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Muncitorul Iosii Gheorghe evi
dențiat în întrecerea socialistă 
de la parchetul Stubeaua al 
I. F. Curtea de Argeș doborînd 
lin brad de peste 30 m înălțime

Foto: AGERPRES

Utilaje 
pentru agricultură

BACĂU (de corespondentul 
nostru)

Porumbul este încă verde în 
lanuri, dar de pe acum se fac 
pregătiri pentru recoltarea și 
depozitarea lui operativă. Zile
le acestea, de la întreprinderea 
metalurgică de stat „Ceahlăul* 
din Piatra Neamț, a fost expe
diat beneficiarilor din agricul
tură cel de al 500-lea transpor
tor alimentator pentru pătule. 
Acest agregat cu bandă de cau
ciuc, dotat cu un motor reduc- 
tor de 2,2 kilowați, se folosește 
în cuplaj cu depănușatorul de 
știuleți, fabricat de întreprin
derea „7 Noiembrie“ din Cra
iova. El poate transporta o 
cantitate de 20 tone știuleți 
într-o oră.

Prin dotarea unităților agri
cole cu aceste utilaje crește 
simțitor productivitatea muncii 
la înmagazinare, se reduce 
timpul de staționare a vehico- 
lelor.

In întimpinarea Zilei minerului
OLTENIA (de la corespon

dentul nostru) :
Pe grafiul întrecerii socia

liste, minerii din Oltenia în
scriu în aceste zile succese 
însemnate. Din Valea Motru- 
lui și Rovinari, de la Baia de 
Fier și Schela, sosesc la Trus
tul minier, din 24 în 24 de 
ore, vești despre noi realizări 
ale minerilor. Planul pe pri
mele 7 luni ale anului a fost 
îndeplinit cu șapte zile mai 
devreme. La 1 august se ex- 
trăsese peste plan 27 627 tone 
lignit, 731 tone antracit și 110 
tone grafit flotat. Cele mai 
bune rezultate au fost obținu
te în această perioadă de co
lectivul de la Schela, care a 
îndeplinit planul pe 7 luni cu 
17 zile mai devreme. In ordi
ne, urmează cel din Rovinari, 
cu 15 zile avans față de plan,

și apoi minerii de la Exploa
tarea grafitului — Baia de 
Fier — cu 13 zile. La Rovi
nari, de pildă, în ziua de 20 
iulie s-a depășit cu aproape 
1000 tone producția medie 
zilnică. La 31 iulie, din sec
torul Leurda al exploatării 
miniere Motru erau trimise „la 
zi“ 1 284 tone cărbune. La ce
lălalt sector de pe Valea Mo- 
trului — Horăști — brigada 
lui Constantin Văduva rapor
ta la sfîrșitul lunii iulie un 
alt succes : 35 de metri la îna
intări, depășindu-și astfel pla
nul cu 23 la sută.

In bilanțul pe care minerii 
Olteniei îl vor înscrie în ziua 
sărbătorii lor vor fi trecute, 
fără îndoială, noi succese. Cele 
de pînă acum sînt o confir
mare.
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Se ia o nouă probă de otel
Foto: ION CUCU

TOATE COMBINELE, 
TOȚI SECERĂTORII 

IN LAN!
o cîteva zile seceri
șul se desfășoară 
intens și în raionul 
Făgăraș din regiu
nea Brașov. Aici 
păioasele se întind 
pe mai bine de

13 000 hectare din care aproape 
11 000 sînt numai cu grîu. Pen
tru ca rodul bogat obținut de 
unitățile agricole să fie strîns la 
timp și fără pierderi, în cadrul 
fiecărui compartiment al acestui 
front larg, munca trebuie să fie 
bine organizată. Sînt folosite ju
dicios forțele mecanice și ma
nuale ? Asigură organizațiile 
U.T.M. participarea activă a ti
neretului la recoltat, treieriș, eva
cuarea paielor de pe miriști ? La 
aceste întrebări am căutat răs
puns cu ocazia raidului pe care 
l-am întreprins recent.

Am întîlnit în multe comune
și sate ale raionului o experiență 
bună, acțiuni și inițiative intere
sante ale organizațiilor U.T.M. 
Președinți ai cooperativelor agri
cole, ingineri apreciază ca deose
bit de valoroasă contribuția tine
retului la înfăptuirea măsurilor 
luate pentru strîngerea în cel 
mai scurt timp a recoltei. La 
Veneția de Jos, de exemplu, era 
de secerat griul de pe 427 de 
hectare. Nu se putea lucra cu 
combinele, solele fiind în pantă. 
Era nevoie de secerători, cosași, 
de toți secerătorii și cosașii din 
cooperativa agricolă. Organizația 
U.T.M. a apelat la toți tinerii 
care știau să mînuiască aceste 
unelte, chiar dacă unii nu făceau 
parte din brigăzile de cîmp. Și 
s-au angajat toți să vină în ziua 
sau ora cînd va stabili inginerul 
că-i momentul optim. Cînd griul 
a dat în pîrgă și cînd au fost 
chemați, au venit 75 de tineri — 
mai mulți decît chiar se prevă
zuse. în adunarea generală a or
ganizației U.T.M. în care s-a 
discutat despre sarcinile care re
vin utemiștilor în actuala cam

minat să vină la cîmp în ziua 
stabilită cu 2 ore mai devreme 
decât prevedea planul operativ și 
să prelungească lucrul, seara, cu 
încă două ore. In urma lor vreo

Raidul nostru 

în raionul
Făgăraș
50 de băieți și fete, la care s-au 
alăturat, în pauza de prînz și 
tinerii îngrijitori de animale, au 
legat spicele în snopi pe care 
i-au cărat și clădit în stoguri la 
arie. Astfel a fost posibil ca în

4—5 zile să se strîngă recolta de 
pe 350 hectare în loc de 280, să 
se elibereze miriștile și cinci 
tractoare să înceapă imediat ară
turile.

Am prezentat succint acest ta
blou al activității organizației 
U.T.M. de la Veneția de Jos pen
tru că este caracteristic multor 
organizații U.T.M. din cooperati
vele agricole din raionul Făgă
raș (Mîndra, Beclean, Vicșa de 
Jos etc.). El poate servi ca exem
plu utemiștilor din alte unități 
ale aceluiași raion unde lucrările 
agricole din actuala campanie 
sînt rămase în urmă, iar contri
buția lor este sub posibilități. A- 
ceastă sugestie este adresată în 
primul rînd organizațiilor U.T.M. 
din cooperativele agricole Cîrti- 
șoara, Arpașul de Jos, Calbor. La

I. TEOHARIDE

(Continuare în pag. a IlI-a)

panie, ei s-au angajat să lucreze 
bine și repede pentru a scurta 
timpul rezervat strînsului recol
tei. Acest angajament i-a deter

■
 emestrul II al a-

cestui an a găsit 
colectivul Uzinei 
metalurgice Iași, 
tînăr vlăstar al si
derurgiei românești, 
cu toate angaja

mentele îndeplinite șl depășite 
(numai la producția marfă s-au 
realizat produse în valoare de 
peste 5,2 milioane iei). Cele 154 
tone de țeavă sudată prin re
zistență, peste plan, reprezintă o 
nouă etapă în activitatea ce se 
desfășoară aici pentru a se atin
ge încă în acest an parametrii 
prevăzuți în proiect.

...Pe masa de lucru a ingine
rului șef, Tudose Ungureanu 
graficele, situațiile la zi arată că 
față de ritmul de creștere a pro
ducției înregistrat pînă acum, 
este posibil ca în acest an uti
lajele uzinei să lucreze la capa
citatea proiectată.
— Astăzi — ne spunea tovarășul 
ing. șef — noi lucrăm cu o vi
teză medie pe agregat care nu 
este cu nimic mai prejos decît

LA P E Ș T I Ș

Stația de transformare, in funcțiune
La Peștiș, regiu

nea Hunedoara, a in
trat marți în funcțiu
ne stația de transfor
mare de 220/110 kV. 
Această unitate im
portantă a fost priec- 
tată în întregime în 
țară. Ea este dotată 
cu un transformator 
de 220 MWA, al doi

lea de acest gen fa
bricat în întregime la 
Uzinele „Eleetropu- 
tere“ din Craiova. O 
dată cu terminarea 
stației de transforma
re a început să func
ționeze, la tensiunea 
proiectată de 220 kV, 
linia Luduș—Peștiș, 
dată în exploatare a-

nul trecut Ia tensiu
nea de 110 kV.

Prin trecerea le 
tensiunea de 220 kV 
a acestei linii, s-a în
tărit și prelungit ar
tera de 220 kV a sis
temului energetic na
țional, mărindu-se 
capacitatea sa de 
transport.

IUUhhU în epoca unei uriașe revo-
JaEUMt Iuții științifice și tehnice. Intr-un ITdH sens se poate spune că știința a 

devenit o prezență cotidiană in 
viața imensei majorități a ome- IfW nirii. Se extinde automatizarea 
și mecanizarea complexelor pro

cese de producție; pe ogoare se întîlnesc I mașini agricole moderne : se înmulțesc pro
dusele artificiale create de om ; se dezleagă 
tainele folosirii în scopuri pașnice a energiei I atomice. Știința și tehnica modernă au pă
truns în casele oamenilor, în viața lor de fie
care zi. Și totuși această enumerare este de- I parte de a înfățișa tabloul complet al pă
trunderii științei și tehnicii în cele mai pro
funde și complexe domenii ale vieții sociale. 

