ - — ------ -
construcții 
liorative. Grupul nr. 1

LUPOAE, inginer șei al Trustului de 
hidrotehnice și amenajări hidroame- 

Galați, care ne-a relatat :

pe 
iar 
co- 

ase-

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Acum pe aict mai dăinuie 
Împărăția sălciilor. Mîine 
Insă, terenurile defrișate vor 

deveni roditoare.

Foto : AGERPRES

NOI

— Datorită diversității for
melor de relief, a climatului 
secetos și a rețelei hidrografice 
deosebit de bogate, regiunea 
Galați prezintă din punct de 
vedere al lucrărilor de hidro
ameliorații un cîmp de activi
tate deosebit de larg. în planul 
vast inițiat de partid pentru 
valorificarea superioară a pă- 
mîntului, regiunea Galați ocu
pă, deci, un loc important. Iată 
de ce, începînd din 1959, aici au 
fost redate agriculturii . supra
fețe foarte întinse.

Caracteristica lucrărilor exe
cutate după anul 1960 este gra
dul ridicat de mecanizare. în
diguirea unității Brateșul de 
Jos, s-a realizat într-un singur 
an, necesitînd 1.768.000 m c de

terasamente executate exclu
siv cu mijloace mecanice. Insu
la Mare a Brăilei, cu un volum 
de terasamente de 9 084 000 
mc și o lungime a digului de 
150 km a fost indiguită într-un 
timp record de numai 6 luni, 
în prezent șe lucrează la ame
najarea interioară a terenurilor 
scoase de sub apă.

Cu această sumă de infor
mații interesante am poposit 
în lunca Brateșului de Jos. Ne 
orientăm greu prin lanurile de 
porumb și floarea soarelui. 
Nesfîrșita întindere de apă a 
Brateșului a fost încorsetată, 
în jur screperele, gredere — 
elevetine și tractoarele 
de defrișat funcționează 
întrerupere. într-un

stat

grele 
fără 

schimb,

elevetinul sapă și așează 
dig 1 000 mc de pămînt, 
defrișoarele smulg 20—25 
păci la fiecare oră. Cu un 
menea randament, nu e de mi
rare că pădurea Pietrosu, care 
se întindea pe 63 hectare, a dis
părut în numai 12 zile.

Gospodăria agricolă de 
Tulucești, nou înființată, a cul
tivat anul trecut porumb pe o 
suprafață de 2 200 hectare. Pri
ma recoltă : 3 200 kg boabe Ia 
hectar. Pămîntul de sub ape 
era, deci, o adevărată mină de 
aur.

La G.A.S. Bădălău, altă gos
podărie de stat de curînd apă
rută aici, tovarășul ing. Vasile 
Popa ne-a spus :

— Am cultivat în acest an 
1 000 hectare cu porumb și 
600 hectare cu floarea soare
lui. Pînă în prezent plantele 
sînt viguroase și sperăm să ob
ținem o producție mare. Gră
dina de legume de 110 hectare 
ne va aduce venituri importan-

te. Pînă acum am realizat pes
te 700 000 lei prin valorifica
rea produselor legumicole.

Brateșul a început să-și re
tragă apele. Trei stații de pom
pare aruncă dincolo de dig, în 
fiecare oră, 18 000 m c de apă. 
Lîngă una din aceste stații 
l-am întîlnit pe tînărul inginer 
Paul Moisei, adjunctul grupei 
de utilaje nr. 13. înainte a fost 
draglinist.

— De puțin timp — ne-a 
informat interlocutorul nostru 
— am început săparea canalu
lui central de evacuare a ape
lor. Munca nu e ușoară. însă 
cei care s-au angajat să execu
te această lucrare 
curajoși, hotărîți, 
nu concep să dea 
fata greutăților.

Reținem citeva 
pildă, pe cei trei frați Stroescu. 
Cel mai mare, Anton, are 28 de 
ani, Ștefan — 24 iar Stelian — 
21. Toți lucrează, în schimburi, 
pe aceeași dragă. Și toți depă-

sînt oameni 
tineri, și 
îndărăt în

nume. Dc

VECINI CARE I
I
I

NU SE CUNOSC

șese cu mult norma, dizlocînd 
cîte 500—750 mc de pămînt. 
Vrînd să completeze cele cunos
cute de noi, tovarășul Valeriu 
Carp, secretarul comitetului 
U.T.C. ne-a spus că Anton 
Stroescu este și student în anul 
II la cursurile fără frecvență. 
Muncește și învață cu aceeași 
pasiune. La fel ca frații Stro
escu sint tinerii dragliniști 
Nicolae . Anton. Aristide Dumi
tru, Stelian Bînă, Alexandru 
Bălboianu, Mihai Constantin și 
mulți alții.

TUDOREL OANCEA 
corespondentul 

„Scinteti tineretului" 
pentru regiunea Galati

Cu angajamentele
anuale

îndeplinite

Cînd reconstitui trecutul și-ți amintești 
de starea de spirit a tineretului dinaintea 
războiului, de scopurile și idealurile lui de 
viață și încerci o comparație cu tinerii zi
lelor noastre, deosebirea este izbitoare. 
Oricît am fi deprinși cu cele din jur, cu 
năzuințele și atitudinile omului de rînd, 
modelat spiritualicește prin noile condiții 
de existență socială, oricît am fi de atenți 
la lipsurile existente, la diformări și întîr- 
zieri, trebuie să recunoaștem că, în ordinea 
morală, s-a produs un salt uriaș cu semni
ficația unei renașteri spirituale a întregului 
popor. S-a trecut de la izolarea individua
listă la identificarea cu aspirațiile colective, 
de la dezinteres, scepticism față de pro
gresul social la lupta entuziastă pentru 
desăvîrșirea orînduirii noi care și-a demons
trat vitalitatea și inepuizabilele sale per
spective. Au rămas în urmă duplicitatea, 
blazarea, vederile mărginite, chiar obscu
rantiste. Trăim o epocă a certitudinilor, a 
optimismului, întemeiat pe experiența ma
rilor înfăptuiri, în fața tuturor cetățenilor 
tineri și vîrstnici se înfățișează clar și în- 
suflețitor perspectiva întregului popor. Se 
vorbește în mod curent fără sfială despre 
fericire și aceasta pentru că nu e vorba 
nici de utopii, nici de o problemă strict 
personală. Este o năzuință susținută real 
și înfăptuită colectiv. Nici un tînăr din zi
lele noastre nu poate desprinde visurile 
sale de viață de obiectivele și visele gene
rale. Și în prim plan visul despre patria 
în care forța și geniul tehnicii și științei a-

OM NOU
de Paul Popescu Neveanu

Suior și Ilba sînt denumiri 
noi pe harta industrială a 
Maramureșului.

înființarea acestor două ex
ploatări, modernizarea și ex
tinderea altora, precum 
construcția importantului o- 
biectiv al planului de 6 ani — 
Uzina centrală de preparare a 
minereurilor, asigură extrac
ția și prepararea în numai 35 
de zile a unei cantități de mi
nereu echivalentă cu întreaga 
producție a anului 1938.

Calitatea minereului extras 
s-a îmbunătățit simțitor astfel 
că pînă acum în acest an 
diluția medie să fie de 20,3 la 
sută față de 26,9 la sută, indi
ce realizat în anul 1959.

în instalațiile 
de asemenea 
randamentele 
de extracție 
realizate la di
ferite categorii 
de metale sînt 
între 1,5 și 8 la 
sută mai bune 
față de acelea 
realizate 
1960.
Succesele 

ce reflectă 
care minerii pregătesc astăzi 
realizările de mîine. De la 
începutul anului și pînă în 
prezent, bazinul minier Mara
mureș a livrat economiei na
ționale o producție marfă de 
aproape 4 milioane lei.

Un aport deosebit la creș
terea producției de minereuri 
neferoase își aduc și organi
zațiile U.T.C. care numără 
citeva mii de tineri. Numai în 
exploatările din raza orașului 
■șaia Mare numărul acestora 
« ridică la aproape 3 000.

Iar brigăzi ca cele conduse 
de tinerii Victor Mureșan de 
la Săsar, Gherghel Augustin 
de la Herja și altele se evi
dențiază lună de lună.

Menținerea tinerilor în rîn- 
dul fruntașilor se datorește 
bunei pregătiri profesionale, 
priceperii în mînuirea mașini
lor și utilajelor cu care sînt 
înzestrate locurile de muncă.

Calificarea tinerilor și per
fecționarea cunoștințelor pro
fesionale se înscrie ca obiec
tiv principal în activitatea 
multor organizații U.T.C. Pînă 
acum pe locul întîi în această 
importantă acțiune se situează 
comitetul U.T.C. al Exploatării

în

și

de preparare,

miniere Săsar (secretar Marin 
Apostol). Aici, după consul
tarea șefilor de echipă, brigăzi 
și maiștri, tinerii sînt ajutați 
permanent să-și îmbogățească 
cunoștințele de specialitate.

Pe lîngă cei 251 de tineri 
care au terminat cursurile de 
ridicare a calificării alți 144 
alături de tot atîția muncitori 
cu experiență își completează 
cunoștințele de minerit (ex
tracție) preparare mecanică și 
lăcătușerie.

Și preocupările organizații
lor U.T.C. nu se opresc numai 
la aceste forme.

Aici, se organizează periodic 
și cu rezultate bune concursu
rile profesionale mult îndrăgi
te de tineri.

De ce au rămas in urmă
exploatările miniere

înscrise pe grafi- 
entuziasmul cu

și Uita

Temele : „Cine 
cunoaște mai 
bine meseria de 
miner“, 
este 
bun 
tor“ 
bucurat de par
ticiparea unui 
număr mare de 
tineri.

în colaborare 
cu sindicatul 

asemenea organi-

„Care 
cel mai 
prepara
le. s-au

au fost de
zate schimburi de experință 
între brigăzi și mine. Cu acest 
prilej aveau loc discuții des
pre metodele cele mai bune 
aplicate la extracție și exca- 
vare, organizarea locului de 
muncă și alte probleme pri
vind desfășurarea procesului 
de producție. Aceeași răspun
dere — spuneau tovarășii din 
conducerea Exploatării minie
re Săsar — trebuie să existe 
și pe mai departe. La cele 
aproape 11 000 tone extrase 
peste plan pînă în prezent, ce
le mai multe realizate de că
tre minerii tineri, trebuie să 
adăugăm alte mii pînă la sfîr- 
șitul anului și în acest fel să 
ne potrivim pașii cu producția 
anului viitor care este cu mult 
sporită.

Asemenea preocupări întîl- 
nim și la organizațiile U.T.C. 
de la Exploatarea minieră 
Herja, una din unitățile frun
tașe de unde a fost lansată de 
altfel și chemarea la întrecere 
pe trust: „toate echipele cu 
planul zilnic depășit“.

Această experiență bună a

V. MOINEAGU

(Continuare în pag. a V-a)

sociate cu luminile culturii și artei gene
rează o înaltă și profundă umană civili
zație. Inevitabil, visele de fericire sînt 
legate dc coordonatele socialismului și co
munismului. Drumul către ziua de mîine 
este clar; el se parcurge astăzi cu optimism 
și prin felul în care-l străbate, fiecare ora 
își definește valoarea sa morală.

Adeziunea organică față de dezvoltarea 
socială, integrarea în procesul istoric este 
generală. Nici unul din concetățenii noștri, 
fie și din cei care n-au reușit să-și înfrîngă 
unele defecte, nu ar accepta (fără a consi
dera că este profund jignit) să i se conteste 
acest raport organic cu societatea. în anii 
puterii populare, prin lupta și politica în
țeleaptă a partidului s-a înfăptuit integra
rea, unificarea politico-morală a poporului 
nostru. Este un proces care și-a pus am
prenta asupra fiecărei personalități. Ca în- 
tr-o picătură de apă, în fiecare om se re
flectă sistemul relațiilor sociale, edificat 
în această epocă.

în țara noastră au apărut în proporție 
de masă personalități unitare, caracterizate 
prin ceea ce Marx considera a fi cel mai 
de preț lucru în viață, — unitatea scopu
lui, dotate cu consecvența comunistă, îm- 
bțnînd în sine fermitatea și căldura sufle
tească, energia creatoare și dragostea de 
frumos, modestia și demnitatea. îi întîl- 
nești pretutindeni în fabrici, pe marile șan
tiere, pe ogoare, în școli și instituții. Noua 
înfățișare morală a omului zilelor noastre 
prezintă o complexitate care reclamă un 
studiu temeinic. Dincolo de marea varie
tate de individualități se ascund anumite 
trăsături generale. Descifrarea lor echiva
lează cu sesizarea specificului, a elemente
lor definitorii pentru omul nou. Explicația 
reclamă însă aplicarea metodei istorice. La 
început a fost răbufnirea împotriva ne
dreptății insuportabile. Partidul a organizat 
lupta, a înarmat masele cu noua concepție 
despre lume și viață, a educat pe oameni 
în procesul muncii, ajutîndu-i concret pe 
fiecare în parte. De la o nouă conștiință 
s-a trecut la un caracter nou. Deplasarea 
în ordinea psihologică își are cauza în con
dițiile extreme, în viața reală. Hotăritor 
este faptul că relațiile socialiste, obiectiv 
existente, au fost însușite, interiorizate și 
proiectate în viața fiecăruia ca relații psi
hice, ca atitudini. Acum punctul de plecare 
este în om, în subiect; acum, el are iniția
tive, manifestări care modelează raportu
rile proprii socialismului. Și faptul cel mai 
important și semnificativ pentru etapa în 
care ne aflăm este acela că modul de a 
gîndi, simți și acționa, generat de orîndui-

(Continuare în pag. a V-a)

muncii care au 
mis îndeplinirea 
gajamentelor pe 
tregul an. Numai 
luni chimișlii 
reni și-au depășit an
gajamentul anual cu
1 890 000 lei la pro
ducția globală și cu
2 194 000 lei la pro
ducția marfă. Reali
zări importante au 
fost obținute și pe Ji- 
rfia reducerii prețului 
de cost. Economiile 
suplimentare realizate 
pe această cale se ri
dică la 2 851 000 
depășind cu 
600 000 lei 
mentul anual.

PITEȘTI. — (de la 
corespondentul nos
tru)

Angajamentele co
lectivului de muncă 
al Uzinelor sodice 
Govora prevedeau de
pășirea planului a- 
nual al producției 
globale și mariă cu 
cite 2,5 milioane Iei. 
Prin îmbunătățirea 
continuă a procesului 
tehnologic, prin ex
ploatarea rațională a 
mașinilor și instalați
ilor, inginerii, tehni
cienii și muncitorii a- 
cestei uzine au des
coperit noi rezerve 
de creștere a produc
ției și productivității

per- 
an- 
in- 

în 7 
qovo-

In pag. a IV-a :

lei, 
peste 

angaja-

(Știință) 
de maturitate al elec-
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Peisajul Sovatei se Întregește cu noi frumuseți arhitectonice
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Pamflete de Teodor Mazilu :
— Nu imitați automobilele
— Avertisment pentru un copil 

minune
Cu foarfecele de montaj prin ki
lometri de peliculă
Repertoriul și „rulajul“ actorilor 
Leagănul Daciei în restaurare

beneficiarii^
NOASTRA:

DE LA
CAMIONUL TRAS

CU SFOARA,
LA CERCUL

DE ELECTRONICA"

înă acum am a- 
flat punctele de 
vedere ale unor 
tovarăși specia
liști ori nespecia- 
liști, cărora di
feritele aspecte 
ale apropierii ti
nerei generații

de problemele științei și tehnicii 
contemporane le stau, cum s-ar 
spune, la inimă. Ei au fost 
însă „oamenii mari" care privesc 
oarecum din afară și judecă lu
crurile de pe poziția celor care 
cunosc și urmările unui fenomen, 
care știu din proprie experiență 
ce este bine și ce este insuficient 
făcut. Dar ni s-a părut interesant 
să aflăm și părerea tinerilor în
șiși, a celor care aspiră acum să 
devină specialiști, să pătrundă 
tainele științei, să mînuiască teh
nica cea mai avansată, să-i a- 
dauge noi descoperiri. Așadar,

ne-am adresat „beneficiarilor". 
Interlocutorii noștri au între 10 
și 11 ani. Sînt în vacanță, au 
fost în tabere la munte ori la 
mare, se joacă, citesc dar nici un 
moment nu și-au părăsit îndelet
nicirile „serioase": construiesc 
nave și avioane, „repară" sonerii
le din casă, sînt la curent cu toa
te materialele noi folosite la ulti
mul bloc construit în cartier.

Dar mai bine să le dăm cuvîn- 
tul. Să începem cu Mircea Tu- 
fescu. A trecut acum în clasa a 
Vil-a a Școlii medii nr. 1 din 
Tecuci. Este un radioamator „în 
vîrstă". Încă din clasa a IlI-a 
a început să frecventeze cercul 
de radio de la Casa pio
nierilor din localitate. Acum vi
sează să-și construiască singur un 
aparat de radio.

—• L-am rugat pe tăticu să-mi 
cumpere ce am nevoie pentru un 
aparat de radio cu galena. Cu

greu, pentru că nu se găsesc tot
deauna în magazinele din orașul 
nostru piesele necesare, mi-am 
adunat unele din ele. Și costă 
cam scump: casca 68 de lei, con
densatorul variabil 28 lei, bobina 
5 lei, dioda 26 lei. Oare nu s-ar 
putea găsi toate aceste piese la 
un loc, așa ca un joc frumos pen
tru noi, copiii cărora ne place 
radioul ? Poate că așa, într-un 
joc, vom găsi și explicații și nu 
va fi necesar să-1 mai deranjez 
pe tăticu la tot pasul...

Mircea are dreptate. Adunate 
la un loc piesele, însoțite de 
scheme și îndrumări, ar crea co
piilor posibilitatea de a realiza 
pe de-a întregul, un lucru util 
și interesant.

Din orașe 'diferite și de vîrste 
diferite Minodora Nica și Marian 
Neta sînt uniți de o pasiune co
mună: construcțiile. Minodora' 
care a absolvit clasa a Vl-a a

Școlii de 8 ani nr. 5 din Piatra 
Neamț nu-l cunoaște pe Marian 
pentru simplul motiv că acesta 
locuiește în orașul Brăila. Știu 
însă amîndoi că pentru a deveni 
constructori trebuie să cunoască 
bine desenul tehnic. Dar cum ? 
Cercurile de desen (de la casele 
pionierilor, 
de cultură) 
de desenul artistic. Vor 
firește la școală dar mai tîrziu 
în clasele mari.

— Mie mai îmi place 
declară Minodora.

școlare, ale caselor 
nu se ocupă decît 

învăța

să mă 
joc — declară Minodora. Dai 
pentru cei care vor să constru
iască nu se găsesc decît cuburi 
din care nu poți face decît cas
tele. Or, eu vreau să construiesc 
locuințe care să semene cît de 
cît cu cele atît de frumoase care 
s-au construit în orașul nostru... 

Marian este mai mare, nu-l mai 
interesează jocurile. El caută în 
literatură, în revistele de specia-

litate răspunsuri la întrebările 
care-l preocupă.

— Caut informații care să-mi 
îmbogățească cunoștințele în do
meniul construcțiilor. Dar nu 
găsesc. Nici în „Șcînteia pionie
rului“ nici în reviste. Despre teh
nica construcțiilor se vorbește 
foarte puțin deși pe copii îi a- 
trage acest domeniu de activita
te. Cred pentru că văd la tot pa
sul construindu-se...

Ludmila Andrei este din Lucă- 
cești. A absolvit clasa a Vil-a 
care i-a descoperit o lume nouă, 
deosebit de atrăgătoare: chimia. 
A vizitat și cetățile chimiei din 
regiune și a hotărît că nu există 
alt domeniu de activitate mai in
teresant 
însă

decît acesta. Ar vrea 
să depășească puțin cu-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a V-a)



De la 100 tone la 10 kg
e reprezintă — în contextul 
general al dezvoltării electro
nicii — năzuința de a mic
șora într-atîta aparatura e- 
lectronică, încît montarea e- 
lementelor ei componente să 
devină posibilă doar sub o- 
biectivul microscopului ? în
truchipează oare această 

luptă permanentă cu dimensiunile trans
punerea pe plan științific a tendinței de 
a depăși mereu performanțele realizate ? 

în unele probleme importante de mi
croelectronică ne-a introdus — răspun- 
zînd cîtorva întrebări ale noastre — prof. 
univ. Mihai Drăgănescu, laureat al Pre
miului de Stat, decan al Facultății de 
electronică și telecomunicații din cadrul 
Institutului politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală.

— Este oare această tendință de a re
duce dimensiunile și greutatea aparate
lor electronice o noutate a zilelor noas
tre ?

— Dacă termenii de miniaturizare și 
microminiaturizare sînt folosiți foarte 
dos în ultimii cîțiva ani, în schimb a- 
ceastă tendință este cu mult mai veche, 
ea manifestîndu-se chiar de la începutul 
folosirii telegrafiei fără fir, mai înainte 
ca în lumea științifică să se vorbească 
despre radio sau electronică.

De-a lungul deceniilor s-au obținut — 
pe această linie — numeroase realizări. 
Unele privesc, de pildă, miniaturizarea 
pieselor componente ale aparatului de 
radio. Cînd — în urmă cu 40 
de ani— a fost inițiat un con
curs internațional pentru în
făptuirea unui aparat de radio 
portabil, la acesta s-au pre
zentat și doi români, frații 
Konteschweller. Aparatul con
struit de ei a fost premiat la 
New York și Paris.

Trebuie subliniat însă că, 
timp îndelungat, miniaturiza
rea și microminiaturizarea a- 
paratelor electronice nu a fost 
o preocupare permanentă — 
avînd un caracter organizat — 
a oamenilor de specialitate. 
Bineînțeles, despre micromi
niaturizare nu a putut fi vor

ba decît atunci cînd necesitățile practice 
au impus rezolvarea rapidă a acestei 
probleme.

— Care anume necesități au pus pe 
tapet această problemă ?

— Este vorba — în principal — despre 
două mari obiective care au împins îna
inte considerabil, de zece ani încoace, 
cercetările în domeniul microelectro
nicii.

Primul, este legat de rezolvarea unor 
probleme ridicate de cucerirea de către 
om a spațiului cosmic. Sateliții sau na
vele cosmice sînt înzestrate cu o apara
tură electronică numeroasă, complexă și 
variată. în acest caz, micșorarea dimen
siunilor și a greutății aparatelor este o 
condiție esențială pentru zbor, deoarece 
fiecare kilogram de încărcătură în plus 
impune mărirea considerabilă a canti
tății de combustibil pe care trebuie s-o 
transporte racheta.

Cel de al doilea factor care a stimulat 
cercetările în microelectronică îl repre
zintă necesitatea perfecționării continue 
a calculatoarelor electronice. Cuprinzînd 
mii și mii de tuburi electronice și sute 
de mii de piese variate, aceste calcula
toare — realizate cu mijloace „clasice“ 
— au ajuns să ocupe suprafețe de zeci 
de metri pătrați și să cîntărească zeci 
de tone. Uneori, a fost necesar să li se 
afecteze chiar clădiri speciale. Or, micro
miniaturizarea a permis o reducere con
siderabilă a acestor dimensiuni. Iată și 

Examenul de maturitate al electronicii

un exemplu semnificativ : construirea 
unui calculator electronic avînd o viteză 
de 20 000 operații pe secundă, cuprinzînd 
cîteva zeci de mii de microelemente în- 
tr-un spațiu de 10 dmp și cîntărind doar 
cîteva kilograme.

— Se rezumă avantajele microminia- 
turizării la reducerea mărimii și a greu
tății aparaturii electronice ?

— Nu !
Deși inițial microminiaturizarea a ur-

Interviu cu prof. univ.
decan al Facultății de electronică și 
din Institutul politehnic „Gheorghe

mărit un astfel de scop, realizările ob
ținute au evidențiat asemenea însușiri 
ale aparatelor electronice de acest tip, 
care pun în umbră pe cele legate de re
ducerea dimensiunilor și a greutății lor. 
Să enumerăm cîteva dintre ele.

O calitate de preț a aparatelor micro- 
miniaturizate este reprezentată de creș
terea considerabilă a siguranței lor în 
funcționare. în comparație cu ele, apa
ratele „clasice“ au o siguranță cu mult 
mai redusă, se defectează ușor, necesită 
o întreținere costisitoare.

Să luăm un exemplu edificator : un 
circuit cu tranzistoare. Acesta este alcă
tuit dintr-un tranzistor și 5—6 piese le
gate de el. Fiecare element în parte tre
buie să posede o siguranță în funcțio
nare foarte ridicată. Mai intervin, apoi, 
și sudurile dintre elementele sale com
ponente care — din punct de vedere 
al siguranței în funcționare, al posibili
tății de defectare — pun aceleași proble
me ca și piesele separate. Deci, în acest 
caz, siguranța în funcționare depinde de 
foarte mulți parametri. Dacă unul sin
gur se defectează, tot circuitul este scos 
din funcțiune.

în schimb, microcircuitul este o sin
gură piesă care îndeplinește rolul tutu
ror pieselor amintite. Siguranța în func
ționare se reduce aici la cea a unei sin
gure piese. Dacă microcircuitul este rea
lizat cu tehnica tranzistorilor, siguranța 
sa în funcționare este similară cu a a-
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cestora. Pentru a exemplifica, să arăt că 
un tranzistor de germaniu, la tempera
tura de 30 de grade, poate „trăi“ și 
200 000 ore, în timp ce viața unei lămpi 
de radio obișnuite este de numai 1000 
de ore.

Fără a greși, pot afirma că micromi
niaturizarea reprezintă expresia maturi
zării electronicii în ansamblul ei.

— Ce alte calități mai prezintă apara
tele microminiaturizate ?

— Aparatura microminiaturizată, fiind 
compactă, lucrează cu puteri eleotrice 

mici. Se realizează — în acest fel — o 
economie importantă de energie elec
trică.

Apoi, micșorarea circuitelor acestor a- 
parate dă posibilitatea obținerii unor 
viteze de lucru foarte mari, ceea ce este 
deosebit de important mai ales în func
ționarea calculatoarelor electronice.

în sfîrșit, calculele economiștilor a- 
rată că prețul de cost al aparaturii de 
acest tip se reduce de zece ori la fiecare 
zece ani, fapt, de asemenea, semnificativ 
în ceea ce privește perspectivele ei de 
viitor. Se va ajunge astfel — treptat — 
la obținerea unor aparate electronice nu 
numai net superioare în privința perfor
manțelor tehnice, dar și mult mai ieftine 
decît cele convenționale.

— Ce Ioc ocupă microelectronica în 
preocupările științifice și de învățămînt 
din țara noastră ?

Trebuie — în primul rînd — să sub
liniez că, în țara noastră, ca o consecință 
a traducerii în viață a hotărîrilor parti
dului, industria electronică a început să 
capete un profil propriu, datorită 
dezvoltării industriei producătoare de 
echipamente electronice. Cel de al IX-lea 
Congres al P.C.R. a trasat noi și impor
tante sarcini în ceea ce privește dezvol
tarea pe mai departe a industriei elec
tronice. Aș evidenția — în acest sens — 
una din prevederile de bază ale noului 
cincinal: cea referitoare la lărgirea bazei 
de materii prime pentru industrie. Im
portanța pentru electronică a acestei pre
vederi iese limpede în evidență dacă ne 
gîndim că dezvoltarea industriei electro
nice depinde — în momentul de față — 
de materia primă pe care i-o pune la 
dispoziție industria chimică.

Avînd o bază materială în continuă 
creștere, preocupările legate de microe
lectronică ocupă astăzi — în ansamblul 

cercetărilor, un loc a cărui greutate spe
cifică este în continuă creștere.

Un colectiv de specialiști de la labo
ratorul de .cercetări al întreprinderii de 
piese radio și semiconductoare (I.P.R.S.- 
Băneasa) se ocupă cu studiul unor teh
nici ce stau la baza realizării circuitelor 
microelectronice: creșterea de straturi 
epitaxiale de semiconductoare, dezvolta
rea tehnicii planare în domeniul tran- 
zistoarelor.

între lucrările teoretice efectuate la 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej“ merită a fi subliniate.cele ce 
au dus la elaborarea de propuneri de 
circuite inductive pentru aparatele mi
crominiaturizate, problemă extrem de 
dificilă pentru microelectroniști.

Reprezentînd noul în electronică, mi
crominiaturizarea presupune — și în 
ceea ce privește învățămîntul superior 
— o pregătire cu mult mai complexă a 
studenților decît cea de pînă acum. Este 
necesar ca inginerul electronist modern 
să capete, pe lingă pregătirea sa „tradi
țională“, un volum însemnat de cunoș
tințe de fizică a solidului, chimie fizică, 
metalurgie sau teoria sistemelor. Se poa
te spune că — în linii generale — ac
tualii absolvenți ai Facultății de electro
nică și telecomunicații posedă astfel de 
cunoștințe deși, evident, mai sînt nume
roase îmbunătățiri ce pot și vor fi aduse 
pentru ridicarea pregătirii lor pe un plan 
superior.

Există deci la noi și preocupări și po
sibilități largi de abordare cu succes — 
pe toate planurile — a fecundului dome
niu al microelectronicii. Și se poate a- 
firma că, dacă el va fi „atacat“ cu a- 
ceeași concentrare de forțe ca și impor
tantul sector al tranzistoarelor, în care 
realizările noastre se situează la nivelul 
tehnicii mondiale, atunci și pe acest tărîm 
al noului în electronică vor fi obținute 
succese asemănătoare.
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e-am obișnuit 
să asociem „mi

crominiaturiza
rea“ — conse
cințelor ei cele 
mai evidente și 
imediat (prac
tic) utilizabile. 
Așteptăm, de la

o zi la alta, apariția unor radio
receptoare de dimensiunile unui 
zar și nu ne-ar surprinde deloc 
(unii au citit și prospectele) unor 
televizoare de mărimea unor 
ceasuri de mină... Spiritul prac
tic al omului modern — chiar și 
al inginerului aflat în „pură" 
specialitate — caută să „tradu
că" importanța fenomenului în 
limbajul avantajelor lui. Este 
justificat și legitim.

Microminiaturizarea, însă cel 
puțin ca metaforă, e înainte de 
toate un drum, o soluție, o con
diție și o perspectivă „spre"... 
Și explicîna această întrerupere 
a formulării: automatizarea (cu 
toate implicațiile ei), mașinile ci
bernetice de volum mic, puțin 
costisitoare și, implicit, multila
teral folosibile, laserele — cu 
seria infinită de consecințe în 
tehnologiile moderne, radioco- 
municațiile, chiar și cele cosmi
ce, așteptau încă din momentul 
inițial al profilării lor la orizon
tul marilor descoperiri, această 
soluție. O soluție îngăduindu-le 
„dezlănțuirea" (în accepție mini
mă larga utilizare) datorită re
ducerii dimensiunilor și greutăți
lor lor specifice. Paradoxal, poa
te, cucerirea spațiului cosmic, a 
necunoscutelor și nebănuitelor 
galaxii — această fantastică spo
rire a dimensiunii cunoașterii 
— avea nevoie de microcircuit.

Dar microminiaturizarea în
seamnă într-un anume sens și o 
întoarcere la natură, la dimen
siunile și complexitatea celulelor 
nervoase.

Microminiaturizarea, cel puțin 
ca idee ne apropie și „imagi
nea" sutelor de particule elemen
tare a căror importanță (și dia
lectică) încercăm cu nesfîrșite 
eforturi s-o pătrundem, și evi
dent, s-o putem stăpîni.

Microminiaturizarea, mi se va 
replica, diferă totuși esențial de 
specificul fenomenelor micro
structurii. Diferă poate... Dar 
ceea ce le unește — și aici 
ne-am propus să ajungem — 
rămîne efortul continuu al min
ții omenești, de a pătrunde în 
adîncul tainelor naturii. Și în ve
derea acestei pătrunderi, micro
miniaturizarea se dovedește încă 
o dată, un drum, o modalitate, o 
soluție.

Ideile amintite, firește „plu
tesc" în aer de mult — ele apar
țin acestui fenomenal moment 
de efervescență științifică și 
chiar dacă ele vor părea uneori 
hazardate, „literaturizate", meta
forice, prin forța lor de seducție, 
vor solicita instrucția, investiga
ția, pasiunea pentru cunoaștere. 
Și vor solicita tînărului cititor 
imaginația, fantezia, visarea, 
ceea ce din nou este hotărîtor.

va fi evoluția 
a microminia-

Care 
viitoare 
turizăril ?

Specialiștii silit de 
părere că — intr-un 
viitor apropiat — mi
croelectronica va in
tra in etapa ei... mo
leculară. Dacă această 
apreciere sugerează 
necunoscătorilor nu
mai apropierea de tai
nele micului infinit, 
ea reprezintă pentru 
microelectronicieni o 
perspectivă pe deplin 
realizabilă.

Ce va aduce electro
nica moleculară micro- 
miniaturizării ?

Nu numai o nouă 
scădere considerabilă 
a dimensiunilor și noi 
performante de ordin 
calitativ aparaturii e- 
lectronice, ci și un nou 
mod de abordare a 
unor probleme a că-
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rezolvare a 
tradițională.

deve- 
Elec-

ror 
nit 
tronica moleculară va 
tace ca in sinul circui
tului integrat să nu 
se mai poată distinge 
separat asemenea mi
croelemente ca rezis-

semnează în practică 
o asemenea tehnică la 
scară apropiată 
microcosmos, să 
imaginăm care ar 
perspectivele unul
dresor — piesă exis
tentă în toate apara

de 
ne
il

re-

nomene fizice, o 
tiune foarte mică din
tr-un material semi
conductor este „pre
lucrată" in așa fel în
cît fiecare mică re
giune a sa să fie capa
bilă să îndeplinească o

Încălzește cealaltă por
țiune a semiconducto
rului care, juclnd rolul 
unor termoelemente 
grupate in serie, pro
duce curent continuu, 

lată cum acest pro
cedeu simplifică ex-

Start“ pe drumul siliciului
• Prima instalație de me

morizare cu pelicule subțiri 
folosită pentru mașinile elec
tronice de calcul este în curs 
de experimentare. Dispozitivul 
poate fi folosit în cele mai ra
pide calculatoare electronice.

• Specialiștii construiesc un 
agregat de calcul a cărui ca
pacitate echivalează cu 4 000- 
5 000 mașini electronice de 
calcul mari. Noua mașină este 
proiectată pentru efectuarea 
operațiunilor cu o viteză de 
un milion de comenzi pe se
cundă.

• Un grup de electroniști a 
pus recent la punct noi ele
mente electronice ce reprezin
tă — poate — tranzistorii de 
mîine. Denumiți neuristori, a- 
ceste elemente minuscule co
piază funcționarea unui nerv 
omenesc.

• De curînd a fost realizat 
un proiector autoelectronic, cu 
ajutorul căruia pot fi studiate 
suprafețele materialelor semi
conductoare. Instrumentul asi
gură o mărire de 500 000 de 
ori.

Pentru a Înțelege 
mai bine ce poate în
semna pentru electro
nică trecerea pe scară 
industrială la dispozi
tive moleculare, sâ ve
dem cu ar arăta o 
instalație de telemă-

e
e reprezintă acest 
element, cuprins în 
întregime în inte
riorul unui minus
cul fragment de 
siliciu monocrista- 
lin, avînd latura de 
1,5 mm ?

El face parte din-
tr-o întreagă familie de ele
mente fuctionale folosita pen
tru a îndeplini toate funcțiu
nile întîlnite în secțiunea logi
că a unui ordinator avînd o 
mare siguranță în funcționare,- 
fără a mai fi necesară uttlizH- 
rea nici unui alt element com
ponent.

Realizarea sa este stația fi
nală a unui întreg șir de etape 
nl căror „start“ îl reprezintă 
siliciul avînd un înalt grad de 

opuritate. „Materia primă“ 
întruchipează siliciul topit.-

Intr-o etapă care urmează, 
fiecare monocristal astfel reali
zat este tăiat în lamele avînd 
grosimea de 0,2 mm. Fiecare 
lamelă în parte este apoi „lus
truită". Urmează o prelucrare 
chimică. în final, fiecare lame
lă este transformată într-o 
„plachetă“ de 0,075 mm grosi
me.

Astfel pregătite, lamelele sînt 
introduse într-o atmosferă oxi-

dantă, în interiorul unui cuptor. 
Oxigenul pătrunde în rețeaua 
cristalină superficială și se 
combină cu siliciul dînd naș
tere bioxidului de siliciu — 
stabil și inert. In acest chip, 
lamelele sînt „încapsulate".

Pentru a „izola“ în fiecare 
lamelă tranzistoare sau rezi
stențe este folosită o anumită 
tehnică. Lamelele sînt acope
rite cu o pătură de substanță 
sensibilă la lumină. Apoi, ele 
sînt expuse acțiunii acesteia 
după' ce — în prealabil — au 
fost' acoperite cu o „mască". 
Porțiunile neprotejate de mas
că sînt eliminate' cu ajutorul 
unui solvent chimic. Apoi, tot 
o substanță chimică dizolvă 
bioxidul de siliciu de la supra
față care nu a fost protejat de 
către filmul fotosensibil. Prin 
acest procedeu de fotogravură 
se obțin benzi înguste sau 
„ferestre“ care înconjoară su
prafețele tranzistoarelor, 
apar „scobiți" în bioxidul 
siliciu protector.