IDe aceea, în zilele noastre se impune tot mai 
mult, cu o exigență absolută ca un număr tot 
mai mare de oameni să urce pe treptele cu- 

Inoașterii științifice, ca însușirea științei și 
tehnicii moderne să devină o activitate de 
masă.

Iîn țara noastră s-au obținut rezultate știin
țifice remarcabile atît din punct de vedere al 
aportului teoretic cît și aplicativ. Dar în anii I viitori noi sarcini de răspundere stau în fața 

științei românești.
„Desfășurîndu-se In epoca puternicei revo- I Iuții tehnico-științifice mondiale — arăta to

varășul Nicolae Ceaușescu în raportul pre
zentat la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
— este imperios necesar ca industrializarea 
să se realizeze pe baza tehnicii celei mai a- 
vansate, să se asigure introducerea continuă 

Iîn producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei, acordîndu-se atenția principală me
canizării și automatizării proceselor de pro- 

Iducție — condiție hotărîtoare a creării unei 
industrii și economii moderne“. Pentru rea
lizarea acestui deziderat țara noastră va avea I nevoie de un număr sporit de cadre tehnice 
cu pregătire medie și superioară. Partidul și 
statul nostru au stabilit un întreg sistem de 

■ pregătire a acestor cadre, au adoptat măsu
rile corespunzătoare privind îmbunătățirea 
învățămîntului de toate gradele, legarea sa 

Imai strînsă de nevoile actuale ale economiei 
și culturii. Toate acestea stimulează interesul 
tinerei generații pentru însușirea tehnicii I moderne și, an de an, asistăm la creșterea 
numărului de tineri care se îndreaptă spre 
învățămîntul tehnic.

I Marile cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane exercită o irezistibilă atracție a- 
supra tinerei generații. De la cea mai fragedă 

Ivîrstă cînd copiii își înlocuiesc vechile jocuri 
cu jocuri inspirate din realitățile care-i în
conjoară, cînd urmăreso cu pasiune și „Ia zi** I zborul navelor în spațiul cosmic și pînă Ia
tînărul care aflat în pragul alegerii profe
siunii se gîndește la automatică și electro- I

Vedere panoramică a orașului Gh. Gheorghiu-Dej, regiunea Bacău. Foto: AGERPRES

nică, tinăra generație trăiește intens fiecare 
nouă realizare, simte o chemare directă spre 
perfecționare, spre noi performanțe tehnice 
și științifice.

Cînd vorbim de formarea pasiunii pentru 
tehnică la tineri îi avem în vedere nu 
numai pe cei care au și început să lucreze în 
producție, nu numai pe cei aflați pe băncile 
școlilor profesionale și tehnice, ci și neapărat 
pe școlarii și chiar pe copiii de vîrstă pre
școlară. începînd de la cea mai fragedă 
vîrstă, se poate cultiva viitoarea pasiune, 
poate și trebuie începută apropierea copiilor 
de tehnică incit la virsta cind trebuie să-și 
aleagă viitoarea profesiune adolescentul să 
nu vină pe un tărîm necunoscut ci pe un te
ren plin de interes pentru el, de care se 
simte puternic atras. Acestui scop i-ar servi 
deosebit de mult o activitate complexă, coor
donată la care să participe școala, organiza
țiile de tineret și de pionieri, instituțiile de 
cultură, radioul, televiziunea, cinematogra
ful, revistele de specialitate și tipăriturile 
pentru copii și tineret.

Cum se realizează însă la ora actuală com
plexul proces de apropiere a copiilor de pro
blemele tehnicii contemporane, de cultivare, 
încă din fragedă vîrstă a pasiunii pentru teh
nică ? Din dorința de a aduce o contribuție 
la clarificarea acestei importante laturi a 
educației tinerei generații am invitat la re
dacție, în jurul mesei rotunde, tovarăși din 
diverse domenii de activitate : Eugen Chicoș, 
inginer șef adj. și ing. Gheorghe Zamfir de 
la Uzinele „Electronica“, ing. Elena Cruceanu 
— de la sectorul de jucării al întreprinderii 
„Metaloglobus“, Andrei Covrig — șeful emi
siunilor pentru tineret — televiziune, Aculin 
Cazacu, cercetător științific — Institutul de 
cercetări pedagogice, ing. Alexandru Gaspar, 
regizor — studioul Al. Sahia, ing. Octavian 
Juncu și ing. Titus Pleșoianu de la Uzinele 
„Electronica“, prof. Dumitru Luță — Palatul 
pionierilor, I. Mucică, șef de serviciu în Mi
nisterul învățămîntului, Octav Pancu-Iași — 
scriitor, Stela Zincă, secretara comisiei tehni
ce și artistice a jucăriilor din Ministerul In- 
vățămintului.

MARIETA VIDRAȘCU

Continuare 
in pag: a-3

Primirea delegației Partidului Socialist Italian

de către tovarășii Nicolae Ceaușescu

și Ion Gheorghe Maurer
Marți după-amiază, tovară

șii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., au 
primit la Eforie delegația 
Partidului Socialist Italian 
compusă din Giaccomo Bro- 
dolini, secretar național ad
junct al P.S.I., Paolo Vittorel- 
li, membru al Direcțiunii, șef 
al Secției internaționale a Di
recțiunii P.S.I., și Giovanni 
Finocchiaro, membru al Con

siliului național, șef adjunct 
al Secției internaționale.

La discuții, care s-au des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, au luat parte tova
rășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comite
tului executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

MĂSURILE UNILATERALE 
MENȚIN DEFICIENȚELE

cea indicată în prescripțiile teh
nice ale utilajelor. La unele uti
laje le-am și depășit chiar.

— Aveți în vedere atingerea 
mai devreme a capacității pro
iectate ?

— Fără îndoială că da I Argu
mentul cel mai convingător îl 
constituie rezultatele înregistrate, 
performanțele obținute la unele 
utilaje. Măsurile preconizate de 
noi, dintre care aș aminti 
stabilirea parametrilor de sudură 
în funcție de condițiile de defor
mare plastică a benzilor de oțel

din oare sînt confecționate țevile 
— vizează tocmai stabilirea unui 
regim cît mai optim de lucru. 
Prin perfecționarea pregăti
rii tehnologice a producției, în
deosebi pentru sortimentele noi, 
cărora în semestrul I li s-au mai 
adăugat 86, atenția principală va 
fi concentrată pe îmbunătățirea 
calității țevilor livrate șantiere
lor și uzinelor constructoare de 
mașini. Spun acest lucru deoa
rece la capitolul calitate mai a- 
vem încă pași importanți de fă
cut. Rezultatele de pînă acum,

deși se înscriu în limitele nor
melor fixate sînt, totuși rămase 
în urma cerințelor.

Tovarășul inginer șef a atins 
în discuție o problemă deosebit 
de importantă pe care colectivul 
uzinei este chemat s-o rezolve: 
îmbunătățirea calității țevilor. 
Intr-adevăr, reclamațiile din par
tea beneficiarilor, concretizate în 
peste 250 tone de țevi refuzate, 
arată că în activitatea acestui co
lectiv — în care lucrează peste 
600 de tineri — și-au făcut loc 
o serie de lipsuri. Unele sînt le

gate de organizarea producției, 
altele țin direct de munca oa
menilor, de exigența lor față de 
calitate.

Despre ce este vorba ?
Este cunoscută influența pe 

care materia primă o are în rea
lizarea unei producții de calitate. 
Modul cum se face acum în uzi
nă controlul calității benzilor din 
care se confecționează țevile nu 
satisface cerințele. El se reduce 
numai la analize de laborator. A- 
nalizele chimice de laborator, duc 
în mod firesc la determinarea

compoziției, la cunoașterea struc
turii materialului. Tehnicienii 
uzinei n-au rezolvat încă proble
mele legate de măsurarea di
mensiunilor (grosime și lățime) 
benzilor de oțel, chiar în timpul 
derulării lor din colac. Există 
părerea că acest lucru s-ar putea 
efectua prin adaptarea unui dis
pozitiv, care să regleze automat 
intensitatea curentului de sudură 
în funcție de dimensiunile benzi
lor de oțel, de compoziția ace
stora. O altă cauză o constituie 
faptul că tehnologia de fabrica

ție nu este pusă la punct în toa
te fazele procesului de fabrica
ție. Iar, aîteodată chiar acele 
tehnologii, care s-au dovedit bine 
întocmite sînt încălcate cu prea 
multă ușurință.

Ni s-a povestit următorul caz. 
într-una din lunile trecute de- 
fectîndu-se standul de probe la 
presiune, și deci neputîndu-se 
efectua controlul țevilor, condu
cerea uzinei a dispus introduce
rea acestora în depozit fără să 
se facă și această operație. Re
zultatul ? O parte din cantitatea 
de țeavă fabricată în acea zi, 
ajunsă la beneficiar, a făcut 
cale-ntoarsă la uzină.