Cu aceasta, drumul siliciului 
nu s-a oprit însă. Lamelele ast- 

iau calea unul 
de înaltă tem-

care 
de

Fabricată cu 
mente „clasice", 
treaga instalație 
prinde 16 
tot atitea 
cupă un 
100 cmc, 

cîteva zeci

ele-
In
ai- 

cam 
o- 
de

piese, 
suduri, 
volum 

cintereste 
gramede

MIRACOLE MOLECULARE
tente, capacități etc. 
Anumite fenomene fi
zice „asociate" circui
tului vor realiza func
țiunea necesară, pe 
care o Îndeplinesc in 
mod obișnuit compo
nentele amintite.

Pentru a arăta ce tn-

tele folosind tuburi 
electronice. O astfel 
de piesă cuprinde — 
Îmbinate — un trans
formator, o bobină de 
șoc, condensatori de 
filtrai și tubul redre
sor.

Folosind diferite ie

anumită tunctiune. 
Astfel, curentul alter
nativ, care sosește, a- 
junge intr-un mic teri
toriu al semiconducto
rului care îndeplinește 
funcția de rezistentă, 
incălzindu-se. In conti
nuare, această căldură

traordinar procesul de 
fabricație, făcind să 
nu mal fie necesare 
astfel de piese ca 
transformatorul sau 
condensatorii de fil
traj, a căror realizare 
presupune o tehnolo
gie complicată.

sură a luminii •— care 
supraveghează ilumi
narea unui anumit 
sector, transmitlnd Ia 
distantă informațiile, 
lucru deosebit de ne
cesar in anumite ra
muri industriale — rea
lizată pe această cale.

W. In 
tran- 

numărul 
re-

și consumă 5 
cazul folosirii 
zistoarelor, 
componentelor se 
duce, greutatea ajunge
la cîteva grame, iar 
puterea consumată sca
de la 0,75 W. In sllr- 
șit, electronica mole-

culară operează aici 
transformări miracu
loase : număru] ele
mentelor componente 
(incluzlndu-se aici și 
sudurile) se reduce la 
trei, greutatea la 0,02 
grame, iar puterea 
consumată scade și ea.

Bineînțeles că aces
tor performante li se 
vor adăuga astfel de 
însușiri importante ca 
reducerea considera
bilă a pre/ului de cost 
sau creșterea — nu 
mai puțin impresio
nantă — a siguran/el 
în funcționare, 
centuăm asupra 
menulul de viitor, 
truclt pînă la 
trunderea pe scară 
industrială a electroni
cii moleculare mai 
sînt multe dificultăți 
de Învins.

Ac- 
ter- 
în- 
pă-

fel „desenate“ 
cuptor special, 
peratură.

Metodele de
„difuziune“ descrise sînt folo
site și pentru obținerea de alte 
componente ale 
micrologice.

„Asamblarea" 
componente este 
fel de laborioasă.

Urmează operația de „fixare“ 
a elementelor pe „postamente" 
și, în final, controlarea lor mi
nuțioasă — control care presu
pune un șir întreg de operații 
— după ce ele au fost definitiv 
închegate.

Și dacă subliniem faptul că 
aceasta este doar una din teh
nicile folosite în microminiatu
rizare, că microelectronica cu
noaște și — mai ales — va 
cunoaște în viitor metode de 
lucru și mai complicate încă, 
întrunind procese variate de 
natură fizică, chimică sau fi
nind de domeniul metalurgiei, 
atunci avem o imagine aproxi
mativă asupra problemelor difi
cile care urmează a fi rezolvate 
și pe mai departe de către spe
cialiști.

„mascare" și

elementelor

minusculelor 
o operație la
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acă ne gîndim 
fie și numai la 
posibilitatea rea
lizării unor di
mensiuni, din ce 
în ce mai redu
se, ale pieselor 
sau circuitelor 
alcătuind apara

tele electronice? microminiaturiza
te — al căror volum, este, el 
însuși, extrem de redus în com
parație cu aparatura „clasică" — 
atunci devine clar faptul că fa
bricarea lor presupune o tehnolo
gie foarte pretențioasă. Cu aceas
ta pătrundem într-un domeniu 
foarte important al microelectro
nicii, cel ce se referă la princi
palele metode cu ajutorul cărora 
este înfăptuită microminiaturiza
rea.

Este greu să reconstitui — în 
cadrul unei convorbiri restrìnse 
— chiar și numai principalele 
probleme care i-au preocupat pe
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specialiștii în microelectronică în 
legătură cu posibilitățile tehnice 
cu ajutorul cărora pot fi con
struite minusculele piese micro- 
miniaturale : diode, tranzistoare, 
rezistențe, condensatoare etc. Voi 
căuta, de aceea, să redau cîteva 
dintre principalele etape ale dru
mului care a dus la obținerea 
actualelor succese din microelec
tronică.

Vn prim pas pe această cale 
l-a reprezentat obținerea micro
modulului, în urmă cu doar opt 
ani. Pentru cei care-l privesc mi- 
cromodulul prezintă aspectul u- 
nei secțiuni subțiri dintr-o bucă
țică de zahăr. Pe o astfel de felie 
sînt asamblate piese sepcrate, 
însă avînd o formă comună. In 
general, densitatea acestor piese 
nu depășește aici cifra de zece 
pînă la o sută pe centimetrul 
cub, ceea ce, în linii mari, sa
tisface necesitățile impuse de 

■ construirea aparatelor de teleco
municații. Insă, pentru realizarea 
calculatoarelor electronice de

mare capacitate este de dorit o 
densitate și mai mare. Pentru a 
ne da mai bine seama de posi
bilitățile pe care le oferă micro- 
modulul microelectronicii să ne 
imaginăm — în domeniul teleco
municațiilor — un stilou radio
receptor, care a și fost, de altfel 
construit, din care jumătate este 
ocupată de o antenă de ferită, 
iar cealaltă adăpostește aparatul 
propriu-zis.

Vn pas înainte îl constituie 
realizarea circuitelor integrate. 
Aici, microelementele nu mai sînt 
separate între ele — ca în cazul 
micromodulului.

Astfel de circuite se realizează 
în unele cazuri prin „depunerea" 
pieselor cu ajutorul evaporării 
sub vid (sau prin alte metode) pe 
suprafața unei pelicule de cera
mică sau de sticlă. Legăturile, 
rezistențele și capacitățile mici 
sînt obținute în acest mod sub 
forma unor pături subțiri — ceea 
ce le conferă numele de circuite 
veliculare". Dispozitivele semi-
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conductoare, realizate deocamda
tă prin tehnicile obișnuite, sînt 
adăpostite în niște alveole săpa
te în placa suport, pentru a se 
situa la același nivel plan cu 
celelalte microelemente. Aceasta 
dă circuitului un caracter hibrid 
— fapt de altfel tranzitoriu, de
oarece specialiștii se străduiesc 
cu succes să fabrice și diode sau 
tranzistoare peliculare. Să amin
tim — în acest sens — crearea 
tranzistoarelor cu „efect de 
cîmp" prin suprapunerea unor 
minuscule pelicule de metal și 
dielectric sau semiconductor, die- 
lectric-metal.

Avantajele pe care le oferă 
constructorilor de aparate elec
tronice acest tip de circuite sînt 
multiple. Să amintim doar fap
tul că suprapunerea mai multor 
pelicule perfect plane dă posibi-

litatea obținerii unor densități de 
1 000—10 000 microelemente pe 
centimetrul cub, ca și pe cea a 
eliminării a numeroase contacte 
sudate.

Alături de circuitele solide bi
dimensionale — ale căror carac
teristici au fost menționate, exis
tă și circuite solide tridimensio
nale sau integrate monolitice. Di
ferite procedee tehnologice deli
cate dau posibilitatea realizării
— în acest caz — a unui întreg 
circuit funcțional pe un singur 
bloc de semiconductor, de obicei 
din siliciu. In acest scop, anu
mite regiuni ale blocului semi
conductor sînt astfel „tratate" 
incit să devină elemente active
— cum ar fi tranzistoarele, altele 
pentru a deveni elemente neline
are — ca diodele și, în sfîrșit, a- 
numite porțiuni sînt transforma
te în rezistențe, capacități sau in- 
ductanțe. Contactele și montarea 
acestor piese se realizează nu
mai sub microscop.

Asemenea circuite pot cuprin-

de un număr și mai mare 
microelemente pe unitatea 
volum. Numărul posibil se ridică 
la 10 000—100 000 de componen
te pe cmc.

Apare astfel încă un mijloc 
important prin care pot fi re
duse dimensiunile și greutatea 
aparaturii electronice. Cu ajuto
rul acestei tehnici s-a realizat — 
de pildă — un amplificator mu
zical complet (de la bornele mi
crofonului, la cele ale difuzoru
lui) avînd o putere de ieșire de 
5 W, într-o piesă 
lină de forma și 
unei monede de 25 de bani, sau 

o 
a

de 
de

monocrista- 
dimensiunile

o decadă numărătoare avînd 
mărime comparabilă cu cea 
unui hăț de chibrit.

Trecînd la realizarea circuite
lor integrate — fie de tip peli- 
cular, fie de tip monolitic — cu 
ajutorul fasciculelor de electroni 
sau ioni, se poate spera, la creș
terea cu încă 1—2 ordine de 
mărime a densității de piese pe 
centimetrul cub.

Insă avantajele nu se reduc 
numai la micșorarea dimensiuni
lor și greutății aparaturii. Aceste 
aparate au —• totodată — un 
consum de putere simțitor redus 
și o siguranță de funcționare cu 
mult mai mare deoarece — în 
cazul acestor circuite — nu mai 
intervin lipituri sau suduri între 
materiale diferite, care determi
nă întotdeauna defecțiuni.

Care este — actualmente — 
„idealul" microelectroniștilor în 
ceea ce privește perfecționarea 
tehnicilor urmărind microminia
turizarea ?

Realizarea unor circuite solide 
care să aibă drept elemente com
ponente moleculele.

Pe această cale ne vom apro
pia considerabil de densitatea de 
elemente pe unitatea de volum 
care există în creierul omenesc 
— de ordinul a 10 000 000 ele
mente pe cmc — și, mai ales, în 
cromosoma celulari. Este greu 
să anticipăm ce va reprezenta 
pentru știință șt tehnică o ase
menea performanță uimitoare — 
la care natura a ajuns în urma 
unei atît de îndelungate auto- 
perfecționări — însă se poate a- 
firma că ea va prilejui o adevă
rată revoluționare a mijloacelor 
de dominație a naturii de către 
om.



SORETE CONSTANTIN

ANCHETA NOASTRĂ

ION CĂLCIOIU EUGEN CRISTESCU ION OPREA ION PĂUNESCU

în numărul 5 005 al ziarului nostru am publicat unele din răs
punsurile primite din partea a 200 de tineri din întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tirgoviște, la următoarele întrebări puse de 
reporteri ai ziarului nostru.

1) . La ce activități inițiate de organizația U.T.C. ați 
participat în ultimele luni, care din ele v-a plăcut mai 
mult și de ce ?

2) Care vi s-au părut neinteresante și de ce ?
3) Ce ar putea face organizația U.T.C. pentru a răs

punde preocupărilor dumneavoastră.

în același număr ai ziarului am anunțat că am solicitat activiști 
de partid și U.T.C., tovarăși din conducerea uzinei, să ne răspundă 
Ia întrebarea :

— Ce credeți că ar trebui să iacă organizația U.T.C. 
pentru a răspunde mai bine sarcinilor ce-i stau în față, 
cerințelor specifice vîrstei membrilor săi.

Publicăm în numărul de față răspunsurile primite.

CERINȚELE VÎRSTEI

Șl VIAȚA ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Să 
închidem 

porțile 
monotoniei

SORETE CONSTANTIN ,
secretarul comitetului de partid

al uzinei

Tinerii au perfectă dreptate. Toate 
propunerile lor nu sînt altceva decît o 
cerință legitimă pentru mai multă ti
nerețe, mai multă fantezie în munca cu 
tineretul. E posibil ? însăși practica din 
uzina noastră a dovedit că da. Din pă
cate însă ceea ce este frumos, firesc, 
ceea ce entuziasmează tinerii nu a de
venit dominant în fiecare perioadă de 
muncă. Am în față planurile de activi
tate ale organizațiilor U.T.C. în adu
nările generale — ca să iau numai un 
exemplu — aproape invariabil, de la 
o lună la alta, se discută cam aceleași 
probleme. Dar ar fi mai interesant să 
aflăm ce anume frămîntă în momentul 
respectiv tinerii dintr-o secție oarecare 
și de aici să pornim la organizarea unor 
activități. Din cauză că se repetă, prin 
problematica lor, adunările generale ale 
U.T.C., nu rareori devin plicticoase, ti
nerii nu iau cuvîntul.

La nivelul uzinei s-au organizat adu
nări interesante, tinerii au discutat cu 
aprindere despre trăsăturile de carac
ter ale muncitorului înaintat. Au avut 
loc întîlniri cu personalități din oraș. 
Dar la aceste adunări au participat 
300—400 de tineri. în uzină sînt însă 
aproape 2 000. O primă cerință ar fi 
deci ca asemenea adunări, întîlniri cu 
cadre de conducere să fie organizate în 
primul rînd la nivelul organizațiilor de 
bază. întărind aici munca educativă 
vom înlătura și caracterul de „pompie- 
rat“ al unora din activitățile noastre. 
Acum, se mai întîmplă să nu-1 obser
văm pe un tînăr decît după ce a greșit. 
Și atunci îl discutăm într-o adunare 
generală care neapărat trebuie să se 
termine cu o sancțiune. Eu cred că nu 
este bine. Sancțiunea își atinge scopul 
numai atunci cînd are un puternic efect 
educativ asupra celui în cauză. Altfel...

Și mai este ceva. Din păcate, după 
ce un tînăr a fost sancționat, nimeni 
nu se mai ocupă de el. în schimb îl 
găsești trecut în rîndul exemplelor ne
gative în nu știu cîte referate și dări 
de seamă.

Cred, de asemenea, că ceea ce a făcut 
ziarul acum, cu această anchetă, trebuie 
să devină o practică firească în activi
tatea tuturor organizațiilor U.T.C. din 
uzină. Comitetul de partid, organizațiile 
de partid din secții vor ajuta organiza
țiile U.T.C.' să înlăture sistemul muncii 
după ureche. Tot ceea ce organizăm 
trebuie să răspundă sarcinilor mari pe 
care Congresul partidului le-a pus și în 
fața tinerei generații, îndatoririlor deo
sebite ce revin organizației noastre în 
munca de educare comunistă a tineri
lor, de mobilizare a acestora la îndepli
nirea sarcinilor de producție. Trebuie 
să avem în vedere interesul firesc al 
tinerilor de a se dezvolta, de a munci 
mai bine, de a cunoaște temeinic poli
tica partidului, de a-și lărgi orizontul 
de cultură, de a se distra plăcut. E fi
resc deci ca înainte de a organiza ceva 
să te sfătuiești cu tinerii.

Și încă ceva : una din condițiile care 
a dat posibilitatea U.T.C.-ului în anii 
grei ai ilegalității, să-și îndeplinească 
sarcinile trasate de partid, a fost dis
ciplina de fier care a domnit în rîn- 
durile sale. Cred că este una din cali
tățile esențiale pe care trebuie să le 
cultivăm și astăzi, în continuare, la 
fiecare membru al organizației noastre.

Exigență, da!

Dar nu rigiditate

EUGEN CRISTESCU
director general al Uzinei 

de utilaj petrolier — Cîmpina

— Spun de la început că sînt mulțu
mit de munca tinerilor din uzină. Pri- 
vindu-i cum muncesc, cunoscîndu-le 
hărnicia, dragostea de muncă, atașa
mentul pentru uzină, am convingerea 
că ștafeta o vom preda în mîini bune, 
că alături de muncitorii vîrstnici și în- 
vățînd din experiența acestora, tinerii 
vor ști să facă cu succes față sarcinilor 
mari ce ne revin din Documentele ce
lui de-al IX-Iea Congres al partidului. 
Din cei 5 400 de salariați ai uzinei, a- 
proape 2 000 sînt tineri. Este firesc deci 
să nu despart nici unul din rezultatele 
noastre de munca tinerilor.

Consider că problemele ridicate de 
tineri, cu prilejul acestei anchete, fă
cută de „Scînteia tineretului“, sînt în- 
trutotul întemeiate. Nu numai.unui om 
de 18 ani, dar nici unuia de 50 nu poți 
să-i ceri numai să muncească. Trebuie 
să-i mai dai și altceva. Și aici, tinerii 
au dreptate. Partidul consideră mun
ca de educare a tinerei generații — 
după cum se subliniază în Statutul 
P.C.R. — o îndatorire de onoare a în
tregului partid. în această lumină, am 
convingerea că și noi, comuniștii din 
conducerea uzinei, a secțiilor și sectoa
relor, ne putem ocupa mult mai mult 
decît am făcut-o de educarea tineri
lor, de viața lor, de cum trăiesc tinerii, 
cum se distrează, ce preocupări au.

Din păcate, cînd vorbim despre ti

ION CĂLCIOIU
președintele Comitetului Executiv 

al Sfatului popular 
al orașului Tirgoviște

— Avem în oraș tineri buni, discipli
nați cu o înaltă conștiință socialistă, 
tineri care manifestă interes, răspunde
re față de sarcini. Tineretul din orașul 
nostru participă cu succes la rezolvarea 
problemelor de producție, la treburile 
de bună gospodărire a orașului...

—■ Mulți dintre tinerii cu care am 
discutat au criticat faptul că nu sînt 
organizate suficiente manifestări care 
să le permită să-și petreacă recreativ și 
util în același timp, orele de odihnă. 
Dansează puțin, fac puțin sport. Unii 
tovarăși activiști pun această situație 
pe seama lipsei de condiții.

— în legătură cu această problemă 
cred că nu ne-am ocupat în suficientă 
măsură. Tinerii au dreptate. Nu pentru 
că nu ar exista condiții materiale și 
pentru sport, și pentru dans și, în ge
neral, pentru a-și petrece cu folos 
timpul. Ci pentru că ceea ce există nu 
este folosit. Și comitetul orășenesc 
U.T.C și U.C.F.S. și Consiliul pentru 
cultură și artă și sindicatul — se mișcă 
greu, foarte greu în această privință. 
Avem chiar aici, în incinta sfatului 
popular, un teren pentru volei care nu 
e folosit; există altul în apropiere de 
parcul de la Turnul Chindiei. Baza 
sportivă de la hipodrom, curățită și în
grijită ar rezolva în mare măsură ce

neri, sau cu tinerii, prea des uităm 
că vîrsta lor am avut-o și noi. De aici, 
și faptul că prea îi vrem... perfecți. Nu 
sînt pentru îngăduință atunci cînd .este 
vorba de lucruri grave, care privesc 
caracterul omului. Și am participat la 
dezbateri în care tinerii, în asemenea 
împrejurări, au dovedit o maturitate în 
gîndire și o exigență principială care le 
fac cinste. Dar nu sînt nici pentru ri
giditate. în acest sens, noi am reco
mandat cadrelor din uzină mai mult 
tact cu tineretul...

Cred, de asemenea, că organi
zația U. T. C. nu trebuie să se împrăș
tie încercînd să rezolve o mie de lu
cruri deodată. în fiecare secție, ate
lier, e bine să-și concentreze atenția 
asupra a ceea ce este mai important 
în momentul acela. De altfel, am indi
cat ca la ședințele de analiză organiza
te de conducerea secțiilor să participe 
și un tovarăș din comitetul organizației 
de bază U.T.C.

Noile sarcini ce revin uzinei noastre 
în lumina Directivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. constituie un cîmp 
vast de acțiune pentru tinerii noștri, ei 
pot să-și afirme talentul și entuziasmul 
tineresc, energia lor creatoare în obți
nerea unor rezultate mai bune în pro
ducție, în îmbunătățirea calității pro
duselor. Pentru aceasta, este absolut 
necesar însă ca el să continue să-și ri
dice nivelul profesional, să se speciali
zeze în meserie. în această direcție, so
cotesc să-și concentreze mai mult a- 
tenția și eforturile organizațiile U.T.C.

în altă ordine de idei sînt și eu de 
părerea celor care v-au răspuns la an
chetă, că tovarășii din conducerea u- 
zinei pot și trebuie să ia mai des cuvîn
tul în fața tinerilor.

Una spun organizatorii.

altceva realitatea
rințele tinerilor. Sînt multe parcuri în 
orașul nostru care ar putea fi folosite 
pentru manifestări cîmpenești. Există 
săli în oraș care pot fi puse la dispo
ziția tinerilor pentru organizarea de 
spectacole, reuniuni, simpozioane, con
ferințe, dar vă spun sincer, mă miră 
faptul că sînt atît de rar folosite. Nu 
le solicită nimeni. Iată așadar că în 
problema organizării timpului liber al 
tinerilor sînt încă multe de făcut. Dacă 
numai o parte din posibilitățile existen- 

, te ar fi valorificate...
Vă fac o invitație : să ne deplasăm pe 

la cîteva din bazele șl parcurile despre 
care vorbeam.

Și iată-ne poposind la primul obiectiv 
fixat în itinerariul nostru de către to
varășul președinte : baza sportivă „Pro
gresul". Un teren de volei în plin cen
trul orașului. Ce-i drept, cam prost în
treținut : buruieni, gunoi, lemne arun
cate brambura. Cînd l-am văzut ne-am 
amintit deodată că unii dintre interlo
cutorii noștri „se plîngeau" că n-au unde 
să joace volei, baschet, handbal. Pri-

Esențial : 

să te sfătuiești 

cu tinerii

ION PĂUNESCU
prim-secretar 

al Comitetului orășenesc 
Tirgoviște al U.T.C.

Este necesar ca atît organizațiile 
U.T.C., cit și comitetul orășenesc 
U.T.C. să dea mai multă atenție pro
blemelor de conținut în organizarea ac
țiunilor educative. în felul acesta, și ti
nerii vor participa cu plăcere și cu in
teres la tot ceea ce organizăm. Am să 
dau un singur exemplu : în luna fe
bruarie, în sala mare de ședințe a uzi
nei, aproape 400 de tineri din organiza
țiile de bază din secțiile vane ușoare, 
mecanică ușoară, freze, vane grele, o 
parte de la racorduri, tinerii care fac 
parte din activul U.T.C. de la secția a 
IV-a au participat la o dezbatere pe 
tema: „Profilul moral al tînărului 
muncitor“. Cu acest prilej, au luat cu
vîntul secretarul comitetului de partid 
din uzină, tovarășul Constantin Sorete, 
tovarășul inginer Chivăran, director 
tehnic, Nicolaie Bănoiu, muncitor în 
vîrstă, veteran al uzinei, mai mulți 
maiștri, tineri fruntași în producție. A 
fost o dezbatere interesantă, plină de 
învățăminte. Păcat însă că nu am con
tinuat asemenea acțiuni. Ne dăm sea
ma, lucrul acesta e rău.

— Folosiți condițiile, posibilitățile 
existente in ora? pentru a organiza ace

vindu-l nu poți să nu-ți pui întrebarea: 
să fie chiar așa o mare greutate să se 
confecționeze panouri pentru baschet 
și două porți pentru handbal redus 1 
Terenul de-aici e destul de mare, s-ar 
putea amenaja și tribune, dacă ar exis
ta mai mult interes.

Am vizitat și celălalt teren de volei, 
de lingă Turnul Chindiei. Același lucru. 
Și această bază poate avea cele 
două întrebuințări. In plus are și insta
lație de lumină pentru întreceri noctur
ne. Cîndva, aici aveau loc asemenea 
întreceri.

Coborîm pe o stradă, ne continuăm 
drumul pe o alee... năpădită de buruieni 
și iată-ne în parcul de la Turnul Chin
diei — un colț minunat de natură. Ver
deață, un ring de dans, o estradă, 
chioșcuri „Alimentara“, bufete și, un 
fost teren de volei.

— Ce mai trebuie aici ? Să vină tine
rii și să se distreze, atît să vină. Dar de 
la 1 Mai n-a mai văzut nici unul pe aici, 
ne mărturisește însoțitorul nostru. Se 

le activități, pe bună dreptate solici
tate de tineri ?

— Din acest punct de vedere, tovară
șul președinte al sfatului popular oră
șenesc are perfectă dreptate. Nici noi, 
și în primul rînd noi, și nici alte fo
ruri competente nu am făcut prea mult 
pentru a folosi condițiile existente.

— în ultimele luni de zile, cu cîțl 
tineri v-ați sfătuit în legătură cu mun
ca, de organizație? Pe cîți i-ați între
bat Ia ce fel de activități ar vrea să 
participe ?

— Nu-s puțini la număr. Eu obișnu
iesc să cer părerea tinerilor în 
legătură cu activitățile care urmează 
să . le organizăm în viitor. Am stat de 
vorbă cu circa 150 de tineri. Deobicei, 
la sfîrșitul adunărilor generale. I-am 
întrebat ce cred ei că trebuie să punem 
în dezbaterea viitoarelor adunări gene
rale. Cît despre dorințele lor, trebuie 
să arăt că în perioada aceasta, ele se 
îndreaptă, fără nici o excepție, spre cu
noașterea temeinică a Documentelor 
Congresului al IX-lea al partidului. în- 
tîlnirile solicitate în acest scop cu ac
tiviști de partid, cu cadre economice 
din orașul nostru, sînt în curs de orga
nizare. Totodată, unii tineri doresc mai 
multe excursii, alții mai multe specta
cole pe care să le susțină ansambluri 
și echipe din București. Sînt tineri care 
manifestă interes pentru conferințele 
educative. Toate aceste cerințe juste 
ale tinerilor își găsesc de acum reflec
tarea în planul de activitate al comi
tetului orășenesc.

pot organiza aici săptămînă de săptă- 
mînă serbări cîmpenești, duminici cul
tural-sportive. E spațiu larg, aer curat, 
și-i la un pas de centrul orașului.

Dincolo de apa Ialomiței, între podul 
Mihai Bravu și podul Teiș, se află un 
parc de toată frumusețea.

— A fost amenajat acum doi ani. Au 
luat parte mulți tineri. Parcul se în
tinde pe o suprafață de 40 de hectare, 
are — după cum vedeți — o vegetație 
bogată, e situat la malul Ialomiței. Au 
fost croite alei, s-au amenajat ronduri 
de flori, au fost plantați mii de arbori 
ornamentali și trandafiri, s-au pus zeci 
de bănci. Există loc pentru amenajarea 
de terenuri de volei, handbal, fotbal...

Așa dar „lipsa de condiții" invocată 
de către unii dintre tovarășii chemați 
să organizeze activități pentru tineret 
folosind condițiile existente, este nerea
lă. în schimb rămîne reală, din păcate 
mult prea reală, lipsa de preocupare a 
forurilor amintite de tovarășul pre
ședinte.

ION OPREA
maistru principal 

secția vane ușoare
-------------- --------------

Am doi copii. I-am crescut douăzeci 
șl ceva de ani și acum, cînd mă uit la 
ei, sînt mulțumit. Mă gîndesc însă la 
toți acești ani, la cîte și cum a trebuit 
să le fac ca fiecare dintre ei să crească 
drept și frumos. Sînt copiii mei. Au 
crescut împreună. Dar fiecare își are 
caracterul său, particularitățile sale. 
Am avut în vedere toate acestea cînd 
i-am format. Așa cred că trebuie să 
facă și organizația U.T.C. Nu sînt doi 
tineri în secție care să semene leit unul 
cu altul. Și avem peste 100. Desigur, 
pe mulți îi leagă aceleași preocupări,

84 de 

pedagogi
aceleași preferințe. Dar fiecare mai are 
încă ceva particular, al lui, care își 
pune amprenta într-un mod sau altul 
pe tot ceea ce face. Or, în munca de 
educare, în special a tinerilor, tocmai 
de aici trebuie pornit, de la ceea ce este 
particular fiecărui om. Aș numi asta 
veriga principală.

Și încă ceva. Am să mă refer din nou 
la mine, la copiii mei. Nu am așteptat 
niciodată ca unul din ei să greșească 
pentru a interveni. Am căutat, pe cît 
mi-a fost posibil, să previn ceea ce s-ar 
fi putut întîmplă. Așa cred că trebuit 
să facă și organizația U.T.C. Și poate. 
Eu am fost un singur pedagog, ca să 
zio așa, ei sînt 84, pentru că atîția ute- 
ciști are organizația noastră de secție.

N enumăratele propuneri 
făcute de tineri în răs
punsurile date la anche
tă și publicate în nr. 
5 005 al ziarului, suges
tiile activiștilor de par
tid și U.T.C., ale tovară
șilor din conducerea u- 
zinei, constituie pentru

organizațiile U.T.C. din uzină un ghid 
practic pentru o deosebit de bogată 
activitate viitoare. Despre această acti
vitate am fi bucuroși să ne scrie în
tr-un viitor cît mai apropiat, comitetul 
U.T.C. al Uzinei de utilaj petrolier 
„Tirgoviște“.

Dar ancheta se află la început. Re
dacția solicită membrilor U.T.C., cadre
lor de organizație să răspundă Ia între
bările puse, făcînd în felul acesta un 
rodnic schimb de opinii, de experiență.

într-un număr viitor al ziarului nos
tru veți putea citi răspunsurile date de 
tineri din raionul Urziceni la ancheta 
„Cerințele vîrstei și vieții organizației 
U.T.C.“.

Anchetă realizată de :
PETRU ISPAS

VASILE CABULEA
GHEORGHE NEAGU

Fotografiile : O. PLECAN



Pamflete de TEODOR MAZILU

Nu imitafi automobilele...
a, nu vă. mirați, și nu vă îngroziți. Cei care se 
vor moderni și chiar din cale afară de moderni 
— peste măsură de moderni — moderni într-un 
hal fără hal — vor să imite în relațiile dintre 
oameni automobilul — și mai ales — viteza lui. 

Există chiar o expresie în privința asta: 
„Trăim în secolul vitezei“.

Așa s-a pomenit automobilul ideal de viață 
pentru unii tineri moderni pînă peste cap. De

sigur, automobilul n-are nici o vină în privința asta, noi cu 
toții îl stimăm pentru viteza lui.

...Așa a apărut viteza fulgerătoare în relațiile sentimen
tale... Repede, repede, cît mai repede... Din pricina vitezei 
eroii nici n-au timp să se vadă.

— Cred că am iubit-o mult, dar nici azi nu știu cum o 
chema. Dacă aș vedea-o pe stradă, n-aș recunoaște-o...

...Așa a apărut viteza în căsătorie. Record de viteză. Vă
zut, plăcut, adorat.

— Am văzut-o, mi-a plăcut, a doua zi am cerut-o de ne
vastă...

Există după cum știe, o frenezie a vitezei. O viteză naște 
altă viteză. Viteza în căsătorie aduce, inevitabil, viteza în 
divorț.

— După trei zile, neînțelegeri...
Din pricina vitezei — totul devine simplu.
— A fost foarte simplu. Eu i-am explicat, ea a înțeles. 

Intr-o oră și-a făcut bagajele. Despărțirea rapidă — aduce 
consolare rapidă.

— A doua zi m-am îndrăgostit de altă ființă... 
Pînă și caracterizarea iubitei se simplifică.
— înaltă, drăguță... inteligentă. 
Biografia iubitei comprimată la maximum.
— A mai fost măritată odată cu un inginer...
Din pricina vitezei — toate gusturile sînt reduse la stric

tul necesar. Strictul necesar: atîta tot și nimic mai mult.

Avertisment pentru

un copil minune
Copiii minune nu sînt chiar 

așa o raritate. Au fost și or să 
mai fie. La 9 ani Mozart era 
deja celebru...

Cunosc și eu un asemenea 
copil minune, ce e drept ceva 
mai mărișor, are aproape 16 
ani. Nu e nici pianist, nici 
fotbalist de prim rang, nici 
matematician precoce, cu toate 
astea se bucură de aureola ți
nui copil minune.

In ce constă minunea ?
Minunea, mai bine n-ar mai 

fi, constă in ceva foarte trist.
Minune, minune... minunea 

minunilor.
In primul rînd copilul minune 

renunță la mutra lui dolofană 
și copilăroasă să-și caute o 
mutră de om bătrin, trecut prin 
multe. După ce-și face rost de 
o asemenea mutră, copilașul 
iese in oraș. La cei 16 ani ai 
săi, copilul minune se insta
lează blazat in fața barului. 
Știe să devină complice cu 
barmanul și marea lui plăcere 
e să fie considerat unul din o- 
bișnuiții localului. Cind barma
nul 11 recunoaște, se simte ci
neva. A rămas corijent la două 
materii, dar privirea barmanu
lui îi alungă toate suferințele.

Salută glorios, cum a văzut 
el într-un film.

— Salve...
l.și inventează chiar și o sufe

rință numai și numai să-și ju
stifice alcoolul.

— Azi nu mă simt în apele 
mele... Aș bea ceva lare.

Se aruncă plictisit intr-un 
scaun, cum a văzut el in alt 
film.

Duminică la Mangalia

!

montaj
prin kilometri de peliculă

S-a calculat că din lungimea peliculei consumate în cei 
70 de ani de existență a cinematografului s-ar putea încon
jura Pămîntul pe la Ecuator și tot ar mai rămîne ceva.

Filmotecile lumii păstrează o bună parte din cele mai 
remarcabile realizări ale celei de-a șaptea arte. De film se 
leagă numele de glorie și rezonanță ale unor regizori, actori 
și operatori de imagine. Mulțimea istoriilor consacrate fil
mului le-au închinat pagini de binemeritat elogiu. Ne pro
punem și noi să dăm spre lumina tiparului nume și glorii 
ale ecranului, unele din ele de mult apuse, dar care ase
menea strălucirii stelei demult pierite ne luminează încă. 
O dată pe săptămînă, în această pagină, vă veți întîlni cu 
cei de al căror nume se leagă un moment sau altul al nu
meroaselor salturi săvîrșite în creșterea cinematografului 
de la vremea pantalonilor s curți pînă la maturitatea abso
lută a filmului contemporan.

Scirbit și competent, coman
dă.

— Un wiski cu gheață... Nu 
uita, sifonul separat. Te rog.

E foarte mindru că știe să 
comande barmanului. Mai ales, 
cind spune „cu sifonul separat" 
e in al noulea cer de fericire.

La cei 16 ani ai lui neîmpli
niți are chiar și amintiri.

— Nu mai beau coniac, nu-mi 
mai place...

Cind a avut timp la 16 ani 
să bea coniac, să nu mai bea 
coniac, e greu de spus.

Apoi fumează. Tot scirbit, 
fumează.

E fericit că fumează cu aer 
scirbit. E convins că dacă a 
învățat să strivească nervos 
mucul de țigară, nu mai are ni
mic de invătat.

După asta copilul minune 
cere o cafea minune. Cînd iace 
comanda simte că renaște, că e 
cineva. Marea lui satisfacție e 
să poală refuza ceva.

— Ia-o înapoi... Eu am cerut 
o cafea scurtă, eu nu beau de- 
cit caleie scurte...

Cind apare un alt copil mi
nune, îl invită plictisit să ia loc. 
Dialogul e foarte sumar.

— la loc bătrine, tu ce bei ?
Doi copii minune, două plic

tiseli minune.
Bineînțeles copilul minune 

are părinți minune, tatăl e foar
te mindru de precocitatea bă
iatului.

— Nici nu vă închipuiți dum
neavoastră cît ține la băutură 
băiatul meu... Bem cot la cot.

La copil minune, barman mi
nune. Barmanul e foarte politi-

— Nu mă mîngîia în timpul mesei. Sînt foarte grăbit. Nu 
te bucura cînd mă vezi întîmplător pe stradă. N-are nici un 
rost. Fiecare gest de tandrețe trebuie să-și aibă scopul lui 
bine precizat.

Amicii cunosc și ei dezastrele vitezei.
— N-are nici un rost să le trimitem o telegramă de feli

citare. De ce să ne formalizăm ?
Din pricina vitezei și a modernității dovezile de căldură 

umană par inutile, anacronice.
— Ce rost are să-i vizităm în noua locuință ? Știu doar 

că ținem la ei și că îi prețuim ?!... De ce să ne formalizăm 1
Din pricina vitezei timpul își schimbă conținutul. Există 

timp pentru pălăvrăgeală, nu există timp pentru lucrurile 
importante.

— Nu mi-am vizitat mama de aproape doi ani... O, da- 
ca-aș avea timp. Dacă aș avea un avion aș zbura deasupra 
casei ei și aș săruta-o...

Viteza face ravagii și în înțelegerea culturii. Devine și ea 
la rîndul ei rapidă și definitivă.

— Citit Tolstoi. Bunicel.
— Am ascultat Bach. Merge.
Viteza duce și la o fermitate stupidă. Cum nu mai are 

timp de nuanțe, singura soluție e să creadă în ceea ce 
spune.

— Citit Baudelaire. Cu desăvîrșire neinteresant...
Din pricina vitezei n-are timp să-și revizuiască ideile. A 

emis odată o ideie greșită, moare cu ea în brațe.
Evenimentele tragice sînt și ele simțitor reduse. Viteza 

exclude nuanțele și aducerile aminte.
— A murit Victor. Păcat... Era un cadru didactic valoros...
Nu furați automobilului viteza...
Lăsați automobilului viteza.
In împrejurări de acestea viteza nu stă bine...
O asemenea viteză e înșelătoare; nici măcar nu duce 

departe...

Din carnetul de schițe 
al Tiei Peltz

cos. Clientul e client, li cere 
copilașul să-i aducă wiski cu 
gheață, ii aduce wiski cu ghea
tă. -Planul e plan.