In uzină lucrează, după cum 
am văzut, un număr mare de 
tineri. Se pune, pe bună drepta
te, întrebarea : Ce-a făcut comi
tetul U.T.M. pentru antrenarea

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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vem — au arătat invitații 
noștri — toate condițiile 
de a forma în rîndurile 
tinerei generații a patriei 
noastre — un adevărat cult 
pentru tehnică începînd 
din primii ani ai copilăriei.

Dar ca în orice proces educativ trebuie 
să ținem seama de particularitățile de 
vîrstă, să ne adresăm cu mijloacele 
potrivite capacității de înțelegere a co
piilor și tinerilor. Preșcolarilor trebuie 
să ne adresăm cu mijloacele care-i 
ajută să cunoască lumea, societatea : 
jucăriile, tipăriturile, jocurile, filmele. 
Pornim de la constatarea că în temati
ca acestora știința și tehnica nu ocupă 
ponderea necesară. Socotim că alături 
de jucăriile, jocurile, filmele care-i 
ajută pe copii să cunoască natura, să 
îndrăgească animalele trebuie să-și gă
sească locul cuvenit și acelea care să 
le trezească interesul pentru tehnică. 
Printre jucării — de pildă — predomi
nă tipuri vechi de mașini imobile și 
mecanisme simpliste care nu dezvoltă 
gîndirea copiilor, nu le solicită spiritul 
inventiv, nu le dau bucuria creației.

Pe bună dreptate participanții la 
consfătuire au criticat atît tematica 
jucăriilor existente cît și nivelul lor 
calitativ scăzut.

Din discuție a reieșit că întreprin

derea producătoare de jucării întâmpi
nă mari greutăți în alegerea tematicii 
acestora. Deși există un centru propriu 
de creație unele modele le sînt impuse 
după modele străine fără a se cerceta 
dacă se pot realiza în condițiile con
crete ale fabricii. Dar chiar și jucăriile 
concepute la centrul de creație au un 
ciclu foarte lung pînă ajung în fabri
cația de serie astfel că atunci cînd 
produsul ajunge în mîna copiilor el 
este de mult depășit. Aceasta pentru 
că alte fabrici cu care se colaborează 
în producția de jucării amînă execuția 
comenzilor, le livrează sub nivelul ca
litativ admis. De exemplu sculele sînt 
executate de ,,Tehnometal“ București. 
Dar chiar dacă sînt proaste li se im
pune achiziționarea lor. Mai sînt și 
alte deficiențe care țin de slaba califi
care a muncitorilor, de lipsa de sprijin 
a comerțului (comenzi mici care ridi
că prețul produselor, lipsă de reclamă 
etc.). In prezent fosta Fabrică „Bucuria 
copiilor“ a trecut ca un sector pe lin
gă întreprindera „Metaloglobus“ ceea 
ce creează premizele îmbunătățirii ac
tivității sale.

Intenționînd să lărgească gama de 
jocuri și jucării Ministerul învățămîn- 
tului a încercat să folosească producția 
colaterală a unor întreprinderi, ori 
produsele considerate rebuturi care 
nu mai pot fi folosite în procesul tehno
logic, produsele care și-au îndeplinit

DE LA CAMIONUL TRAS CU SFOARA,
ciclul -de funcționare și urmează a fi 
casate, pentru a pune la îndemîna co
piilor piese, subansamble, truse etc. în 
școli, case ale pionierilor, acestea, în
soțite de scheme și schițe ar crea po
sibilități școlarilor să execute montaje 
simple, aparate care să funcționeze 
fără a avea însă performanțe deosebite 
dar care să le ofere satisfacția crea
ției. Intențiile ministerului nu s-au bu
curat întotdeauna de sprijin. Observa
ția se adresează în special întreprin
derilor care produc echipament și pie
se electrotehnice, de radio, televiziune, 
mase plastice etc., care n-au răspuns 
cu solicitudinea cuvenită cererilor Mi
nisterului învățămîntului și școlilor.

In discuția noastră observațiile cri
tice au fost însoțite de numeroase su
gestii. S-ar putea folosi producția cola
terală a unor întreprinderi pentru al
cătuirea unor truse simple de piese și 
scule care, în pungi de nylon, însoțite 
de material documentar — planșe, ex
plicații, scheme — ar putea oferi co
piilor posibilitatea de a-și asambla sin
guri aparate, mecanisme, diferite ti
puri de mașini. S-ar putea pune la în- 

demina copiilor planșe reprezentând un 
bloc cu mai multe etaje, un cvartal dc 
locuințe etc. însoțite de materiale de 
construcție „prefabricate“ și avînd mai 
multe variante de asamblare a lor care 
să le ofere posibilitatea de a găsi sin
guri soluția cea mai convenabilă de 
construcție. Mergînd pe această linie 
în conceperea jucăriilor s-ar stimula 
interesul și inventivitatea copiilor, ele 
ar fi mai legate de realitățile care-i 
înconjoară. S-a sugerat organizarea 
unui concurs de creație a jucăriilor la 
care să participe artiști plastici, ingi
neri, specialiști, cu ajutorul cărora să 
se aducă un suflu nou în tematica ju
căriilor, să se ofere soluții mai știin
țifice și mai avantajoase în asigurarea 
unui nivel calitativ superior fiecărui 
produs.

Toți invitații noștri au fost unanim 
de părere că ar fi potrivit ca Ministe
rul învățămîntului și celelalte institu
ții interesate să revadă tematica și ca
litatea jucăriilor, să susțină și să spri
jine cu operativitate introducerea mă
surilor de natură să ridice rolul jucă

riilor în formarea gustului, a pasiunii 
copiilor și școlarilor pentru tehnică.

a un leit motiv a revenit 
mereu în discuția noastră 
rolul televiziunii și al fil
mului, al revistelor de 
specialitate și al tipărituri
lor în formarea și cultiva
rea pasiunii pentru tehnică 
la tînăra generație. S-a 

arătat că emisiunile de radio și mai 
ales de televiziune, filmele, trebuie să 
răspundă mai complex acestei cerin
țe, să ofere tinerilor — pe măsura po
sibilităților lor de înțelegere — prile
jul de a lua cunoștință de marile reali
zări ale științei și tehnicii contempora
ne. Ce preocupări există în acest sens?

Răspunzînd menirii sale televiziunea 
își aduce contribuția la cultivarea in
teresului pentru tehnică. Una din cele 
cinci emisiuni destinate tineretului este 
de știință și tehnică sau cu un caracter 
apropiat. O serie de emisiuni vin să 
lărgească cunoștințele căpătate în școa
lă, oferă cunoștințe în plus încercînd 
să găsească o aplicare a ceea ce se 

învață și să popularizeze cuceririle de 
astăzi ale științei. Se fac experiențe da 
fizică, chimie, matematică distractivă. 
Toate pornesc de ia premiza că intere
sul față de tehnică trebuie să înceapă 
cu ABC-ul tehnicii. Alte cicluri oferă 
posibilități școlarilor de a găsi răs
punsuri pentru unele probleme. Un a- 
semenea ciclu — este ccl intitulat: 
„Construiți-vă singuri“. Cu ajutorul lui 
tinerii au putut învăța cum se cons
truiește un aparat de radio, un motor 
electric, un microscop, un ventilator 
„de buzunar“. Pentru cei care fac pri
mii pași în cunoaștere se adaugă -și 
emisiunea „Vreau să știu“ care are 
drept scop să trezească curiozitatea în 
diferite disecții.

S-a exprimat convingerea că televi
ziunea va găsi no’ căi și posibilități 
pentru a forma și dezvolta nu numai 
pasiunea pentru tehnică la copii și șco
lari dar chiar și anumite deprinderi 
practice. S-a sugerat înmulțirea și 
perfecționarea emisiunilor care-i înva
ță pe tineri să-și construiască singuri 
aparate și mecanisme, adoptarea unor 
soluții mai atrăgătoare, mai precis de-

Dicționarul 
enciclopedic 

român
Volumul al lll-lea

A apărut de curînd în 
Editura p ilică volumul al 
lll-lea al Dicționarului enci
clopedic român (literele K— 
P), lucrare întocmită de că
tre un colectiv al Acade
miei R.P.R. și al Editurii 
politice, în strinsă colabora
re cu peste 400 de oameni 
de știință și cultură.

Acest volum, care cuprin
de circa 12 000 de articole, 
tratând despre diferite va
lori ale culturii universale 
și naționale (personalități, 
opere, noțiuni, categorii, 
fenomene naturale, științi
fice sau sociale), constituie 
o contribuție de seamă la 
îmbogățirea patrimoniului 
nostru cultural.