Totuși în această împrejurare 
barmanul ar putea să încalce 
morala comercială și să-i spună 
copilului minune :

— Ia mai du-le băiețaș acasă, 
ia mai du-te băiețaș și citește 
ceva, ia mai du-te băiețaș și 

bale mingea...
Nu. Barmanul minune e foar

p
aris, 28 decem
brie 1895. Pe 
bulevardul Ca
pucinilor, pietoni 
grăbiți abia au 
vreme să privea
scă afișul uriaș, 
colorat în manie
ra picturilor lui

Lautrec, a cărui inscripție este 
cu totul de neînțeles : „Cinema
tograf Lumière“. Desenul afișu
lui reprezintă o mulțime nerăb
dătoare să pătrundă pe ușa în
gustă a Grand café-ulul de pe 
bulevardul Capucinilor nr. 14.

te politicos, confundă conștiința 
cu planul de casă.

Ia te uită la copilul minune 
cum stă picior peste picior și 
comandă wiski la gheață cu 
sifon separat...

Aici indignarea mea devine 
simplă.

...Ia te uită cine bea wiski cu 
gheață și sifon separat... Nu 
i-ar fi rușine să-i fie...

(Autorul desenului a anticipat 
după cum se vede actualele cozi 
de la cinematografe). Mul
țimea pestriță a bulevardului 
e grăbită însă. Se apropie Anul

SE NĂȘTEA O
»

Nou, iar trecătorii sînt atrași 
mai degrabă de vitrinile și raf
turile marilor magazine, pentru 
alegerea tradiționalelor cadouri.

Despre criteriile care stau la 
baza alcătuirii repertoriului am 
avut recent o discuție cu tova
rășul Ion Coman, directorul Tea
trului de stat din Piatra Neamț.

— Alcătuirea repertoriului este 
cel mai greii lucru pe care îl are 
de făcut un teatru, sau mai exact 
este cel mai greu pentru noi, ne 
spune tovarășul director Ion 
Coman.

Pornind de la realitatea că 
scena este un instrument educa- 

Itiv, criteriile de selecție, în mod 
firesc, converg spre realizarea 
acestui deziderat major al insti
tuției de cultură care este tea
trul. Orașul nostru are un public 
nou, majoritatea covîrșitoare sînt 
tineri. Teatrul nostru, încă de la 
început, și-a propus să creeze 
acestor generații noi un simț es
tetic deosebit, să ajute la forma
rea bunului gust. Ținînd cont 
de acest public nou am încercat 
de la început alcătuirea unui re
pertoriu în perspectivă legat de 

■* creșterea publicului, de necesită
țile sale spirituale. Repertoriul 
fiecărei stagiuni ar fi trebuit să 
se integreze organic celui în 
perspectivă. Spun ar pentru că 
nu s-a realizat întotdeauna.

Ne-am ales cîteva teme pe 
care am căutat să le ilustrăm cît 
mai bine cu piese a căror valoa
re să nu comporte discuții.

— De exemplu ?
— Fericirea personală, rapor

tul om-societate în lumea noastră 
și în societatea capitalistă.

Nu întîmplător prima stagiune 
a cuprins „Băiatul din banca a 
doua“ de Alecu Popovici și „Se
cunda 58“ de Dorel Dorian, apoi 
pe parcurs „Domnișoara Nasta- 
sia“ de G. M. Zamfirescu, „Or- 
feu în infern“, de Tenessee Wil- 
liams, ajungînd la „Tumul Ei- 
fel“ de Ecaterina Oproiu.

— La alcătuirea repertoriului 
trebuie să se țină seama deci de 
nivelul publicului, de gustul său.

— In primul rînd.
— De ce altceva trebuie să se 

mai țină cont ?
De echipa de care dispui. Apa

rent asta ar fi o treabă, hai să-i 
spunem de culise. Spun aparent 
pentru că vrăjitor să fii nu te 
poți descurca în această țesătură 
infernală care este echipa. Vor
besc despre echipa de la acest 

' teatru. Ne propunem, de exem

Foarte puțini sînt curioșii ce se 
hotărăsc să consemneze cu pro
prii lor ochi nașterea unei arte 
noi. Și totuși, 35 de trecători 
au coborît cele 20 de trepte ale 
subsolului în care se afla „Salo
nul indian“ al cafenelei și au 
fost martorii celei dintîi proiecții 
cinematografice din lume. Primul 
film al proiecției „Ieșirea din 
uzinele Lumière din Dijon“ a fă
cut senzație. O poartă se dă la o 
parte făcînd loc unei mulțimi.
Oamenii vorbesc, se apropie de 
aparat, (fără să știe că sînt su
biectul unui moment istoric). 
Planul general al uzinei se în
gustează fără ca operatorul să se

miște, căci oamenii apropiindu-se 
intră în planuri apropiate și a- 
vem deja ceea ce va numi mai 
tîrziu Eisenstein „montajul în 

plu, să jucăm în stagiunea acea
sta o piesă. Ne gîndim și pînă 
la urmă ajungem la concluzia că 
se poate. Avem doi actori talen- 
tați pentru cele două roluri prin
cipale. Punem piesa, repetăm, 
premiera în decembrie. Să pre
supunem că are succes. O jucăm 
pînă la sfîrșitul stagiunii de 20 
de ori. Rezistă. Ne gîndim să o 
lăsăm pentru stagiunea urmă
toare. Publicul insistă. Și noi nu o 
putem include în viitorul reper
toriu. Cei doi actori dau con
curs la teatrele bucureștene, în 
majoritatea cazurilor reușesc, și 
iată-ne în imposibilitate de a 
mai face ceva. Ca să nu mai 
spun că ne-am gîndit să-i dis
tribuim în stagiunile următoare

De vorbă 
cu Ion Coman 
directorul Teatrului de 

stat din Piatra Neamț

în alte spectacole. Vin alți actori. 
Altă piesă, alt să-i zicem succes, 
în final situația se repetă : con
curs și din nou așteptăm alți 
actori. Anul acesta dau concurs 
la teatrele bucureștene șase ac
tori. Rămînem cu 15. Vin alți 
șase, șapte actori noi. La anul si
tuația va fi aceeași. Și iată cum 
teatrul nu-și poate îndeplini 
ce-și propune, publicul simte, 
actorii...

Cu actorii se petrece un lucru, 
de cele mai multe ori, îngrijoră
tor. Vine un actor, stă o stagiu
ne ; poate juca în două-trei pie
se. Abia îi cunoști posibilitățile 
și cînd te gîndești să-l crești dis
pare. Lipsa de profesionalizare 
este evidentă. Rezultatul : joacă 
la un teatru bucureștean într-un 
rol, apoi nu mai auzi de el ani 
de zile sau îl întîlnești în distri
buție (nu vreau să jignesc pe ni
meni, figurație au făcut și marii 
actori în epoca lor de glorie, dar 
nu acesta este cazul lor) la „au 
mai juoat și...“ Și astfel actori 
realmente talentați, mari speran
țe dispar. S-ar putea să reușeas

cadru". Al doilea film „Sosirea 
unui tren în gară“ îi face pe 
puținii spectatori să tresară în 
fotolii, ba pe unii chiar să fugă 
din sală. Un tren adevărat venea 
spre ei, învăluit într-un abur u- 
șor. Apropierea trenului de obiec
tivul aparatului realizează din 
nou o frumoasă demonstrare a 
„montajului în cadru“, pornind 
de la planul general pînă la prim 
planul unui țăran provensal. In 
plus, se realizează efectul unui 
modern travelling invers, prin 
apropierea trepatată a vagoane
lor. Dacă la aceasta mai adău
găm și comedioara „Stropitorul

ARTĂ
stropit“, universul cinematografic 
este de-acum creat aproape în 
întregime : filmul documentar 
realizat pe viu și filmul jucat,

realizat pe baza unei povestiri | 
oarecare. Trebuie să recunoaștem j 
că în liniile sale fundamentale I j 
filmul era născut. Și totuși, ni- ! 
meni nu-și dădea seama de va- | 
loarea sa, nici măcar inventatorii 1 
săi care îl socoteau o atracție I 
efemeră bună pentru amatorii de ; 
curiozități din bîlciuri.

Din 1895 pînă la ora cînd a- | 
par aceste rînduri n-au trecut 
decît 70 de ani. Sînt regizori de I 
cinema care sînt mai bătrîni decît | 
însăși cinematograful. Această 
artă atît de tînără s-a născut I 
și a crescut sub ochii unei sin- i 
gure generații, într-un ritm demn ■ 
de basmele populare în care I 
Făt-Frumos crește într-un an cît 
alții în zece.

în următorul articol vom vorbi • 
despre Georges Melids. creatorul ! 
spectacolului cinematografic, pri- j 
mul vrăjitor al acestei pasionante 
povești adevărate care este cine- | 
matograful.

ATANASIE TOMA !

Nenumărate sînt vestigiile 
trecutului care vorbesc des
pre îndelungata istorie a po
porului nostru, despre bogata 
viață spirituală și materială a 
locuitorilor de pe aceste me
leaguri din cele mai îndepăr
tate timpuri. O bună parte 
din aceste vestigii se află pe 
teritoriul actualei regiuni Hu
nedoara — vechiul „Leagăn al 
Daciei". Dovedind grija pen
tru păstrarea acestor mărturii 
ale trecutului, în regiunea Hu
nedoara se desfășoară lucrări 
importante de restaurare și 
reconstruire a unora din cele 
mai vechi monumente. Obiec
tivul principal îl constituie 
renumitele cetăți dacice și ro
mane, în special cele din Mun
ții Orăștiei. Nu de mult au 
luat sfîrșit lucrările de ame
najare a cetății de la Costești. 
Pentru protejarea zidurilor ei 
s-a construit un acoperiș de 
asbest pe suporți de metal. A 
fost restaurată, de asemenea, 
vechea capitală a Daciei libe
re de sub Burebista și De- 
cebal — Sarmizegetusa — 
de la Grădiștea de Munte. 
Alte două cetăți, Blidaru și 
Piatra Roșie, vin să întregeas
că complexul dacic din Munții 
Orăștiei. Dintre cetățile care 
aveau menirea să apere ca
pitala de năvălirile altor po
poare enumerăm pe cele de la 
Banița (Petroșani), Căpîlna 
(Sebeș) și Craiva (Alba Iu- 
lia) recent dezvelite.

O mențiune deosebită meri
tă în această privință Mu
zeul regional din Deva, a 
cărui activitate de cercetare, 
depistare și scoatere la iveală 
a vechilor monumente este 
cît se poate de fructuoasă. 
Anul trecut muzeul a dezve
lit așezările întărite de la 
Cîmpuri — Surduc și Ardeu 
la care se lucrează și în 
prezent — deosebit de impor
tante din punct de vedere is
toric. Prima —■ situată pe va
lea Mureșului — este întîiul 
document în favoarea ipote
zei (devenită, astăzi, adevăr) 
că dacii se întindeau și către 
Banat, iar a doua — cea de la 
Ardeu — aflată pe traseul 
care leagă cetățile din Munții 
Orăștiei de centrul minier 
Zlatna (drumul pe care trec și 
astăzi moții) — dovedește a- 
tenția pe care dacii o acordau 
acestui centru minier, existent 
încă de pe vremea aceea.

O descoperire extrem de 
prețioasă este cimitirul dacic 
de la Cinciș-Hunedoara (al 
șaselea in țară). El datează 
din perioada romană (alături 
de ceramica romană oficială 
s-a găsit aici și ceramică da-

că unul, doi, dar ce fao ceilalți ? 
Cîți actori de talent se îngroapă 
în ani de figurație numai pentru 
a juca în București ?! E vorba 
deci despre stagiul obligator de 
trei ani. Există o lege privitoare 
la acest stagiu ; profesorii, medi
cii o respectă, spre marele lor 
avantaj. De ce au actorii statut 
aparte ? Făcîndu-și stagiul în
tr-un teatru nu au decît de cîști- 
gat din toate punctele de vede
re : profesional, etic etc.

Și aici un alt aspect : vine 
proaspătul absolvent cu un ape
tit de roluri mari de te întrebi j 
dacă nu cumva în toți anii de | 
facultate și-a făcut o listă cu I 
marile roluri pe care să le atace. | 
„Sînt actor de dramă, sînt actor ■ 
de tragedie, sînt actor de come
die“, îți spun de pe piedestalul 
unor genii. Să nu mai discutăm 
falsitatea unor asemenea pretenții. 
Toți vor să joace roluri princi
pale, neținînd cont că în unele 
piese pot juca, în altele nu, pen
tru că nu se poate să joci numai 
roluri principale sau, pentru mo- I 
tivul că nu toate rolurile ți 1 
se potrivesc. „Nu-i nimic, spun i 
ei, plec în alt teatru, acolo o să 
mă ia de proaspăt și o să-mi dea 
roluri principale". Degeaba îi 
explici că se distruge un specta
col în care joacă colegi de ai 
săi, că pentru acest spectacol 
s-a muncit, s-au cheltuit bani, i 
că etica elementară te obligă să • 
fii tu, să fii întreg. Iși dă demi
sia și pleacă. „Am dreptul să-mi 
dau demisia ? Am ! Atunci ?“.

Și iată-i cu o șubredă înțelege
re a fenomenului artistic dispărînd 
înainte de a fi spus două vorbe 
cum trebuie. Nu vreau să se în
țeleagă că toți tinerii actori care 
vin în teatru fac așa. Dar cazu
rile există. Și iată cum an de an 
căutăm soluții, ne preocupă gîn- | 
dul că cutare pleacă și ne bucu
răm dacă nu reușesc la concurs 
(să fie bine înțeles cum ne pu- | 
tem bucura.)

Iată o problemă esențială — 
nu singura — care nu vine în j 
întîmpinarea dorinței noastre de 
a aborda un repertoriu întot
deauna complet și a-1 ridica la 
sensurile pe care le are.

N. ADAM

Leagănul

Daciei
UI 9 rur
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cică) fiind încă un document 
care atestă continuitatea ele
mentului băștinaș în timpul 
stăpînirii romane.

Dintre restaurările din epo
ca romană amintim Ulpia 
Troiana, cu capitala Daciei ro
mane — Sarmizegetusa, recu
noscută prin cele trei ele
mente specifice : amifteatrul, 
forul roman și Palatul Augus- 
tarilor. In acest an încep lu
crările de consolidare și res
taurare a amfiteatrului.

Epoca feudală — mai apro
piată de timpul nostru — și-a 
lăsat o amprentă mult mai pu
ternică. Restaurarea monu
mentelor din această perioa
dă, numeroase și variate ca 
stil, constituie obiectul unei 
preocupări aparte. Dintre a- 
cestea cităm : cetatea țără
nească de la Cîlnic, datînd din 
sec. XIV—XV și biserica din 
Demsuș, raionul Hațeg, unul 
din cele mai vechi monumen
te românești de arhitectură, 
care păstrează motive orna
mentale ale arhitecturii ro
mânești din sec. XIII. Din- 
tr-un plan de restaurare face 
parte și castelul Huniazilor 
de la Hunedoara (sec. XV) la 
care s-au amenajat deja sala 
cavalerilor, capela și coridoa
rele.

Din inițitivă locală încep în 
acest an lucrările de consoli
dare a cetății Devei (sec. 
XIII) și a altor monumente ar
hitectonice datînd din secolul 
XV.

ION ANDREIȚA

P.S. Intre Hunedoara și 
Ghelar, la Găvojdia, se află 
unul din strămoșii furnalelor 
de astăzi, peste care, în de
cursul unui veac și jumătate, 
s-a așternut praful fabulos al 
legendei. Deși a funcționat 
pînă tîrziu (1918) construcția 
s-a deteriorat nepermis de 
mult. (Au fost demontate cele 
două foiuri care suflau aer în 
furnal, s-a dărîmat podul pe 
care se făcea încărcarea, ca și 
acoperișul de țiglă). Dar con
strucția propriu-zisă a furna
lului se află încă în picioare. 
Credem, de aceea, că n-ar 
trebui lăsată la voia întîmplă- 
rii, supusă tuturor intempe
riilor, ci restaurată, ca o do
vadă a activității siderurgice 
cunoscută pe aceste meleaguri 
(cu multă vreme înainte în 
jurul anului 1750 la Toplița a 
fost construit un asemenea 
furnal care nu s-a păstrat 
însă) — ea servind, totodată, 
și drept termen de comparație 
cu grandioasele realizări ale 
timpului nostru.

Și poate în perspectivă ame
najarea unui muzeu care să 
oglindească evoluția milenară 
a siderurgiei hunedorene n-ar 
fi lipsită de interes.

I. A.

I



Tradiționala întrecere a tinerilor matematicieni, mecanicieni, 
fizicieni și chimiști din facultățile tehnice, economice și facul
tățile de matematică, fizică și chimie ale universităților și insti
tutelor pedagogice de 3 ani se află la a IX-a ediție. Peste 500 
de studenți, premiați ai concursurilor care s-au desfășurat în 
lunile aprilie—mai în cadrai institutelor de învățămînt superior, 
și-au dat întîlnire la București. Ieri după amiază s-au desfășurat 
primele probe scrise — la care s-au prezentat concurenții din 
secțiile fizică și chimie. Azi dimineața au intrat în concurs mate
maticienii și mecanicienii. Iată ce ne-au declarat organizatorii 
concursului:

IULIU FEJEȘ — vicepreședinte al U.A.S.R.:

— Concursul 
— care este or
ganizat de Socie
tatea de mate
matică, Societa
tea de fizico-chi- 
mice și Comite
tul Executiv al 
U. A. S. R., cu 
sprijinul Minis
terului lnvăță- 
mîntului — se 
desfășoară între 
27 și 29 august. 
Va fi, sperăm, o 
întrecere 
disputată, 
va prilejui 
marea unor
elemente talen
tate în domeniile 
matematicii, me
canicii, fizicii și 
chimiei. Speran
țele noastre sînt 
îndreptățite de 
nivelul ridicat la 
care s-a desfășu
rat etapa prece
dentă a con
cursului.

A HA EDIȚIE
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Vineri au continuat lucrările 
celui de-al XX-lea Congres In- 
ternațional-Jubiliar al Apimondiei.

In cursul dimineții au fost pre
zentate rapoarte de sinteză pri
vind probleme de patologie api
colă.

Au reținut atenția participan- 
ților noile rezultate ale activită
ții specialiștilor desfășurate pen
tru folosirea antibioticelor în tra
tarea unor boli infecto-contagi- 
oase și influența acestora asupra 
florei micotice și bacteriene la 
albine. O altă problemă centrală 
care a polarizat majoritatea vor
bitorilor a fost legată de preveni
rea intoxicației la albine și ne
cesitatea preparării și folosirii 
unor insecticide selective în agri
cultură.

Unii participanți au expus ob
servațiile lor practice asupra a- 
plicării în producție a rezultatelor 
cercetărilor științifice.

Referatele și cuvîntul partici- 
panților au subliniat succesele

deosebite ce se pot obține în 
combaterea bolilor la albine prin 
lărgirea colaborării dintre oame
nii de știință și practicienii api
cultori din diferite țări.

S-au făcut propuneri pentru 
elaborarea de către comisiile de 
patologie ale Oficiului internațio
nal al epizootiilor și Apimondiei 
a unui proiect de legislație api
colă internațională în scopul o- 
pririi difuzării bolilor infecto
contagioase ale albinelor. Proiec
tul va urmări în primul rînd 
controlul sanitar al produselor a- 
picole și urmează să fie prezentat 
Oficiului internațional al epizoo
tiilor în vederea recomandării lui, 
după definitivare, țărilor membre.

în cursul după-amiezii a avut 
loc un simpozion de apiterapie.

Rapoartele prezentate cu acest 
prilej și discuțiile au subliniat 
între altele rezultatele obținute 
prin folosirea în terapeutica me
dicală a unor produse apicole ca 
mierea, polenul, veninul de albi-

ne, propolisul și lăptișorul de 
matcă.

La simpozion s-au făcut reco
mandări pentru aprofundarea în 
continuare a cercetărilor științifi
ce privind acțiunea specifică a 
produselor apicole în combaterea 
unor boli

rk
In sala Dalles a început vi

neri concursul de filme apicole 
organizat cu prilejul Congresu
lui Apimondiei.

în prima zi au fost prezentate 
filmele „Lumea, cerii" (Anglia) 
„Apicultura modernă", „Cind al
binele se întîlnesc", și „Descope
rirea substanței de matcă" (El
veția).

La festival țara noastră pre
zintă filmul tehnicolor „Delta, 
raiul albinelor".

Concursul va dura trei zile. 
Filmele pot fi vizionate de pu
blic luni între orele 9—13.

(Agerpres)

concursului
matematică,
mecanică,

fizică și chimie
Conf. univ. TIBERIU ROMAN — secretar general al Societății 

de matematică din Republica Socialistă România :
— La faza republicană a conc ursului sînt reprezentate aproape 

toate institutele de învățămînt superior din țară (regretăm că 
institutele pedagogice de 3 ani din Timișoara ți Baia Mare ne-au 
comunicat că nu vor participa la concurs, motivînd că nu pot 
spera la un loc fruntaș). De remarcat varietatea tematicii con
cursului : se vor da probleme din programa analitică a institutelor 
politehnice, a institutelor de științe economice, a universităților și 
institutelor pedagogice de 3 ani. Intîlnirea va fi dîrză —• ne în
dreptățește să facem această afirmație valoarea ridicată a parti- 
cipanților. De cîștigat vor avea, în primul rind, matematica, me
canica, fizica și chimia — științe care în țara 
de bogate tradiții.

încheiem aici rîndurile noastre despre cea 
a concursului de matematică, mecanică, fizică 
deniilor. După festivitatea de premiere (se vor acorda peste 
80 de premii), vom reveni cu relatări despre cele trei zile de 
concurs.

noastră se bucură

de-a IX-a ediție 
și chimie al stu-

A. VASILESCU

Pînă la sfîrșitul anului
alte 4000 noi săli de clasă

Se
hneretolui

Despre evoluția
atletelor în ,,Cupa Europei“

aruncarea 
Mondiale

al între-

în toamna acestui an, mii de 
copii vor învăța în noi săli de 
clasă.

în Capitală, școlarii vor primi 
în folosință în noile cartiere Ber- 
ceni, Balta Albă și Drumul Ta-

a-berei noi localuri însumînd 
proape 200 săli de clasă.

Pînă la sfîrșitul anului, spațiul 
școlar se va extinde în întreaga 
țară cu alte 4 000 noi săli 
clasă.

Ediția inaugurală a „Cupei 
Europei“ la atletism, a che
mat la start alături de for
mații de prestigiu: U.R.S.S.,
R.D.G. și R.F.G., Polonia, An
glia, Franța — în componența 
cărora se aflau campioni olim
pici și recordmeni ai lumii — 
și pe cei mai buni atleți ro
mâni (la Constanța, fetele, iar 
la Zagreb, băieții).

Firesc, încercăm un gust 
amar pentru că în ambele 
confruntări atleții noștri n-au 
reușit calificarea. De ce ? 
Răspunsul este destul de di
ficil, căci după cum se știe 
acasă și mai ales în deplasare, 
sorții ne-au dat ca parteneri 
de întrecere echipe foarte 
bune.

Pe culoarele de zgură ale 
stadionului de la Constanța, 
atletele noastre au doborît 3 
recorduri republicane (200 m, 
ștafeta 4x100 și săritura în 
lungime) și-au egalat recordul 
la 100 m. Iolanda Balaș, Mi- 
haela Peneș, au evoluat la 
valoarea care le-a consacrat 
pe arena mondială. Mezina 
echipei, Mihaela Peneș, a în-

tîlnit pentru prima oară după 
Olimpiada de la Tokio, unde 
a cucerit medalia de aur, pe

medalia de aur la 
suliței la Jocurile 
Universitare.

Clasamentul final 
cerii de la Constanța a califi
cat echipele U.R.S.S. și R.F.G. 
situate la egalitate de puncte 
(ordinea clasamentului fiind 
stabilită în funcție de locurile 
unu și doi ocupate de concu
rente). Echipa noastră s-a

„Dacă reprezentativa Ro
mâniei ar fi participat în se
ria de la Fontainbleu (Franța) 
ar fi putut cu siguranță să 
obțină calificarea în finală. 
Româncele sînt mai bune de
cît atletele olandeze și chiar 
decît cele maghiare. Ele au 
dovedit o mare putere de 
luptă și au obținut cîteva 
performanțe de valoare mon-

PERFORMANTE BUNE DAR
AM RATAT CALIFICAREA!

Elena Gorceakova, deținătoa
rea recordului mondial. Duelul 
acesta, mult așteptat de spec
tatori, de specialiștii prezenți 
la întreceri (și bineînțeles de 
Gorceakova) a avut darul să 
confirme valoarea atletei 
noastre.

Și Mihaela Peneș confirmă: 
la numai 3 zile ea 
Budapesta cea mai 
formanță mondială 
59,22 m, cu care

la 3,5 puncte mai

a reușit la 
bună per- 
a anului :
a cucerit

INFORMAȚ1E

(Agerpres)

afaceri
Danemarcei

(Agerpres)

aflat doar 
puțin.

Echipele 
cotite printre cele 
din lume, și de aceea compor
tarea atletelor noastre apare 
meritorie. Așa cum s-au com
portat recent, meritau califi
carea în etapa finală a com
petiției. De altfel, delegatul 
Federației internaționale de 
atletism I. H. Moerman, care 
a asistat ca observator ne-a 
declarat :

calificate sînt 
mai

so- 
bune

diată. în drumul lor către 
etapa finală a intervenit și 
un obstacol neprevăzut: ab
sența din echipa U.R.S.S. a 
campioanelor olimpice Tama- 
ra și Irina Press, precum și a 
altor atlete. Aceasta a permis 
atletelor germane să învingă 
în probele de disc, 100 m plat, 
80 m.g. pe care în mod nor
mal în prezența atletelor a- 
mintite nu le-ar fi putut cjș- 
tiga. Și dacă nu ne-a fost dat 
să aplaudăm evoluția în R-aplaudăm evoluția în fl-

culturale 
Solvhoj, 

România 
de Stat 

a părăsit 
a

Ministrul afacerilor 
al Danemarcei, Hans 
care a făcut o vizită în 
la invitația Comitetului 
pentru Cultură și Artă, 
vineri Bucureștiul. Oaspetele 
fost salutat la aeroport de Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Era prezent Viggo Chris
tensen, însărcinatul cu 
ad-interim al 
țara noastră.

La întreprinderea „Metalul 
roșu' din Cluj, inginerul 
Dorin Trimbifaș și proiectan
tul Iulian Ghlnculov exami
nează macheta unui utilaj 

pentru industria textilă

Foto : AGERPRES

A fi om nou
(Urmare din pag. I)

firesc, a intrat înrea socialistă, a devenit 
natura omului.

Condițiile educative ale socialismului au 
creat pe scară largă caractere puternice, 
superioare. în contextul personalității o- 
mului nou, caracterul, sistemul de atitudini 
cu semnificație morală, dobîndesc rolul de 
integrator și pentru capacități.

Devotamentul față de interesele genera
le, străduința pentru a dobîndi satisfacția 
unor contribuții de seamă la construirea 
lumii noi, determină la eforturi importante 
pentru formarea de disponibilități active, 
de capacități variate. în vederea îndeplini
rii scopului social, omul se pregătește, se 
construiește pe sine, iar capacitățile la care 
ajunge sînt puse în slujba aceluiași scop. 
Regimul nostru a creat condiții și a stimu
lat puternic formarea unor personalități cu 
resurse bogate. Sînt evidente generalizarea 
participării la viața politică și obștească și 
formarea gîndirii și priceperilor în acest 
domeniu. Există un consemn moral care 
domină viața fiecăruia și în realizarea că
ruia sînt interesați toți. Educația, nu numai 
a noilor generații, ci și a adulților consti
tuie o preocupare unanimă. Cointeresarea 
în dezvoltarea economiei naționale a dus 
la o generalizare a preocupărilor pentru 
problemele economice și a capacității de 
a gîndi pe această linie.

în țara noastră, tehnica fiind în atenția 
generală, a prilejuit și formarea unor capa
cități tehnice demne de admirație. Sîntem 
martorii unei largi răspîndiri a științei și a 
trezirii la viață a nenumărate posibilități

de creație științifică. Progrese însemnate 
s-au făcut în ce privește răspîndirea cul
turii, stimularea în masă a talentelor artis
tice, realizarea tot atît de largă a educației 
fizice. Cu alte cuvinte socialismul pune 
bazele dezvoltării multilaterale a personali
tății umane. Este o condiție necesară a 
mersului mai departe. Urmărirea tehnicii 
cele mai avansate cere aptitudini tehnice 
în gîndirea științifică. Societatea unei înalte 
culturi poate fi construită numai de oa
meni culți. Deosebit de îmbucurătoare este 
deplasarea activă și entuziastă către artă și 
cultură a tinerei generații. Din acest punct 
de vedere în ultimii ani s-au făcut pro
grese foarte mari. Nu este vorba însă nu
mai de o necesitate socială, ci și de acți
unea unei legi psihologice. Personalitatea 
nu se poate ridica la un nivel înalt și a- 
junge la performanțe deosebite decît prin 
multilateralitate. O dovedește exemplul tu
turor oamenilor de seamă din trecut șl tot 
așa de bine o dovedește exemplul tuturor 
oamenilor înaintați din țara noastră. Unele 
observații făcute asupra a numeroși ino
vatori și fruntași în producție ne-au con
vins de faptul că o caracteristică generală 
a lor era dezvoltarea multilaterală. Atunci 
cînd se vorbește despre dezvoltarea multi
laterală a muncitorului societății noastre 
socialiste trebuie avut în vedere un fapt 
esențial: principalul lucru în contextul per
sonalității omului nou este acela că el este 
în același timp producător și stăpîn al for
țelor de producție, al vieții. Numai în a- 
ceste condiții devine posibilă dezvoltarea 
multilaterală, care pe măsura dezvoltării 
socialiste și comuniste se va accentua du- 
cînd la crearea unor personalități a căror 
bogăție și forță creatoare cu greu o putem 
prevedea. Dacă ar fi să așteptăm însă ca 
formarea pe mai departe a personalităților

să se producă de la sine am greși grav, 
în mod conștient și cu eforturi se constru
iesc nu numai marile edificii industriale ci 
și oamenii. Elogiul înfăptuirilor economice 
nu presupune absența analizei critice și a 
rezolvării lipsurilor. Tot așa elogiul omu
lui nou nu poate să ne rețină de la apre
cieri realiste, critice. Fenomenele negative 
într-adevăr nu sînt caracteristice masei, dar 
aceasta nu este un motiv pentru a fi ne
glijate și treoute sub tăcere. Există la 
unii tineri manifestări de practicism, men
talitatea că totul li se cuvine, tendința de 
afirmare a originalității personale prin stri
dente mijloace externe. Și pentru că o ca
racteristică fermă tineretului este sincerita
tea — lucrurile trebuie înfățișate în toată 
gravitatea lor. Este și o datorie față de tî- 
năra generație dotată cu multă cutezanță 
și spirit critic.

în dezvoltarea muncii educative, o în
semnătate capitală are studiul stărilor de 
fapt prin diverse colective și chiar pe sca
ră mai largă. Cercetările sociologice con
crete și cele de psihologie socială sînt în 
această privință de neînlocuit. Aceasta este 
însă numai o premiză. Mai departe trebuie 
rezolvate problemele ca atare. Dar uneori 
problemele nu sînt rezolvate în mod real, 
ci, aplicîndu-se măsuri de urgență se a- 
junge la blocarea și estomparea lor de mo
ment. Experiența valoroasă a unor colecti
ve muncitorești pune în evidență roadele 
deosebite ale muncii educative desfășurate 
cu calm, perseverență și tact, în condițiile 
influențării colective și ale tratării directe, 
individuale.

Cred că o primă concluzie a dezbaterii 
inițiată de „Scînteia tineretului“, care are 
un caracter general, va trebui să fie o suită 
do analize concrete, de cazuri, situații, 
discuții pe teme restrînse.

este un motiv pentru a fi ne-

(Urmare din pag. I)

VECINI CARE NU SE CUNOSC

U.T.C. amintite 
însă ecou și în

I Jocurile Mondiale Universitare

Sportivii
4

români — 
de argint,

3
4 de bronz

medalii de aur,

te- 
Ion 
de 

în-

Vineri, în ziua a 7-a a Jocu
rilor Mondiale Universitare 
de Vară de la Budapesta, 
nismanul nostru nr. 1, 
Țiriac, a cucerit medalia 
aur în proba de simplu,
întrecîndu-1 în finală cu 3—6; 
6—3; 6—2; 6—2 pe jucătorul 
sovietic Tomas Leius. Aceasta 
a fost cea de-a treia medalie 
de aur cîștigată de sportivii 
noștri la actuala ediție a U- 
niversiadei. O medalie de ar
gint ne-a adus echipa femi- 

o 
învinsese 

echipa R.S. Ceho- 
ieri voleibalistele 

au dispus cu 3—1 
15—7; 15—0; 15—5)

nină de volei. După ce cu 
seară mai înainte 
cu 3—0 
slovace, 
noastre 
(13—15;
de echipa R.P. Bulgaria.

în întrecerile de atletism, 
foarte spectaculoasă a fost

fost îndrumate și ajutate să se 
ocupe în permanență de pre
gătirea tinerilor muncitori. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din Directivele Con
gresului al IX-lea al Partidu-

Au cuvîntul
(Urmare din pag. I)

proba feminină de 
lungime. Victoria 
atletei sovietice Șelkanova, cu 
6,42 m, urmată de reprezen
tanta țării noastre Viorica 
Viscopoleanu, cu 6,18 m, care 
a cucerit medalia de argint.

săritură în 
a revenit

După 7 zile de întreceri 
sportivii români au cuce
rit pînă acum la Univer
siadă 3 medalii de aur, 4 
de argint și 4 de bronz.

La volei masculin, echipa 
țării noastre a dispus cu 3—0 
de cea a Poloniei și s-a clasat 
pe locul 5. în competiția de 
baschet feminin, echipa Re
publicii Socialiste România a 
învins cu scorul de 90—35 
echipa Libanului.

(Agerpres)

organizațiilor 
nu-și găsește 
subteranele de la Baia Sprie, 
Suior și Ilba, aflate la numai 
cîțiva kilometri.

Cu toate că la Baia Sprie 
și la Ilba sînt tineri care nu 
reușesc să facă față sarcinilor 
de producție, fie necunoscînd 
suficient utilajele și agregate-

lucrează fie, așa 
amintit în mai multe 

generale, că nu se 
disciplina de pro-

le cu care 
cum s-a 
adunări 
respectă 
ducție.

în aceste exploatări minerii 
nu sînt ținuți la curent cu 
noutățile tehnice ce apar în 
legătură cu meseria lor. De 
altfel mai trebuie consemnat 
și faptul că multe din biblio-

tecile exploatărilor miniere 
sînt „sărace“ în ce privește li
teratura tehnică de specialita
te ; multe din cărțile existente 
se referă la exploatările carbo
nifere.

în ce privește generalizarea 
experienței bune de la Săsar 
și Herja însăși comisia econo
mică a Comitetului orășenesc 
Baia Mare al U.T.C. a făcut

foarte puțin. Chiar și biroul 
comitetului orășenesc s-a mul
țumit să analizeze această sta
re de fapte, să stabilească 
sarcini, dar care pînă la urmă 
au rămas consemnate în 
dosare la capitolul „Sarcini 
rezolvatei!. Nu s-a urmărit de 
fiecare dată modul de îndepli
nire a acestora.

Organizațiile U.T.C. nu au

noștințele pe care i le dă manua
lul și o poate face pentru că 
este o elevă foarte bună: la chi
mie (de altfel și la celelalte dis
cipline) media generală a fost 10. 
Și-a convins părinții să-i permită 
să-și amenajeze un mic labora
tor. Abia după asta au început 
necazurile...

— Am încercat să-mi adun 
cele necesare. Nu din Lucăcești, 
pentru că orașul nostru fiind 
mai mic nu are magazine în care 
să se găsească asemenea pro
duse. Dar cum auzeam că plea
că un cunoscut la Bacău, la Iași 
sau București mă înființam și eu 
cu lista : o lampă de spirt, cîteva 
eprubete, niște substanțe simple... 
Degeaba. Asemenea produse nu 
se găsesc...

Din păcate nu putem s-o asi
gurăm pe Ludmila că are posi
bilitatea să-și amenajeze un mic 
laborator. Intr-adevăr asemenea 
produse nu se găsesc. Oare or 
fi atît de complicat pentru Mi
nisterul Industriei Chimiei să în
credințeze unei întreprinderi sar
cina de a alcătui truse cu cele 
necesare unor laboratoare simple 
cu ajutorul cărora copii să-și 
poată adinei cunoștințele căpă
tate în școală ?

Copiii cu care am stat de vor
bă au preocupări foarte variate. 
Și nu este o figură de stil dacă 
afirmăm că intuiesc cu exactitate 
ceea ce le lipsește pentru culti
varea acestor preocupări, pentru 
potolirea setei lor neostoite de 
cunoaștere.

Constantin Lămătic din Piatra 
Neamț este convins că va ajunge 
electrician. A montat acasă o 
sonerie, a reparat fierul de căl
cat și... a ars de cîteva ori toate

naia, ne bucură constatarea 
că majoritatea atletelor, au 
arătat o bună formă sportivă, 
izvorîtă dintr-o judicioasă 
pregătire. O notă aparte pen
tru evoluția exemplară a „ve
teranei" Ioana Petrescu. In 
mai puțin de două ore ea a 
egalat recordul la 100 m, a 
doborît recordul probei de 
200 m, intr-un final dramatic 
cu concurenta germană Kris- 
ten Roggenkamp, și a contri
buit direct la cucerirea noului 
record al ștafetei 4x100 m. 
Atunci ca și în nenumărate 
alte rînduri, a oferit 
dragostei pentru 
sportive ale patriei.