Articolele asupra perso
nalităților proeminente din 
trecut sau contemporane ale 
artei și literaturii, filozofiei, 
științei etc. (Molière, Pe- 
țrarca, Poe, Th. Mann, M. 
Proust, Praxiteles, Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, 
Mozart, Liszt, Mahler, Pla
ton, Leibniz, Montaigne,

■
 I ste un fapt incontestabil. Filmul 

românesc se află pe un drum as
cendent. Anul acesta, Ia festivalurile 

j internaționale ale filmului de la 
i Cannes și Moscova, Liviu Ciulei și

Gopo și-au adjudecat laurii celor 
mai bune regii. Festivalul de la 

Mamaia, această trecere în revistă a producției 
românești de filme, întrecere în care dominantă 
este atmosfera de lucru, a arătat.în ediția acestui 
an că s-au înregistrat succese în ceea ce pri
vește nivelul profesional al regizorilor, operatori
lor de imagine, actorilor, scenografilor, tehnicie
nilor de sunet sau imagine, compozitorilor care 
scriu pentru ecran. Pentru aceste categorii, „Peli-

canul alb“ a fost darnic și a lăsat cite o medalie 
celor mai buni dintre cei buni. „Pelicanul alb“ 
a dovedit însă că știe să fie și exigent. Una din 
medaliile ce-i purtau silueta le-au rămas organi
zatorilor în sertar. Și anume medalia pentru cel 
mai bun scenariu, lipsă la apel în acest an. În
seamnă, așadar, că s-a bătut pasul pe loc. între
barea „Ce frînează scenariul de film ?“ apare în 
mod firesc. Ne-am propus de aceea să oferim 
coloanele ziarului nostru cineaștilor și tuturor 
celor interesați spre a răspunde la această în
trebare. Pentru început am ales doi tineri crea
tori i scriitorul FANUȘ NEAGU și regizorul 
ALEXANDRU BOIANGIU.

Kant, Kepler, Newton, Pas
teur, Pavlov, Mendeleev, 
Linné, Lyell ș.a.) sînt trata
te amplu, într-un stil fluent, 
adecvat și de o remarcabilă 
bogăție informativă.

Volumul mai cuprinde 
numeroase date și informa
ții privind geografia fizică 
și economică a diverselor 
state și teritorii, istoria lor, 
articole despre știință sau 
ramuri ale științelor și teh
nicii precum și ale științelor 
sociale (materialism dialec
tic, marxism-leninism, ma
terie, mișcare, lege, politi
că, morală, om, națiune, 
etc.).

De un deosebit interes 
sînt și articolele privitoare 
la trecutul poporului nostru, 
bogăția și frumusețea pa
triei, la cultura și știința ro
mânească ca și la contri
buțiile aduse de marile per
sonalități românești, la dez
voltarea și îmbogățirea a- 
cesteia. (Gheorghe Lazăr, 
M. Kogălniceanu, Titu Ma- 
iorescu, Al. Odobescu, Că
rnii Petrescu, Șt. Luchian, 
Gh. Petrașcu, I. Mincu, No- 
ttara, N. Ottescu, D. Lipatti, 
Gh. Marinescu, C. I. Parhon, 
Petru Poni, V. Pârvan ș.a.). 
O expresie deosebită și-au 
găsit în volum profundele 
transformări pe care le-a 
cunoscut poporul și țara 
noastră după eliberarea de 
sub jugul fascist, în drumul 
său victorios de a construi 
o societate nouă, socialistă.

Prezentarea grafică ire
proșabilă, care cuprinde 25 
planșe color, 23 planșe alb- 
negru și 1 200 portrete foto 
și desene, tabelele statistice 
ca și hărțile dau lucrării un 
aspect atrăgător, întregin- 
du-i în același timp conți
nutul.

C. CORNEL

Monturi instalind o conductă pe șantierul grupului organic al Combinatului chimic Craiova
Foto: AGERPRES

în prim plan,

SCENARIUL

Tînărul prozator Fănuș 
Neagu este bine cunoscut 
atît iubitorilor de litera
tură cît și admiratorilor 
celei de a 7-a arte. El a 
colaborat ca scenarist la 
realizarea filmului „Lumi
na de iulie“ iar de curînd 
a predat studioului Bucu
rești împreună cu confra
tele său, N. Velea, un sce
nariu de film inspirat din 
viața satului contempo
ran.

Boala decretelor...
Reporter: Tovarășe Fănuș

Neagu, vă solicităm părerea asu
pra modului în care studiourile 
colaborează cu autorii de sce
narii.

Fănuș Neagu : Mă bucură fap
tul că în cadrul studioului Bucu
rești lucrează un număr aprecia
bil de scriitori. Îmi sînt colegi 
de breaslă și totodată prieteni. 
Este ciudat însă faptul că atunci 
cînd discuri cu ei scenariul pe 
care l-ai scris aceștia se transfor
mă subit ,în funcționari. Dacă ii 
provoci la o discuție pe proble
me ale literaturii în general, des
pre roman, schiță, nuvelă sau 
eseu sînt în stare să-ți demons
treze cu argumente pro sau con
tra, să se bată pentru o idee. 
Cînd discuți însă despre scena
riul pe care l-ai piedat studiou
lui la care ei sînt angajați, arbo- 
lează subit un ton oficial și sec. 
Devin funcționari. Deacum nu 
mai au argumente, nu se mai 
luptă pentru o idee. Emit de
crete. Limbajul lor iese dm sfe
rele artei. E un limbaj împrumu
tat. Nu-ți mai dau sugestii ci 
caută să-și impună un punct de 
vedere funcționăresc. E totuși o 
fericire faptul că această deper
sonalizare se petrece cu ei numai 
în orele de birou. Cînd îi întîl- 
nesc pe stradă sau în altă parte, 
sînt din nou cei pe care îi cu
nosc. Și e bine, de asemenea, că 
se întîmplă cu ei asemenea acci
dente cînd se așează la propria 
lor masă de scris. Atunci sînt 

din nou plini de idei, îndrăzneți, 
militează pentru nou. A doua zi 
la studio dau însă din nou re
țete. Poate am exagerat în ceea 
ce privește colborarea scenarist- 
studiou, dar e și aceasta una din 
cauzele pentru care drumul de 
la scenariu la film e mult prea 
lung și mult prea sinuos. Cred 
că acest drum s-ar putea scurta 
cu cel puțin 6—7 etape și tot 
atîtea luni de zile.

Autorul filmului 
este regizorul

Regizorul Alexandru 
Boiangiu este unul dintre 
cei mai activi documenta
riști ai studioului Alexan
dru Sahia.

Filmul său „Casa noas
tră ca o floare“ a deschis 
drumul unui stil nou în 
documentarul românesc, 
un stil direct, de o mare 
autenticitate și putere de 
convingere, prin folosirea 
filmărilor cu camera as
cunsă. Recentul său film 
„Oltenii din Oltenia“ dis
tins la Mamaia ou premiul 
pentru cel mai bun do
cumentar poate fi văzut 
pe ecranele cinematogra
felor.

Reporter : Tovarășe Boiangiu, 
după cîte știm, înainte de a face 
regie de film ați fost gazetar. 
Scrisul vă este așa dar familiar. 
Totuși, am observat că pe gene
ricele filmelor dumneavoastră 
apar și alți autori ai scenariului. 
Urmăriți acest lucru în mod 
special ?

Alexandru Boiangiu : Bineîn
țeles. Filmul de autor absolut 
este totuși un fenomen destul de 
rar în cinematografia mondială. 
Un asemenea caz îl oferă René 
Clair. Și ca el nu sînt mulți. 
Chiar dacă nu ești autor absolut 
regizorul trebuie totuși să știe să 
scrie un scenariu de film. El nu 
se poate limita numai la propria 
proză, după cum nu trebuie să 
se lase remorcat de orice proză 
care i oferă pentru ecranizare. 

Un regizor trebuie să fie 
urmărit, dacă vreți, zi și 
noapte de o idee și să nu se 
lase pînă cînd nu-și găsește au
torul cu care s-o concretizeze în
tr-un film. Trebuie întotdeauna 
apelat la idee, la substanță, să 
nu te înscrii numai la spațiul de
limitat de film și specificul cine
matografie care adeseori poate 
să-l sperie pe scriitor. Specificul 
cinematografic este în primul 
rînd meseria regizorului. Scena
riul trebuie să fabuleze ceva, să 
aibă adresă, idee și să emoțio
neze. Să aibă foi centrul lui oa
meni vii.

Reporter : Asta înseamnă că 
regizorul colaborează oricum Ia 
scenariu și dacă apare și dacă nu 
apare la rubrica respectivă din 
generic.

Alexandru Boiangiu : Chiar 
așa e. Un adevărat regizor tre
buie să fie capabil să facă film 
după orice carte, fie roman, nu
velă sau piesă de teatru fără nici 
un alt intermediar. Regizorul nu 
este un simplu scrib care cali
grafiază cu caractere cinemato
grafice un text literar. El inter
vine, sau trebuie să intervină 
creator în însăși substanța ope
rei respective. Întotdeauna regi
zorul este și trebuie să fie auto
rul filmului. Acest fapt este de 
natură să-i dea scriitorului mai 
multă siguranță. Scriitorul autor 
de scenarii trebuie să-i ofere re
gizorului o fabulă, o poveste, 
niște eroi bine conturați, într-o 
compoziție epică bine echili
brată, cu o idee generoasă, ori
ginală. Restul e de datoria regi
zorului, cu o singură condiție : să 
nu fie numai un bun meșteșu
gar ci și un talent.

Reporter : Unele cinematogra
fii, mă refer în special la cea de 
la Hollywood, au adoptat și alte 
sisteme. Pe lîngă cel de care 
vorbeați funcționează metoda co
lectivelor specializate : gagmani, 
scenariști, dialoghiști etc. După 
asemenea scenarii, lucrate pe 
etape în mai multe colective în 
care firește sînt oameni cu ta

lent la scris, s-au văzut cazuri 
cînd au făcut filme remarcabile 
regizori al căror talent și gust 
sînt discutabile, dar care dădeau 
dovadă de un înalt profesiona
lism. Aș cita în această categorie 
un nume binecunoscut: Cecil B. 
de Miile.

Alexandru Boiangiu : Pînă 
cînd vom avea și noi ase
menea colective specializate și 
scenariști de profesie va trebui 
să ne bizuim/pe scriitori. Majori
tatea scriitorilor noștri pot ofe
ri cinematografiei scenarii origi
nale, îndrăznețe, inspirate din ac
tualitate.

In caz de nereușită să nu se 
dea însă vina pe „necunoașterea 
specificului cinematografic“ de 
către scenarist, că nu aceasta e 
cauza. Nereușita filmului vine 
adeseori chiar de la slăbiciunea 
compoziției literare, de la super
ficialitatea cu care sînt zugră
viți eroii, de la căile bătătorite, 
de la abundența dialogurilor ba
nale și plictisitoare, într-un cu
vânt de la necunoașterea în pro
funzime a realității, a vieții.

Reporter : Care ar fi soluții
le ?

Alexandru Boiangiu: Să
nu se mai apeleze pentru 
scenarii la amatori și diletanți. Ei 
sînt capabili să scrie orice numai 
pentru a se vedea jucați cu orice 
preț. Și prețul e mult prea mare. 
E calitatea. Repet: regizorul să 
fie urmărit de o idee și să 
nu se lase pînă ce nu o 
realizează. Sînt pentru forma
rea cuplurilor ideale scenarist- 
regizor, în care regizorul este 
coautor activ. Căci experiența 
marilor cinematografii atestă că 
nu se poate face nimic valoros 
fără contribuția regizorului. A- 
ceasta comportă din partea regi
zorului nu numai răspundere, ci 
și talent (literar sau publicistic) 
căci nu este vorba de o colabo
rare în general, pe bază de dis
cuții, ci pe bază de scris efectiv 
în doi, trei sau mai mulți. Și, 
în fine, de ce ar fi Buftea un 
C.A.M., o casă autonomă a fil
mului artistic P Ce ar fi dacă am 
mai avea încă unul sau două 
studiouri mai mici, regionale ?

S-a mai discutat despre aceas
tă treabă și poate că nu e rău 
să se reia discuția pentru o 
perspectivă mai apropiată sau 
mai îndepărtată. Cred că nici în 
domeniul cinematografiei n-ar 
strica să existe emulația întrece
rii care cuprinde întregul nostru 
popor, constructor al socialismu
lui.

ATANASIE' TOMA

Start în munti,
dar către ce?

H iecare familie de 
miner din Valea 
fiului își are o gar
derobă de excursie 
a sa, completată și 
variată, comparti
mentată după timp

și anotimp. Vara sau iarna, toam
na sau primăvara, pe vreme 
călduroasă sau răcoroasă, aceste 
garderobe sînt deschise cu re
gularitate în fiecare ajun de săr
bătoare. Potecile munților spre 
piscuri au oricînd pentru mineri 
aceeași chemare irezistibilă pe 
care o au galeriile munților spre 
adîncurile lor. La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute s-a dat așadar 
startul spre munți. Echipamentul 
de excursie a fost din nou îm
brăcat. Escaladarea a început 
sîmbătă după ieșirea din șut, pe 
traseu „aliniindu-se“ peste 1 000 
de mineri, soții și copii ai aces
tora. Pentru cei din Lupeni și 
Uricani, linia de sosire a fost ca
bana „Cîmpul lui Neag" și 
„Straja“, pentru cei din Vulcan, 
și Aninoasa, cabana „Vîlcan “pen
tru cei din Petrila și Lonea, ca
bana „Rusu" etc. (sînt zece ca
bane în apropiere care îi primesc 
cu regularitate pe acești oaspeți 
obișnuiți „ai casei“. Noaptea spre 
duminică a fost petrecută după 
preferințe, în dormitoarele como
de ale cabanelor sau în corturi 
proprii și colibe improvizate din 
crengi. Romanticii și-au ales ul
tima preferință. In zori s-a fă
cut apel din nou la preferințe. 
Tînărul maistru Suba Mircea de 
la Lupeni a preferat plaja alpi
nă alături de puștiul său și soție. 
(Vartburgul propriu cu care sosi
se și l-a adăpostit la umbră), 
Drăgan Vasile electrician la fi
latura Lupeni, turist pasionat

O APARIȚIE
BINE VENITĂ

Editura „Meridiane“ a venit 
de curînd în ajutorul celor 
dornici să cunoască cultura 
materială și spirituală a po
porului nostru sub toate as
pectele ei publicînd în colec
ția „Monumentele patriei noas
tre“ un „Mic îndreptar de 
monumente istorice".

Inițiativa este cu atît mai 
lăudabilă cu cît albumele în
tocmite succint, avîndu-se in 
vedere datele necesare cu
noașterii monumentului pre
zentat, se adresează celui mai 

CONSTANȚA: La dană însemnate cantități de bitum românesc destinat exportului sini 
pregătite pentru încărcare Foto: AGERPRES

și-a ales plimbarea prin pădure 
și pe cursul pîraielor de munte, 
Șerhan Nicolae, Drob Gheorghe 
și alți tineri mineri de la Vulcan, 
interesați în cunoașterea istoriei 
patriei, au ținut să străbată și să 
admire pe îndelete priveliștile 
„Pasului Vîlcan" prin care au pă
truns armatele împăratului Tra- 
ian în Dacia acum aproape 2 000 
de ani. Un alt grup de 30 de ti
neri de la mina Petrila (Vasila- 
che Nicu, Covaci Ferenț, Blaj 
Teodor etc), au organizat între
ceri ad-hoc de orientare turisti-

• Escaladarea a început 
sîmbătă după-amiază
• Linia de sosire i 
cabanele „Straja“, 
„Rusu“, „Vîlcan...“
• Surprizele unor 
interviuri la cota 1450

că, alpinism. Intr-adevăr natura 
acestor locuri oferă pentru toate 
exigențele confortul și destinde
rea după o săptămînă de lucru. 
Firește I.R.B.C. subunitatea oa- 
banei Petroșeni care administrea
ză cabanele situate aici, concu
rează la completarea confortului 
oferit de natură. S-au mai bine 
zis ar trebui să concureze într-o 
măsură mai mare. La cabana 
„Straja“ (cota 1 450) de pildă, un 

larg public familiarizîndu-1 
astfel cu aceste comori de preț 
ale patriei. Pînă în prezent au 
apărut albume despre mînăsti- 
rile Moldovița, Neamțului, 
Humor, Voroneț, Putna, ur- 
mînd să apară Horez, Căldă- 
rușani, Govora, Dealului, Su- 
cevița. Amintind condițiile 
grafice deosebite (fotografiile 
sînt excelente) consemnăm 
una din reușitele editoriale cu 
care „Meridiane“ ne-a obiș
nuit.

N. A. 

excursionist a ținut să facă cîte- 
va observații i personalul de aici 
— îmi spunea el — este prea 
puțin ospitalier, curățenia în ca
mere lasă de dorit. Anul trecut 
în jurul cabanei au fost multe 
mese inprovizate. Nu au mai ră
mas decît 3-4, restul au fost arse 
în sobe astă iarnă. Acum trebuie 
să servești gustarea chiar pe iar
bă. în apropiere sînt 4 izvoare 
cu apă potabilă, dar nu sînt deloo 
amenajate pentru a putea fi folo
site. Bufetul este slab aprovizio
nat. Nici măcar sucuri răcoritoa
re atît de mult solicitate pe a- 
ceastă căldură...

Lipsuri similare îndeosebi în 
ce privește aprovizionarea, se ob
servă și la restul cabanelor. Bu
fetele de la „Rusu“ și „Cîmpul lui 
Neag“, nu pot face față în dumi
nicile aglomerate, nu dispun de 
preparate proaspete suficiente.

De aici decurge invitația ca 
lucrătorii de la I.R.B.C., să vizi
teze mai des cabanele de care 
răspund, să îndrume mai îndea
proape personalul, să constate și 
să urmărească înlăturarea aces
tor neajunsuri. La I.R.B.C., sub
unitatea Petroșeni, am aflat ds 
altfel cîteva lucruri ciudate.

— De ce nu se deschid în 
zilele aglomerate chioșcuri ali
mentare, improvizate la cabanele 
mai apropiate ? l-am întrebat pe 
tov. Vălureanu Mihai.

— Noi nu avem personal sufi
cient și oalificat — ne-a spus eL 
T.A.P.L. ar putea scoate aseme
nea chioșcuri ocazionale dar 
atunci nu ne mai putem face 
noi planul...

Iată un punct de vedere rât 
se poate de original. Vasăzică, 
excursioniștii nu pot beneficia de 
o bună deservire deoarece 
I.R.B.C. ține la planul său, fi
rește, nu și la planul... T.A.P.L.