Același model de 
sîrguincios, devotat se profi
lează în persoana unei atlete 
mai tinere, Viorica Viscopo
leanu, care încă nu termina
se săritura în lungime, unde 
s-a întrecut pe sine, închinînd 
primul record Republicii So
cialiste România, dar a mai 
găsit resurse să alerge în ul
timul schimb de ștafetă.

Este știut că la fete în pro
bele de alergări sîntem în ur
ma performanțelor mondiale. 
Atunci, cînd această grupă de 
probe va fi îmbunătățită, e- 
chipă noastră feminină se poa
te măsura cu reprezentative 
consacrate în lume, chiar dacă 
este vorba de întîlniri la care 
participă echipe cu cîte doi 
reprezentanți de probă.

Sezonul atletic are în con
tinuare în calendar, competiții 
care solicită atleților noștri o 
comportare corespunzătoare. 
Dacă am aminti numai Bal
caniada de atletism, ale cărei 
întreceri „bat la ușă“ este 
deajuns să înțelegem că pe 
mai departe se impun în mod 
firesc exigențe sporite în pre
gătirea și evoluția sportivilor 
noștri.

SILVIU DUMITRESCU 
VASILE RANGA

dovada 
culorile

sportiv

• în piscina clubului Dinamo 
din Capitală au continuat vineri 
campionatele republicane de nata- 
ție. în proba de 100 m liber băr
bați, VI. Moraru a stabilit un nou 
record al tării cu timpul de 58". 
Iată alte rezultate înregistrate : 
400 m mixt bărbați D. Nagy 
515'8/10 (nou record) ; 200 m
spate bărbați T. Șerban 2'28“8/10 i 
100 m liber femei Ingrid Ungur 
1'05“ (nou record) ; 200 m bras fe
minin Gica Manafu 3'02“5/10.

înotătorii americani invitați de 
federația de specialitate au evo
luat în afară de concurs. 
Robie a realizat la 400 m 
timpul de 5'01'4/10 iar Gerry Di- 
ley a parcurs 200 m spate în 
2'21*2/10. La 100 m liber, Don 
Roth a fost cronometrat în 55'5/10. 
Campionatele continuă astăzi de Ia 
ora 17,30.

Carl 
mixt

® în cea de-a 
doua rundă a tur
neului internațio
nal de șah de la 
Havana, Ivkov a 
cîștigat la Jime
nez, Robatsch la 
Cobo, Donner l-a 
învins pe Garcia,

Wade pe Doda și Lehmann pe Cio- 
cîltea. S-au terminat remiză parti
dele: O'Kelly — Pietzsh, Szabo — 
Gheller, Bilek — Pachmann, Hol
mov — Parma și Perez — Tringov. 
Campionul S.U.A., Robert Fischer 
(care transmite mutările prin te
lex de la New York) și Smîslov 
au întrerupt partida lor la mutarea 
40-a. Fischer a cîștigat în 
mutări partida susținută în 
rundă cu Lehmann.

35 de 
prima

® Ieri, la Duisburg, s-au 
tat recalificările din cadrul 
pionatelor europene masculine de 
canotaj academic. Echipajul de 2 
plus 1 al Republicii Socialiste Ro
mânia a cîștigat seria a Il-a cu 
timpul de 7'49"50/100, califieîndu-se 
pentru finala probei care va avea 
loc duminică.

dispu-
cani-

© Duminică 29 august pe traseul 
de la Arcul " “ 
un concurs 
la care vor 
motocicliști 
Ploiești, Cîmpina. 
prezent 
italian

de Triumf va avea loc 
motociclist de viteză, 
participa cei mai buni 
din București, Brașov, 

La start va fi 
și cunoscutul motociclist 
Luciano Garagnani.

A încetat din viață, în ziua de 
27 august, după o grea suferin
ță, scriitorul Eusebiu Camilar, 
reprezentant de frunte al litera
turii noastre, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Eusebiu Camilar s-a născut la 
7 octombrie 1910, în comuna 
Udești, regiunea Suceava, într-o 
familie de țărani săraci și a de
butat la vîrsta de 16 ani, ca poet. 
Primul volum, intitulat „Chema
rea cumpenelor“, cuprinzînd o 
parte din întîile sale creații poe
tice, a apărat în 1937.

Scriitorul a desfășurat o vastă 
activitate pe tărîmul prozei, rea- 
” ‘ 1 o serie de lucrări remar
cabile, care și-au cucerit o largă 
popularitate. în volumele „Cor-

I
I
I activii

lizînd 
cabile

Ipvpuiaijidic. jii vuiuiueie ,,v»or- 
dun“ (1942) „Prăpădul Solobodei" 
(1943) și „Avizuha“ (1945) sînt

I
iguranțe. j 
dele ne- I

1I care 
uită alergătură. I 
pună la dispo- S 

Lata Mre c/î tg “

I
I
I
I listă a agriculturi

trecutul legendi

zolează, aș R faptei: 
funcționea- I Camil

I conținut educativ p 
lea Hoților" (1948);

I. brului" (1962), 
de teatru „F

I
fii- R spiritul dragostei de patrie. 

ică, g Proza lui Eusebiu Camil

depășit în I
i de 14 ani. |

la forme de activitate fl 
lipsa de perspectivă și @

I
I

lui pentru perioada 1966—1970 
se cer luate cele mai operative 
măsuri astfel ca încă de 
începutul anului viitor 
cesul de producție să se 
fășoare în condiții bune.

„beneficiarii“

la 
pro- 
des-

siguranțele din casă. Părinții 
dovedit înțelegători. Dar 
pot ajuta : avînd alte profesii, 
cunoștințele lor nu depășesc ni
velul înlocuirii unei siț 
Au căutat să-i asigure scut 
cesare. Treabă complicată care 
le-a pricinuit multă alergătură. 
Au încercat să-i ;
ziție cărți și reviste care să' se 
adreseze la nivelul lui de înțe
legere, și care, mai ales, să-l 
pună în gardă împotriva acci
dentelor. N-au găsit. Atunci i-au 
interzis deocamdată orice activi
tate pînă când va avea cunoștin
țele necesare și s-au limitat să-l 
ducă la Hidrocentrala de la Bi- 
caz. Băiatul a fost îneîntat dar...

— De ce nu găsim în nici o 
revistă destinată nouă sfaturi 
tehnice ? Aș vrea să știu cum se 
bobinează, cum se izolează, 
vrea să cunosc cum 1 
ză o hidrocentrală, o 
trală. încerc să aflu 
cruri din manualele 
care sînt în clase mai 
mi-e greu singur...

Ne oprim aici nu 
am epuizat lista preocupărilor 
interlocutorilor noștri. Ea este 
practic, fără sfîrșit: vor să cu
noască arheologie și arta foto
grafică, biologie și tehnica f " 
mării, astronomie și electronică, 
construcția mașinilor și cîte al
tele. Și doar n-am i~ 
ancheta noastră vîrsta 
Este o dovadă că limitarea, în
corsetarea 
învechite, 1, 
de legătură cu realitățile care ne 
înconjoară sînt imediat sesizate 
de copii. De ce să nu le oferim 
posibilitatea să se manifeste în 
domeniile de activitate moderne, 
care exercită o deosebită atrac
ție asupra lor ?

s-au 
nu-l

termoceu- 
aceste lu- 
prietenilor 
mari, dar

pentru că

înfățișate tragedii ale satului de 
altădată sub efectul unor mari 
calamități naturale și sociale. Ta
lentul viguros al scriitorului a cu
noscut deplina lui afirmare în 
anii puterii populare. Eusebiu 
Camilar s-a numărat printre acei 
prozatori care au abordat teme
le actualității, dînd prin aceasta 
o contribuție însemnată noii o- 
rientări a literaturii noastre con
temporane. „Negura“ (voi. I — 
1949, voi. II — 1950) evocă ast
fel în culori de frescă sumbră 
drama războiului nedrept în care 
poporul a fost tîrît împotriva 
voinței lui. „Temelia“ (1951) are 
meritul de a fi întîiul nostru ro
man despre transformarea socia
listă a agriculturii. îndrăgostit de 

Ls„„dar al poporului, 
de obiceiurile și datinele sale, de 

. le lui de vitejie, Eusebiu 
Camilar a scris numeroase ro
mane și povestiri cu un bogat 

patriotic. „Va- 
„Poarta Fur

tunilor“ (1955); „Pămîntul zim- 
., precum și piesele 

„Focurile“ (1945) — 
scrisă în colaborare cu Magda 
Isanos — și „Valea Albă" (1957) 
sînt creații valoroase pentru e- 
ducarea tinerelor generații în

____ ___ ________Camilar se 
caracterizează printr-o împletire 
originală a observației realiste și 
a cunoașterii oamenilor și locu-

rilor natale cu proiecția fantas
tică, extrasă din tezaurul creației 
populare, din străvechi credințe 
și tradiții cu un puternic colorit 
național. Prin excelență povesti
tor, el a continuat .și a îmbogățit 
arta noastră narativă, valorificînd 
creator inepuizabilele resurse ale 
limbii literare românești în nu
meroase scrieri, de la romanul 
„Turmele“ (1946) la „Cartea po
reclelor" (1957) și „Nopți udeș- 
tene“ (1960).

Calități deosebite de meșter 
al cuvîntului a dovedit și în ad
mirabilele traduceri din mari 
scriitori ca Eschil, Aristofan, Ovi- 
diu, Gogol, Pușkin, precum și 
din bogatul tezaur al literaturilor 
arabă, chineză, sanscrită.

Eusebiu Camilar, membra în 
Comitetul de conducere al Uni
unii Scriitorilor și președinte al 
Fondului literar, a desfășurat o 
intensă activitate pe tărîm cultu
ral și obștesc, însuflețit de ideea 
ridicării culturale a poporului și 
neobosit în acțiunea de descope
rire și îndrumare a tinerelor ta
lente scriitoricești.

Pentru meritele sale literare i 
s-a decernat de două ori „Premiul 
de Stat“. Eusebiu Camilar a fost 
distins, de asemenea, cu nume
roase ordine și medalii.

Prin moartea Iui Eusebiu Ca
milar, literatura noastră suferă o 
grea pierdere.
rămîne neștearsă în inimile cole
gilor săi și ale miilor de cititori.

Amintirea sa va

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ȘI 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

înhumarea corpului neînsufle
țit al scriitorului Eusebiu Cami- 
lar va avea loc în ziua de 29

august a.c. orele 16,00 la Cimi, 
tirul Bellu.



peste
Manifestări Puternice atacuri X

consacrate
lui 23 August
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

Cu prilejul zilei de 23 August, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România la 
Phenian, Florea Vodiță a oferit 
o recepție la care au participat: 
Pak Kîm Ciol și Kim Cian Man, 
membri ai Biroului Politic, vice
președinți ai C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Pak Sen Cer, 
membru supleant al Biroului Po
litic, ministrul afacerilor externe, 
Pek Nam Un, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, miniștri și alte perso
nalități.

ALGER 27 (Agerpres). — 
La 23 August, Ion Georgescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Alger, a o- 
ferit o recepție cu prilejul ce
lei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist. Au participat 
reprezentanți ai Frontului de 
Eliberare Națională, ai Uniu
nii Generale 
Algeriene 
de masă, 
ziariști.

a Sindicatelor 
și altor organizații 
oameni de cultură,

27 (Agerpres). —
Au-

CAIRO
Cu prilejul zilei de 23 
gust, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo, 
Mircea Nicolaescu, a oferit o 
recepție la care au participat 
membri ai conducerilor minis
terelor Afacerilor Externe, 
Culturii și Orientării Națio
nale, Construcțiilor și Locuin
țelor, precum și conducători 
ai organismelor economice, 
profesori universitari, oameni 
de cultură și artă, ziariști. Au 
mai luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Cairo.

ale patriciilor sud-vietnamezi
In ultimele 48 de ore au avut loc numeroase 

ciocniri intre trupele americano-saigoneze șl tor
tele de eliberare națională din Vietnamul de sud. 
Joi noaptea, postul avansat Than Nhut, din apro
pierea Saigonului a fost atacat și încercuit de for
țele de eliberare națională.

co- 
din

La numai o oră după ce mor- 
tierele au deschis focul împo
triva avanpostului Than Nhut, 
capitala districtului Binh Chanh 
a fost atacată la rîndul ei. Deși, 
potrivit unor indicații ale 
mandamentului american
Vietnamul de sud, pierderile su
ferite de partea americano-saigo- 
neză nu sînt date publicității, 
agențiile de presă apreciază că 
ele sînt considerabile. Aviația 
americană, care în ultimele 24 
de ore a efectuat 300 de raiduri 
împotriva localităților aflate sub 
controlul forțelor de eliberare, a 
intervenit în ajutorul garnizoane
lor atacate. Dar, menționează 
agenția France Presse, forțele 
patriotice care se repliau în urma 
intervenției aviației, au atacat un 
detașament guvernamental care 
ocupa cinci sate, provocîndu-i 
pierderi. în sfîrșit, un alt atac al 
forțelor de eliberare s-a concen
trat asupra localității An Hoa, la 
35 km de baza de la Da Nang.

Vineri, comandamentul ame
rican a lansat „o mare operațiune 
de curățire“ (U.P.I.), de-a lungul 
șoselei 21 care leagă localitatea 
Nha Trang de centrul Ban Me 
Thout, situat în regiunile mun
toase. Nu mică a fost surpriza 
atacanților, cînd au constatat că 
nici un inamic nu le-a ieșit în 
întîmpinare. Nici în localitatea 
Ban Me Thout, atacanții nu au 
descoperit „rezervele de alimen
te“ ale inamicului. Singura vic
timă a „operațiunii de curățire“

a fost, după cum relatează agen
ția Reuter, „un elefant care ie
șise din junglă în timpul înain
tării".

Autoritățile americane au a- 
nunțat că în cursul ultimelor zile 
în Vietnamul de sud au fost de
barcați încă 2 000 de soldați 
pentru a participa Ia războiul îm
potriva forțelor patriotice sud- 
vietnameze.

HANOI 27 (Agerpres) — La 
24 august au fost doborîte 7 a- 
vioane americane care efectuau 
raiduri de bombardament asupra 
teritoriului provinciilor Nghe An, 
Ninh Binh și Thanh Hoa din 
R. D. Vietnam.

Avioane americane au pătruns 
din nou în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam la 25 august, 
hombardînd și mitraliind centre 
populate și obiective economice 
din provinciile Thanh Hoa, Nghe 
An și Ha Tinh, precum și insula 
Hon Mat.
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Guvernul Tsirimohos are șanse
reduse de investitura

Tensiune la Seul
Ultimele zile ale vacanței l-au găsit pe 

studenții de la principalele universități 
din Seul și Pusan în atmosiera declanșă
rii unor noi demonstrații antiguverna
mentale.

însemnări

HANOI 27 (Agerpres). — La 
27 august, anunță agenția V.N.A., 
misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze, a adresat un 
mesaj de protest Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în care se arată că la 26 au
gust mai multe formațiuni de 
avioane cu reacție americane, 
decolînd de pe portavioanele flo
tei a 7-a și de pe bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda 
au pătruns în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, bombai dînd și 
mitraliind numeroase regiuni 
populate și obiective economice 
din provinciile Son La, Thanh 
Hoa și Nghe An.

Vineri seara Parlamentul grec a reluat dezbate
rile asupra votului de învestitură cerut de guver
nul Tsirimokos. Au luat cuvîntul o serie de depu
tali care au deiinit poziția grupărilor parlamen
tare pe care le reprezintă.

După refuzul deputaților par
tidului progresist de a vota în 
favoarea guvernului, șansele 
constituirii unei majorități parla
mentare sînt considerate a fi re
duse. Refuzînd să sprijine gu
vernul Tsirimokos, liderul aces
tui partid, Markezinis, își expri
mase dorința de a încerca să 
medieze între rege și liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, în 
vederea constituirii unui guvern 
de unitate națională care să pre
gătească în decurs de 3 sau 4 
luni noi alegeri parlamentare. 
Papandreu a respins, însă, oferta 
de mediere a lui Markezinis, de- 
clarînd că actuala criză poate fi 
soluționată nu prin formarea 
unui guvern de unitate naționa
lă, ci prin desemnarea unui ca-

In aceste zile pe străzile capita

lei sud-coreene, Seul...

La tirgul de la Izmir

D
Problema

Barreras
dominicana

variantă
a 0. S. A.

e curînd, Robert Margulis, președintele Bursei 
din Mannheim, membru al „parlamentului eu
ropean“ și unul dintre campionii „Pieței comu
ne agrare“, a publicat un articol în revista 
DER STERN, cu semnificativul titlu „Suspiciuni 
neîntemeiate1'.

In discuțiile asupra prețurilor la produsele 
alimentare în R.F.G. — scrie Margulis — „se 
conturează tot mai mult tendința de a se da

vina pe Comunitatea Economică Europeană, considerată 
drept cauză primă a majorării deja înregistrate și a celei 
iminente la prețul de consum al unor mărfuri alimentare, ca 
pîinea și produsele de panificație, pastele făinoase, ouăle, 
păsările, orezul etc. Fără îndoială, rînduielile Pieței comune 
admit această eventualitate. Dar aceste rînduieli ar putea 
contribui și Ia menținerea prețurilor de consum la un nivel 
mai scăzut“.

Cum ar putea contribui rînduielile Pieței comune la men
ținerea unor prețuri scăzute nu aflăm. Dl. Margulis preferă 
să păstreze discreție într-un asemenea domeniu dificil. în 
schimb, sub impulsul unei nefericite tentații, el se lansează 
într-o altă încercare foarte temerară : să demonstreze ceea 
ce e imposibil de demonstrat.

Cum se explică faptul că prețurile plătite de consumatori 
cresc (autorul 
articolului din 
DER STERN 
nu contestă a- 
cest lucru),-în 
vreme ce pre
țurile obținute 
de producători, 
de multe ori scad ? Care este cauza acestui fenomen ? Potri
vit lui Margulis, vina nu o poartă „beneficiile sporite ale im
portatorilor și nici consecințele formării Comunității Econo
mice Europene, ci... măsurile pe care trebuie să le ia guver
nul federal, ca și celelalte guverne ale țărilor Pieței comu
ne, pentru a face posibilă integrarea cit mai puțin dureroa
să a agriculturii și industriei alimentare în mecanismul 
C.E.E.“.

Explicația e și mai enigmatică decît fenomenul. Așadar, 
ar fi vorba nu despre o consecință a formării C.E.E., ci des
pre un rezultat al măsurilor pentru „integrarea cit mai 
puțin dureroasă".