Mai sînt necesare și alte mă
suri. Sfatul popular orășeneso 
Petroșeni trebuie să se preocupe 
mai serios de întreținerea drumu
lui către cabanele „Rusu“ și 
„Cîmpul lui Neag“, care au de
venit în urma ploilor greu prac
ticabile pentru mașini. Comitetul 
orășenesc Petroșeni al U.T.M., în 
colaborare cu comitetul pentru 
cultură și artă și consiliul sin
dical local, trebuie să organizeze 
în asemenea zile, cînd sute și 
mii de mineri își petrec timpul 
liber la cabane, programe cultu- 
ral-artistice în aer liber, susținute 
de formații artistice locale. Con
dițiile pentru petrecerea timpului 
liber plăcut ar fi astfel mult îm
bunătățite și fiecare start în 
munți, s-ar bucura de o tot mai 
bună apreciere din partea mine
rilor.

LAL ROMULUS
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LA CERCUL DE ELECTRONICĂ
limitate pe categorii de vîrste. De ase
menea, s-a propus atragerea unor spe
cialiști din producție, pasionați de teh
nică și inventivi a căror înaltă compe
tență este în sine atrăgătoare pentru 
tineri și care să-și aducă contribuția la 
realizarea unor emisiuni interesante de 
acest gen.

în ceea ce privește producția de fil
me legate de tema pusă în discuție au 
fost puține lucruri de spus. Pentru 
preșcolari nu se produc filme în care 
cu mijloace specifice să li se trezească 
interesul pentru știință și tehnică; 
pentru elevii de la clasa a VlII-a în 
sus, de obicei Ministerul Învățămîntu- 
lui recomandă atît cantitativ cît și 
tematic filmele necesare. Dar realiză
rile sînt minime. Pentru școlile profe
sionale, adică pentru diferite speciali
tăți, nu se realizează filme. Se fac filme 
care servesc educației sanitare a ti
neretului, se realizează filme bune cu 
privire la respectarea normelor de cir
culație, se realizează filme cu privire 
Ia comportarea în societate, dar nu se

produc filme care să servească atrage
rii tineretului spre știință și tehnică.

Nu mai este nevoie să demonstrăm 
eficiența filmului în toate domeniile 
muncii educative. Filmul de propagan
dă tehnică, convingător și atractiv își 
poate aduce un prețios aport la trezi
rea interesului și a pasiunii tinerei 
generații față de problemele științei și 
tehnicii moderne.

în discuția organizată de redacția 
noastră a reieșit ca o problemă actua
lă crearea unui organ care să se ocu
pe de problemele filmului iehnico- 
științific la noi în țară. Jurnalul „Pio- 
nieria“ a editat în cîteva numere ale 
sale asemenea teme. N-ar fi rău dacă 
acest jurnal ar include în tematica sa 
preocuparea permanentă de a cultiva 
în rîndurile școlarilor pasiunea pentru 
știință și tehnică. După cum n-ar fi 
inoportună crearea unui jurnal cine
matografic periodic care să se ocupe 
numai de problemele tehnice numit, 
eventual: „Micul constructor“ și care 
să fie difuzat în școli, Ia Palatul pio-

nerilor și Ia Casele pionierilor. S-ar 
putea, de asemenea, crea un studio sau 
o secție pe lingă un studio existent, 
care să aibă acest profil.

Ar fi foarte bine Venită o discuție 
largă cu profesori, directori de școli, 
pedagogi despre modalitățile de abor
dare a temelor tehnice și științifice în 
filme adresate copiilor și tineretului.

Din păcate nu se poate vorbi pe larg 
despre modul în care se adresează din 
acest punct de vedere revistele de spe
cialitate copiilor și tineretului, care este 
aportul pe care și-l aduc tipăriturile 
în general, pentru simplul motiv că nu 
există o preocupare permanentă în a- 
cest sens. Revistele „Știință și tehnică“, 
„Sport și tehnică“, se adresează în in
suficientă măsură adolescenților (co
piilor nu li se adresează nici o revistă 
de acest gen), nu-i solicită în rezolva
rea practică a unor probleme de na
tură tehnică. S-a sugerat ca revistele 
de specialitate să editeze periodic su
plimente în care să îmbine informația 
tehnico-științifică cu problemele date 
în studiu, cu scheme care să-i ajute pe

tineri să-și construiască singuri mașini 
și mecanisme. în tipăriturile adresate 
preșcolarilor și școlarilor ar trebui să-și 
găsească mai mult loc elementele de 
tehnică. S-ar putea edita pliante, plan
șe, scheme etc. a căror grafică, ilustra
ție să servească cultivării pasiunii 
pentru știință și tehnică a copiilor și 
școlarilor, să le dezvolte gîndirea și in
ventivitatea.

H
dată pășind pe porțile șco
lilor copiii descoperă o 
lume nouă, capătă posibi
lități noi de cunoaștere și 
investigație. Ce le oferă 
școala din punctul de ve
dere exprimat mai sus ? 
Aici limitarea este într-un fel legifera
tă chiar de regulamentul școlar care 
prevede : „La clasele I—IV se vor or
ganiza cercurile „Mîini îndemînatice“ 

și „Prietenii cărții“. La clasele V— 
VIII se organizează... cercuri tehnice 
de radio, foto, aero și navomodele“.

Oare toți copiii țării vor deveni avia
tori și marinari ? Unde să găsească 
răspunsuri la numeroasele întrebări pe

care și le pun cei pe care-i pasionea
ză problemele electricității ori ale ra
diofoniei ?

Ajunși în școala medie, tinerii au nu 
numai bogate cunoștințe ci și preferin
țe de pe acum cristalizate. Moderniza
rea programelor de învățământ a ma
nualelor au stabilit o mai justă core
lație între volumul și calitatea cunoș
tințelor cu care sînt înarmați elevii și 
nevoile economiei și culturii noastre 
socialiste. Dar încă nu este îndeajuns 
stimulată inventivitatea elevilor, încă 
nu le sînt create condiți pentru desfă
șurarea unei interesante activități 
pentru îmbogățirea cunoștințelor teh
nice, pentru dobîndirea unor deprin
deri practice. Chiar regulamentul șco
lar limitează organizarea cercurilor 
doar la cel de electrotehnică pentru 
școlile de la orașe și „al tinerilor tracto
riști“ pentru cele din mediu rural. De 
ce n-ar oferi regulamentul școlar posi
bilitatea afirmării inițiativei conduce
rilor școlilor în funcție de pasiunile 
autentice ale elevilor, de condițiile 
existente într-un oraș sau altul pentru 
crearea unor cercuri care să contribuie 
la dezvoltarea pasiunii lor față de un 
domeniu ori altul de activitate ? O 
asemenea organizare ar cîștiga defini
tiv mii și mii de tineri pentru toate 
ramurile tehnice astfel încît la absol
vire mult disputata problemă „Ce me-

serie să-mi aleg“ ar fi în parte rezol
vată.

★

ducația politehnică, ca 
parte integrantă à edu
cației comuniste, ca
pătă o importanță deo- 
bită' în actuala fază a 
dezvoltării economiei 
și culturii noastre so

cialiste. (Tocmai de aceea Con
gresul al IX-lea al P.C.R. a hotă
rî t o profilare corespunzătoare a 
învățămîntului, în anii viitori 
urmînd să se creeze licee de spe
cialitate, industriale, agricole, 
economice etc). Avem toate con
dițiile ca prin întregul complex 
de mijloace educative să creăm 
un adevărat cult în rîndurile ti
nerei generații pentru tehnică, 
pentru formarea și dezvoltarea 
aptitudinilor și deprinderilor teh
nice.

Socotim aceste prime interven
ții abia începutul dezbaterii pe 
care ne propunem să o găzduim 
în coloanele „Scìnteli tineretu
lui"

Și invităm pe această cale pe 
tovarășii profesori, pedagogi, 
părinți, specialiști și pe toți cei 
interesați să-și spună părerea, să 
sugereze căile și mijloacele de 
îmbunătățire a activității de cul
tivare a pasiunii copiilor și tine
retului pentru știință și tehnică.
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ScinFeia
li nerefului

Campionatul
Universitar

Ieri în grupa A a Campiona
tului Mondial Universitar de șah 
pe echipe, de la Sinaia, s-au des
fășurat partidele rundei a 4-a. 
Echipa R. P. Române, a întîlnit 
puternica formație a U.R.S.S. și 
scorul este egal (1-1) două par
tide fiind întrerupte în poziții 
complicate. La prima masă Flo
rin Gheorghiu a obținut o re
marcabilă victorie în partida cu 
Savon, aducîndu-i acestuia prima 
înfrîngere din turneu. Nacu a 
pierdut la Anoșin.

In celelalte întâlniri ale run
dei a 4-a s-au înregistrat rezul
tatele : lzrael—-Ungaria 1-0 (3); 
Anglia—Olanda 1,5-1,5 (1); Da
nemarca—R. D. Germană 3-0 (1).

In meciurile întrerupte din ca
drul rundei a 3-a rezultatele fi
nale sînt următoarele : România 
—Danemarca 2-2 ; U.R.S.S.— 
Anglia 2,5-1,5 ; Olanda—Unga
ria 2-2. Echipele din grupa B 
(pentru locurile 10-17) au avut 
zi liberă.

les-

de șah
In clasamentul grupei A con

duce U.R.S.S. cu 9,5 puncte și 
două partide întrerupte urmată 
de Danemarca cu 9 puncte și o 
partidă întreruptă. Pe locul 3 se 
află echipa Cehoslovaciei cu 8 
puncte, dar 
puțin jucat.

cu un meci mai

(Agerpres)

P E S

Dinamo

München

București

I860: 3-2

fotbal Dinamo

Intre 10-15 august, la Mamaia:

Concursul și Festivalul

muzicà ușoara

Plecarea delegației P. C. din S. U. A.
care a participat la Congresul P. C. R.