Și totuși, aici nu este nici un mister. E vorba tocmai des
pre beneficiile sporite pe care monopolurile le storc de la 
consumatori, cu sprijinul guvernului R.F.G. (și al guverne
lor celorlalte țări ale Pieței comune). Monopolurile profită, 
pentru a umfla prețurile, de orice prilej, inclusiv de majo
rarea taxelor vamale la mărfurile vîndute de terți, țărilor 
Pieței comune. Asemenea unei reacții în lanț, umflarea pre
țurilor se extinde asupra unui lung șir de mărfuri, neafec
tate direct de sporirea taxelor vamale. Tocmai de aceea 
creșterea prețurilor la produse alimentare a căpătat un ca
racter larg, atît în Germania occidentală, cit și în celelalte 
țări ale Comunității Economice Europene.

Așa stînd lucrurile, autorul articolului „Suspiciuni neîn
temeiate“ atrage asupra persoanei lui o suspiciune foarte 
întemeiată : ia oare ei însuși în serios jongleria „economică“ 
pe care o debitează ?

Cauza reala...

Speranțele în 
gentă a 
clanșată de mai bine de patru 
luni, au fost spulberate joi. Jun
ta militară condusă de Imbert 
Barreras a hotărît să respingă 
ultima versiune, modificată, a 
propunerii Comisiei O.S.A. pri
vind reglementarea conflictului. 
Generalul Imbert Barreras, șeful 
juntei militare, a refuzat să co
menteze refuzul noii propuneri a 
O.S.A. Astfel, posibilitatea regle
mentării crizei dominicane prin 
semnarea unui acord privind 
crearea unui guvern provizoriu 
— ca prim pas spre organizarea 
de alegeri generale și restaurarea 
ordinei constituționale — va fi 
amînată cu cîteva săptămîni, 
scrie agenția Associated Press.

După cum se știe, „actul de 
reconciliere“ propus de O.S.A. a 
fost acceptat în principiu de că
tre guvernul 
condus 
rut în 
colului

rezolvarea 
crizei dominicane,

ur- 
de-

care staționează în 
Republica Domi-

teramericane 
prezent în 
nicană.

Agenția Fri 
că în Republica Dominicană este 
în curs de constituire un „front 
aritiinte'rvenționist“, care va gru
pa Partidul republican domini
can, Partidul social-creștin și 
Partidul „14 Iunie“. în legătură 
cu aceasta, colonelul Caama
no a precizat într-un arti
col publicat în presă că, în ca
litatea sa de militar „el nu va 
putea nici să prezideze, nici să 
orienteze“ acest front antiinter- 
venționist.

■ance Presse afirmă

binet de serviciu, compus din 
personalități fără afiliere politică, 
care să organizeze alegeri gene
rale în termenul legal de 45 de 
zile.

Formula unui guvern de uni
tate națională a fost respinsă și 
de ziarele de dreapta care îi re
proșează lui Markezinis că ar 
dori să „deschidă calea spre ale
geri“. Ziarul de centru „To 
Vima“ scrie la rîndul său că „ho- 
tărîrea lui Markezinis a pecetluit 
definitiv condamnarea guvernu
lui Tsirimokos“. „Etapa următoa
re : alegeri“, conchide acest ziar.

Primul ministru desemnat mai 
spera totuși vineri să obțină vo
tul de învestitură. El a depus în 
culise eforturi susținute pentru 
a atrage un număr suplimentar 
de deputați ai Uniunii de centru 
în gruparea dizidentă.

Se așteaptă ca dezbaterile să 
se prelungească pînă tîrziu 
cursul nopții, votul asupra 
vestiturii urmînd să aibă loc fie 
la sfîrșitul ședinței de vineri 
noaptea sau în cursul unei alte 
ședințe care ar fi convocată 
pentru sîmbătă.

Un număr de 120 000 de mun
citori constructori din întreaga 
Grecie au declarat vineri o gre
vă cerînd restabilirea ordinei 
constituționale și eliberarea per
soanelor arestate pentru motivul 
că au participat la diverse mitin
guri. Mii de greviști au luat par
te la o adunare care a avut loo 
la Atena, în cadrul căreia vorbi
torii au cerut demisia guvernu
lui Tsirimokos și restabilirea nor
melor constituționale.

Ziua României
La 26 august în cadrul tîrgu- 

lui internațional de la Izmir a 
a fost sărbătorită ziua României. 
Cu acest prilej ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Turcia, Ion Drînceanu, și direc
torul pavilionului românesc, Vio- 
rel Rada, au oferit o recepție. Au 
luat parte guvernatorul Izmiru- 
lui, primarul orașului, directorul 
tîrgului, reprezentanți ai Camerei 
de comerț din Izmir, directori ai 
pavilioanelor țărilor participante, 
oameni de afaceri, ziariști.

ovitura de începere 
au dat-o studenții 
de la Universitatea 
„Kyunghee“ din 
Seul. în cadrul u- 
nui miting, urmat de 
o demonstrație ei 
au adoptat o rezo
luție de protest îm

potriva ratificării tratatului japo- 
no-sud-coreean act considerat de 
ei ca fiind „nul și neavenit“. în 
zilele următoare demonstrațiile 
studențești au luat o asemenea 
amploare încît autoritățile au 
fost nevoite să facă apel la uni
tățile regulate ale armatei pentru 
a ajuta poliția să le înăbușe. în 
întreaga țară a fost instituită 
stare de urgență, iar armata a 
primit ordin să fie gata de luptă. 
Miercuri, în ciuda măsurilor de 
precauție luate la Seul, a avut loc 
o puternică demonstrație la care 
au participat peste 10 000 de 
studenți. Agenția „REUTER“ re
lata că detașamente ale poliției 
și armatei au urmărit studenții 
pînă în imediata apropiere a U- 
niversității, aruncînd bombe lacri
mogene în bibliotecă și labora
toare.

într-un comunicat publicat de 
poliție se arăta că peste 2 000 
de demonstranți — în majorita
te studenți — au fost arestați.

Oficialitățile, îngrijorate de 
creșterea continuă a valului de 
demonstrații au anunțat luarea 
unor noi măsuri de reprimare. 
Președintele Coreei de sud, gene
ralul Pak Cijan Hi, după o întîl- 
nire cu ministrul apărării și cu 
șeful statului major al armatei, 
a cerut studenților într-un me
saj radiotelevizat să înceteze de
monstrațiile, avertizînd că în caz 
contrar guvernul va recurge la 
represiuni mai dure împotriva 
lor. „Toate demonstrațiile, mari 
sau mici vor fi reprimate“ a de
clarat el. Referindu-se la cererile 
studenților, Pak Cijan Hi le-a ca
lificat „absurde“. în cursul zilei

de joi și vineri pe străzile Seu
lului au avut loc adevărat lupte 
de stradă. Guvernul a ordonat 
amînarea deschiderii universități
lor și exmatricularea liderilor stu
dențești progresiști.

Demonstrații puternice sînt or
ganizate pentru duminică — ziua 
care marchează anexarea Coreei 
de către Japonia în perioada 
dinaintea ultimul război mondial.

După cum se știe studenții re
vendică demisia colectivă a ac
tualului cabinet de la Seul, di
zolvarea parlamentului și abro
garea tratatului japono-coreean.

Cunoscut prin politica sa anti
populară guvernul sud-coreean a 
dus economia țării la un pas de 
faliment. Mai mult de o treime 
din bugetul anului 1965 este alo
cat întreținerii unei armate gata 
de luptă, în stare să reprime ori
ce revendicări democratice ale 
maselor. Peste 27 la sută din nu
mărul total al locuitorilor sînt 
lipsiți de mijloace de trai. Re
ducerea producție agricole creea
ză mari dificultăți țăranilor sud- 
coreeni. Tratatul japono-sud-co- 
reean, pentru a cărei încheiere 
au avut loc convorbiri timp de 
13 ani a contribuit și el la creș
terea nemulțumirii generale. Prin 
acest tratat care sacrifică inde
pendența națională și interesele 
poporului se acordă avantaje u- 
nilaterale capitalului japonez. A- 
titudinea favorabilă a oficialită
ților în legătură cu penetrația 
monopolurilor japoneze în Co
reea de sud a dezlănțuit o fur
tună de proteste, care pînă în 
prezent nu dă nici un semn de 
liniștire.

Demonstrațiile studențești, care 
se țin lanț în Coreea de sud, 
constituie în acest context încă 
un episod al punctului exploziv 
la care au ajuns nemulțumirile 
în această țară.

IOAN TIMOFTE
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„Subtilități “

M
ark Ttvain relatase în schița sa „Candidat la postul 
de guvernator“ articolul pe care o gazetă adversă 
l-a compus la adresa lui, în timpul unei furtunoase 
campanii electorale:

„...aproape că simțim nevoia să îndemnăm publi
cul ultragiat și insultat să procedeze la o răzbunare 
sumară și în afara legii, împotriva calomniatorului... 
(eroul nostru N.N.) Dar nu I Mai bine să-l lăsăm 
pradă chinurilor propriei sale conștiințe sfîșiate (deși 

dacă mânia, pe deplin justificată, va învinge stăpânirea. de. sine a 
publicului, iar acesta, în furia sa oarbă, va .aduce calomniatorului 
injurii corporale, este cu totul evident că nici un juriu nu-i va 
putea recunoaște ca vinovați și nici un tribunal nu-i va putea 
pedepsi pe făptași)...“.

Credeam uitată această capodoperă a amenințării „subtile“ 
cînd, acum cîteva zile, am avut prilejul să citim un interviu al 
senatorului american George Aiken. Declarînd că cererile unui 
mare grup de deputați laburiști ca Anglia să-și reducă cheltuie
lile militare cu 500 milioane lire sterline constituie, după părerea 
lui, „un act iresponsabil" congresmanul își păstrează mușcătura 
pentru final: „bineînțeles, nu ne gîndim la vreo acțiune de repre

salii deși, evident, Statele Unite nu vor putea tolera ca aliatid bri
tanic să-și micșoreze unilateral povara militară' în N.A.T.Q.“.

Mark Twain a scăpat, la timpul său, — cum atestă schița — 
sărind pe fereastră.

Cum vor scăpa englezii de „subtilul“ lor amic american?

EM. RUCĂR

constitutionalist 
de Caamano, care a ce- 
schimb modificarea arti- 
10 referitor la forțele in-

-----------••

negativ
De curînd, ministrul de exter

ne argentinian, Miguel Angel 
Zavala-Ortiz, a ținut la Univer-■ 
sitatea din Rio de Janeiro o con
ferință în care a expus un bilanț 
negativ al celor patru ani care 
au trecut de la elaborarea pro
gramului american „Alianță pen
tru progres“. Zavala-Ortiz a 
spus, printre altele : „în cei pa
tru ani care au trecut de la ela
borarea programului „Alianța 
pentru progres“, nu au fost de
pășite prea mult declarațiile ge
nerale. împrumuturile urgente 
necesare dezvoltării economice a 
Americii Latine nu au. fost pînă 
în prezent acordate“.

R. P. CHINEZA. Noul pod 

construit peste rlul Paiho, 

provincia Honan

1

p urtătorul de cu- 
vînt al guvernu
lui francez a fost 
foarte zgârcit în 
ce privește con
ținutul discuți
ilor recentei re
uniuni a Conci
liului. Așa că

vor mai fi necesare cîteva zile 
de așteptare pînă la conferința 
de presă din 9 septembrie a. șe
fului statului francVz pentru a 
cunoaște, din cea mai autorizată 
sursă, marile linii ale politicii 
Parisului în actuala conjunctură 
internă și internațională.

In ce privește viața politică in
ternă, pe primul plan se situează 
viitoarele alegeri prezidențiale.

' Se așteaptă ca în cadrul întâlni
rii cu presa generalul de Gaulle 
să-și confirme, candidatura pen
tru un nou mandat la Palatul 
Elysée „ și să > eppună. programul 
pe pare il va prezenta alegători
lor. , •

Observatorii . presei franceze 
eviiiențiază faptul că.un loc cen
tral în preocupările guvernamen
tale,. șiidecișițîn campania, elec
torală, -îl ocupă chestiunile de 
ordin economic. Aceasta, fie că 

I e vorba de- relațiile din cadrul

Pieței comune, fie că e vorba de 
probleme interne ale Franței. De 
fapt, între ambele categorii exis
tă o activă interdependență și de 
aceea ele trebuie privite ca un 
întreg.

In aceste zile premierul Pom- 
pidou și ministrul de finanțe 
Giscaid D’Estding definitivează 
bugetul care va fi discutat în 
ședința din 1 septembrie a Con
siliului de Miniștri iar la 6 sep-

scria „PARIS JOUR“, după va
canță pe francezi îi așteaptă 
realități dure.

In acest context, trebuie rele
vat că, în contrast cu optimismul 
afișat de cercurile oficiale de la 
Paris, raportul anual al O.C.D.E. 
(organism din care fac parte mai 
multe țări vest-europene) acuză 
mai multe pete întunecate în o- 
rizontul economic francez.

Astfel în raport se opinează :

rii nu numai rezultatele politicii 
economice a guvernului francez 
ci însăți această politică.

Trebuie adăugat că, aceiași ex- 
perți manifestă scepticism în ce 
privește perspectivele imediate și 
mai îndepărtate ale economiei 
Franței ca și față de măsurile 
terapeutice prevăzute în Rue 
Rivoli (sediul Ministerului 
Finanțe) pentru „reanimarea“ 
conomiei franceze. Divergența

de 
de 
e- 
de

tembrie prezentat Comisiei finan
ciare a Camerei deputaților. Se 
pare, după informații din surse 
competente, că va fi un buget e- 
chilibrat. •

Dar' o ■ campan ie electorală care 
debutează cu’ ridicări de' prețuri 
la unele articole ele larg consum, 
scumpiri care vor greva' bugetele 
populației de la începutul lunii 
viitoare, oferă opoziției parlamen
tare din Franța o materie primă 
substanțială în atacurile anti
guvernamentale. Căci, așa cum

„Rezultatele 
anului 1965 
continuarea stagnării.
le, destul de mediocre, prevăzu
te pentru anul acesta, riscă să nu 
fie atinse. Obiective importante 
ale celui de al IV-lea plan al e- 
conomiei franceze nu vor fi în 
întregime realizate. Pornirea în 
cel de al cincilea plan va avea 
loc în condiții puțin favorabile...“ 
După cum reiese din aceste, opi
nii, experții O.C.D.E. sînt încli
nați să pună sub semnul întrebă-

primelor 
au făcut

luni ale 
! să apară 
Rezultate-

opinii între experții d-lui D’Es
taing și cei ai O.C.D.E. se expri
mă în ce privește viitorul în a- 
precierea că speranțele guverna
mentale privind o reluare spon
tană a activității economice în 
această toamnă nu sînt realiste.

In „Le Figaro“ Roger Priou- 
ret după ce apreciază că „ver
dictul O.C.D.E. este categoric“ 
arată că „prelungirea stagnării 
actuale este periculoasă“. Alte 
ziare franceze se fac ecoul zvo
nurilor asupra divergențelor în-

tre premierul Pompidou și minis
trul de finanțe Giscard d’Estaing 
privind căile de relansare ale eco
nomiei franceze. In „Depeche 
du Midi“, Joseph Barsalou, 
editorialistul acestui ziar de pro
vincie, se întreabă: „Ministrul 
de finanțe a pierdut pariul ? Pre
sa devotată primului ministru a- 
nunță de acum această pierde
re...“. O opinie similară este ex
primată și în „Le Monde“.

Disputa va fi în ultimă instan
ță arbitrată de președintele de 
Gaulle și de cîteva „eminențe 
cenușii“ în materie financiară 
care se bucură de audiență la 
Palatul Elysée. Factorul electoral 
va juca un rol important în ana
liză ca și poziția Franței în ca
drul comunității economice euro
pene. Căci nu este un secret că 
aprecierile negative ale O.C.D.E. 
asupra economiei franceze au 
fost influențate și de nemulțumi
rea unora clin țările Europei oc
cidentale față de politica „scau
nului gol“ pe care o practică în 
prezent Parisul față de Piața Co
mună, lucru care nu poate decît 
să irite și mai mult oficialitățile 
din capitala Franței.

• ’M

ANDREI MINCU

PE SCURT
Baltag, Nichita Stănescu și Va
lentin Deșliu.

• LA .26 AUGUST, în locali
tatea Struga din Macedonia (Iu
goslavia) s-a deschis cel de-al 
IV-lea Festival de poezie „Se
rile de poezie la Struga“, la care 
participă peste 90 tineri poeți 
din toate republicile Iugoslaviei 
și 20 de poeți din 7 țări europe
ne. Din România participă Cezar

« MINISTERUL Afacerilor Exter
ne al R. D. Germane a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă pretențiile cercurilor con
ducătoare vest-germane de a căpă
ta acces la armele nucleare ca 
,,un nou pas primejdios în traduce
rea în viață a politicii ’ 
șarde de pregătire a 
război".

lor revan- 
unui nou

• AGENȚIA TASS anunță că 
în portul Yokohama a avut loc 
ceremonia predării către benefi
ciar a docului plutitor construit 
de societatea „Mitzubisi Dziu- 
kogo“ pentru Uniunea Sovietică. 
Acest doc, cu un deplasament 
de 25 000 tone, este cel mai mare 
construit pînă în prezent în Ja
ponia. Docul are lungimea de 
187 m, lățimea de 41 m și înăl
țimea de 21,5 m.

ANGLIA. Falmouth (Corn
wall) — Americanul Bob- 
Manry, care a străbătut re
cent Atlanticul in 78 zile cu 
o barcă cu pinze, salutai de 
pasageri pe un vas de croa

zieră

• LA 27 AUGUST 
Moscova Gamal Abdel 
președintele Republicii Arabe 
Unite.

Pe aeroportul Vnukovo, preșe
dintele Nasser a fost întîmpinat 
de Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Alexandr 
Șelepin, Andrei Gromîko, de ma
reșalul Rodion Malinovski și de 
alți conducători de stat și de 
partid sovietici.

a sosit la 
Nasser, • AGENȚIA China Nouă a- 

nunță că Mao Tze-dun, preșe
dintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, și 
Liu Șao-ți, președintele Republi
cii Populare Chineze, au primit 
la 27 august delegația guverna
mentală algeriană condusă do 
Rabah Bitat, ministru de stat, 
care se află în vizită în R. P. 
Chineză.

Mao Tze-dun și Liu Șao-ți' au 
avut o convorbire cordială cu 
membrii delegației.

• NAVA' cosmică america
nă „Geminî-5“, la bordul că
reia se află cosmonauții Gor- 
don Cooper și Charles Con- 
rad, și-a continuat vineri e- 
voluția în jurul Pămîntului. 
La ora 13,09 GMT, nava efec
tuase cea de-a 90-a rotație în 
jurul Pămîntului. Cei doi cos- 
monauți au primit autorizarea 
să continue zborul încă 24 de 
ore, deși în cursul nopții de 
joi spre vineri, la cele două 
motoare-rachetă care au în
cetat să mai funcționeze s-au 
adăugat noi dificultăți, înre
gistrate la pila de combustibil 
a navei cosmice.
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