Delegația Partidului Comu
nist din S.U.A., condusă de 
Cari Winter, purtător de cu- 
vînt al partidului, a părăsit 
marți la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul

Băneașa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Vasile Pa- 
tilineț, Augustin Alexa, Eugen 
Alexe, Ghizela Vass, de acti
viști de partid.

a apărut :

K. Marx — F. Engels

OPERE, vol. 22

766 p. 15 lei

CINEMATOGRAFE

la a treia ediție

Echipa de
București și-a început turneul în 
R. F. Germană, întîlnind aseară, 
în nocturnă, la München, forma
ția München 1860. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3-2 (1-2)
în favoarea fotbaliștilor dinamo- 
viști.

Infor m a t i i

(Agerpres)

CURT

Vizitele delegației P. S. 
Italian

Intre 10—25 august 
are loc la Mamaia a 
treia ediție a Concursu
lui și Festivalului de 
muzică ușoară româ
nească. L-am rugat pe 
maestrul emerit GHE- 
RASE DENDRINO, 
președintele juriului 
concursului, să ne rela
teze cîteva amănunte 
cu privire Ia această 
tradițională competiție 
muzicală :

— Ce noutăți i se 
oferă ascultătorului 
prin concursul de crea
ție de muzică 
din acest an ?

— Ca și la 
anterioare, aș 
NUMAI NOUTĂȚI, 
pentru că unul din 
principalele puncte ale 
regulamentului preve
de lucrări în primă au
diție. Cum prima eta
pă a concursului s-a și 
încheiat, putem anunța 
și numărul acestora t 
27 de lucrări de muzi
că ușoară (una fiind o 
compoziție pentru or
chestră). Sperăm că 
toate vor satisface exi
gențele ascultătorilor. 
Dar să nu anticipăm, 
deși n-aș spune că ju
riului i-a fost prea ușor 
să aleagă din cele a- 
proape 300 de lucrări 
trimise, pe cele mai re
prezentative... Ce mi 
se pare demn de reți
nut este participarea 
largă a compozitorilor 
la această competiție 
artistică. Cu excepția 
celor aleși ca membri 
ai juriului, toți compo
zitorii noștri consacrați 
în aoest gen — unanim 
îndrăgit — au fost pre- 
zenți. Ba, mai mult, au 
trecut „granița“ cum 
se spune și creatori a- 
parținînd altui gen 
muzical, sau altor do
menii de creație. Mă 
refer la compozitorul 
Laurențiu Profeta, la 
actorul Radu Zahares- 
cu ori la instrumentiș
tii Petre Mihăiescu și

ușoară

edițiile 
spune,

Mir cea Popovici — că
rora le vom cunoaște 
de această dată și cali
tățile de compozitori 
de muzică

— Ce ne puteți spu
ne despre desfășurarea 
festivalului ?

ușoară.

abia după— Știm, 
interpretarea de la Ma
maia lucrările vor că
păta viza de circulație 
și, deci, consacrarea. 
V-am ruga, totuși, să 
ne vorbiți despre pie
sele selecționate...

— Cele mai bune 
dintre aceste creații 
dezvoltă inspirat tradi
țiile muzicii ușoare ro
mânești, ale folcloru
lui nostru, izvor de 
inepuizabile motive de 
inspirație pentru orice 
creator. Vom asculta 
cîntece optimiste, me
lodioase, cu un viu co
lorit orchestral, variate 
ca factură, ca temă, ca 
stil, cu texte de multe 
ori de ținută, care spe
răm să satisfacă gustul 
și exigența crescută a 
ascultătorilor. Vom as
culta cîntece despre 
frumusețile patriei, 
despre tinerețe, despre 
dragoste. Viața noastră 
mereu mai bogată, mai 
frumoasă, invită singu
ră să fie cîntată în 
vers și melodie. Aces
tei invitații i-au răs
puns concurența și 
sperăm ca sarcina grea 
de selecționare a juriu
lui să fi fost îndepli
nită la toți indicii; ju
riul s-a străduit să nu 
facă concesii de conți
nut sau artistice, să 
răspundă cît mai exi
gent încrederii ce i-a 
fost acordată. Pe fie
care dintre creatori 
concursul l-a obligat 
să răspundă PRIN 
FRUMOS, FRUMO- 
S ULUI și aceasta mi se 
pare un lucru demn de 
notat. Toate cele 27 de 
piese selecționate spe
răm să fie pe placul 
ascultătorilor.

— Ca și la ediția 
trecută, prezentarea 
cîntecelor se va face în 
dublă interpretare. Ce
le 27 piese vor forma 
obiectul primei zile de 
concurs, apoi, în a 
doua seară de concurs 
alți interpreți vor pre
zenta din nou toate 
cele 27 de piese. A- 
ceasta va da posibilita
tea reliefării diferen
țiale a partiturilor și 
textelor respective, cre- 
înd totodată soliștilor 
condiții de afirmare a 
stilului propriu de in
terpretare. Față de 
anul trecut și-au anun
țat participarea și so
liști din provincie. Ma
joritatea interpreților 
sînt foate tineri. Din
tre „bătrînii“ cunoscuți 
aș cita-o pe Margareta 
Pîslaru, sperînd să nu 
se supere de glumă. 
„Decanul“ de vîrstă al 
soliștilor e Luigi Io
nescu. Ceilalți: Con
stantin Drăghici, Ilinca 
Cerbacev, Luchi Mari- 
nescu, Gioni Dimitriu, 
Jean Păunescu, Anca 
Agemolu, Grațiela Chi- 
țu, Puica Igiroșanu, 
Alexandru Jula și Ionel 
Miron, Cristian Popes- 
cu, Aurelian Andrees- 
cu. Acompaniamentul 
va fi susținut de or
chestre,e Radiotelevi- 
ziunii (dirijor: Sile Di- 
nicu), Casei de discuri 
„Electrecord.“ (dirijor: 
Al. Imre) și de orches
tra de muzică ușoară 
condusă de Horia Mo
culescu. La manifestă
rile Festivalului își mai 
aduc contribuția regi
zorul Sorin Grigorescu 
și pictora scenograf 
Doina Levințe.

Reedităm și anul a- 
cesta o „seară de mu
zică ușoară româneas
că" în cadrul Festiva
lului. Își vor da con
cursul Sextetul „Tine-

rețea“, orchestra Horia 
Moculescu, orchestra 
Iancsy Korossy, Quar- 
tetul „Mamaia“. Pe 
lingă soliștii înscriși la 
concurs, vor susține 
seara alți tineri talen- 
tați, selecționați din 
rîndurile artiștilor ama
tori afirmați pe scenele 
cluburilor și caselor de 
cultură bucureștene 
(Metania Chiriacescu, 
Elisabeta Babici, Aura 
Urziceanu, Marius Ior- 
ga, Petre Geambaș, Ni- 
țu Zisu). Repertoriu: 
cele mai frumoase me
lodii din muzica ușoa
ră românească, ulti
mele creații ale anului 
1964—1965.

— înaintea primului 
gong și a primei ridi
cări de baghetă, o ulti
mă întrebare : cum se 
va face selecția finală ?

— Juriul își va spu-
’ , l ce 
în scris, 
? apre-

ne cuvîntul după 
și-l va spune îi 
pe „fișele de 
cieri, publicul ascul
tător. Stabilindu-se ce
le mai bune lucrări, cei 
mai buni interpreți, în 
cadrul concertului fes
tiv de închidere se vor 
decerna premiile. Dar 
adevărata adeziune — 
ne spune în încheiere 
interlocutorul nostru — 
o vor primi compozi
torii și interpreții de la 
milioanele lor de prie
teni — iubitorii muzi
cii ușoare, prin prelua
rea celor mai frumoase 
melodii. Această ade
ziune mi se pare cel 
mai mare și deci cel 
mai stimulativ premiu. 
Această distincție le-o 
doresc tuturor partici- 
panților la concurs, 
convins fiind că inspi
rația și exigența tutu
ror celor ce-și consacră 
activitatea acestui gen 
cu milioane de prie
teni nu are decît de 
cîștigat.

FLORICA POPA

ROMULUS ȘI REMUS — cine- 
mascop — la Patria, orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15; completare 
„A CUI E VINA Ia București, 
orele. 8,45; 11,15; 13,45; . 16.15.; 
18,45; 21,15. la Excelsior, orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; eoni- ' 
pletare „A CUI E VINA?”. Ia 
Grivița, orele 9; 11,30, 14; 16,30; 
19; 21,30; completare „A CUI E 
VINA ?". la Modern, orele ; 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19, 21. DOMNUL 
— cinemascop — la Republica, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16,15, 18,45; 
21,15; la Tomis, orele 8,45; 11',25; 
13,30; 16; 18,30; 21. la Melodia, 
orele 9, 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21. LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — la Festival, pînă la ,5 
august, orele 8,45; 11,15; 13,45-,
16,15; 18,45; 21,15. STRIGĂTUL — 
la Luceafărul, orele 8,30; 11,30 ; 
13,30; 16, 18,30; 21. la Feroviar, 
orele 8,45, 11,15; 13,45; 16,15; 19; 
21,30. CÎNTÎND DESPRE ARIZO
NA — la Carpati, orele 10; 12,30; 
16 , 18,30; 21; completare „BUN 
GUST... GUST BUN". la Capitol, 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,30;. 18,45; 
21; completare „DRUMUL". UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP — la 
Victoria, orele 9,45; 12; 14,15 ;
16,30; 18,45; 21. la Bucegi, orele 
10; 12,15; 16; 18,30; 21; completa
re „LA CEL MAI ÎNALT NIVEL". 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD. ■- 
cinemascop — la Central, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15 ; . 18,3(1 ;
20,45, la Unirea, orele 11; 16;
18.15. BAȚI-MI ((INDICA DE 
RECLAMAȚII — la Lumină, orbie 
10; 12,3'0; 15,30; 18; 20,30. la Ciu
lești, orele 15,30; 18; 20,30. JUN
GLA TRAGICĂ — ia Union, orele 
15,30; 18; 20,30. la Popular, orele 
16; 18,15; 20,30. PROGRAM 
ȚRU COPII — dimineața —

plecat marți la 
Pekin, pentru a 
inaugurarea — 
nomice române ce se va des
chide la 5 august în capitala 
R.P. Chineze.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construc
țiilor, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R.P. Române, de reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere economice.

Erau prezenți Liu Fan, am
basadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai am
basadei.

amiază spre 
lua parte Ia 

Expoziției eco-
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația Partidului 
Socialist Italian, condusă de 
Giaccomo Brodolini, secretar 
național adjunct al partidului, 
împreună cu tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a sosit marți în regi
unea Dobrogea.

Pe aeroportul „Mihail Ko- 
gălniceanu“ oaspeții au fost 
întîmpinați de Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., și 
Petre Ionescu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Sfatu
lui popular al regiunii Dobro
gea.

Membrii delegației au vizi
tat apoi stațiuni de pe litoral.

a
Zii-
se-

unei ședințe 
a avut loc la

9 în cadrul
U.E.F.A., care 
rich, s-a stabilit ca in acest 
zon să aibă totuși loc prima' ediție
a ,,Cupei Europei' Ia fotbal pen
tru echipele de amatori. La compe
tiție și-au anunțat oiicial partici
parea echipele R.F. Germane, An
gliei, Austriei, Scoției, Spaniei,

Franței, Țării Galilor, Olandei, Ir
landei, Italiei, Turciei și Iugosla
viei. La 24 august, Ia Zurich va 
avea Ioc tragerea la sorii pentru 
stabilirea jocurilor. Echipele Belgi
ei, Greciei, Portugaliei și Elveției 
care și-au anunțat acum două luni 
participarea, au fortaitat în ultimul 
moment.

Colocviul internațional „România turistică“
Marți au luat sfîrșit la Poiana 

Brașov lucrările Colocviului in
ternațional „România turistică“, 
organizat de Uniunea Ziariștilor 
din R. P. Română și Oficiul na
țional de turism „Carpați“ sub 
egida Federației internaționale a 
scriitorilor și ziariștilor de turism 
— F.I.J.E.T. Colocviul a întru
nit 53 de scriitori și ziariști de 
turism din 16 țări, membre ale 
F.I.J.E.T.

La închidere a fost organizată 
o gală de filme turistice urmată

de un dejun oferit de Direcția 
Trustului regional O.N.T. „Car
pați“ — Brașov.

Cu începere de la 4 august, 
participanții la colocviu vor în
treprinde excursii de documen
tare în țară.

La Poiana Brașov a avut loc, 
de asemenea, ședința Comitetu
lui director al F.I.J.E.T., care a 
dezbătut probleme legate de or
ganizarea celui de-al X-lea Con
gres al Federației, ce se va des
fășura în septembrie la Zagreb.

O delegație guvernamen
tală a R. P. Romane a 

plecat la Pekin

O delegație guvernamentală 
a R.P. Române, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, a

La Monumentul Eroilor 
Patriei

Marți la amiază, noul amba
sador al Japoniei la București, 
Akira Shigemitsu, a depus o 
coroană de flori Ia Monumen- 

, tul Eroilor Patriei.
Au fost de Țață funcționari 

superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor Ar
mate și ai Sfatului popular al 
Capitalei.

(Agerpres)
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De operativitatea cu

■

care se efectuează arăturile de vară depinde soarta recoltei viitoare. Iată de ce mecanizatorii de 
la G.A.S. Uzunu, din regiunea București, dau zor și cu această lucrare

Foto: AGERPRES

Măsurile 
unilaterale 

mențin 
deficiențele

URMĂRI DIN PAQ. I

PEN- 
_----- -------- - la

Doina — după amiază — OLIVER 
TWIST, orele 11,15; 13,45; 16,15, 
18,45; 21. la Cultural, orele 15,30;

In- 
20 , 
14 , 
LA 
Da-

18; 20,30. PRELUDIO 11 — la 
frățirea între popoare, orele 
la Miorița, orele 9,45; 12;
16,15; 18,30; 20,35. ÎNTlLNIRE. 
ISCHIÂ — cinemascop — Ia 
cia, orele 9,30; 14, în continuare, 
și 16,15; 18,45; 21. Ia Volga, Ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
AMERICA, AMERICA —: ambele ; 
serii — la Buzești, orele 15; 18,30; 
la Crîngăși, orele 16; 19,30. la ,Qo- 
troceni, orele 14; 17,15; 20,30. SĂ
RITURĂ ÎN ÎNTUNERIC — la Co- 
lentina, orele 16; 18,15; 20,30. DE
CORAȚII PENTRU COPIII MINU
NE — la Flacăra, orele 16; 18,15; 
20,30. la Flamura, orele 10; 12; ■■ 
16; 18; 20. ZIDUL ÎNALT -
la Vitan, orele 16; 18. la Progre
sul, orele 15,30; 18, 20,15. DE DOI i 
BANI VIOLETE — la Munca, ore
le 17; 18,45; 20,30. la Viitorul,
orele 16; 18,15; 20,30. FEMEIA
NECUNOSCUTĂ ■— ia Arta, orele 
11,15; 18; 21. RABY MATYÂS — 
la Moșilor, orele 16; 18,15.
NUNTA CU PERIPEȚII—- la Cos
mos, orele 15,30; 17,45; 20,15. •
WINNEȚOU — cinemascop — la. 
Ferentari, orele 10,30; 16; 18,15; 
20,30. PENSIȚțNEA BOUȚANKA 
— la Floreasca, orele 10,30; 12 30,- 
16; 18,15; 20,30. BRĂȚARA DE 
GRANATE — cinemascop —' la 
Rahova, orele .15,3.0; 17,45; 2.0.
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR - ci
nemascop la" Lira, orele 15.30" ; 
19; completare „Ș.OPIRLE", CUM 
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE — 
la Drumul Sării, orele 15,30 ; 
17,45 ; 20 ; completare „CON
STRUIM". la Pacea, orele 16; 
18,15; 20,30.

Toate combinele, 
toți secerătorii 

în lan!

fiecăruia la realizarea unor pro
duse de calitate superioară ?

„Noi am urmărit să cultivăm 
la tineri răspunderea pentru ca
litatea produselor — spunea to
varășul Aurel tyluțu, secretarul 
comitetului U.T.M. Iar acțiunile 
pe care le-am întreprins în acest 
an au vizat tocmai acest lucru. 
Dacă nu am reușit întotdeauna 
să obținem și cele mai bune re
zultate, de vină nu sîntem nu
mai noi!“.

Am reprodus întocmai cuvin
tele tovarășului secretar. Să ve
dem însă ce era normal să facă 
comitetul U.T.M., cum putea el 
să nominalizeze fiecare loc de 
muncă în care tinerii au mai mul
tă nevoie de ajutor.

în luna martie, cînd cali
tatea a constituit subiect se
rios de discuție pentru tot co
lectivul uzinei, și comitetul 
U.T.M. a dezbătut pe larg a- 
ceastă problemă cu tot activul 
U.T.M. în referatul prezentat, 
pe bază de exemple concrete, se 
arătau deficiențele, de-a lungul 
întregului flux tehnologic. Se a- 
răta, de pildă, că 0,15 la sută 
din cantitatea de țevi de calita-

te necorespunzătoare provine de 
la nereglarea temperaturii în 
cuptoare ; 0,6 la sută au sudura 
întreruptă etc.

Cum este și firesc, tinerii au 
făcut și propuneri pentru îmbu
nătățirea calității țevilor. Vasile 
Grancea și Leon Agu au propus 
ca probele de sudură pentru a- 
nalizele de laborator să fie lua
te din jumătate în jumătate de 
oră. Sau. să fie amenajate încă 
două paturi de control la fini
saj, pentru ca, pe lîngă probe
le de presiune, la fiecare țeavă 
să se facă vizual și controlul de 
„lăcrimare“. Deci, o preocupare 
atentă, observații competente.

Pe baza discuțiilor, a propune
rilor făcute a fost întocmit și un 
plan de măsuri.

— Ce cuprinde el? — l-am în
trebat pe secretarul comitetului 
U.T.M.

— Precis nu aș putea spune 1?
Ne-a interesat să cunoaștem în 

ce măsură prevederile din pla
nul stabilit atunci, au fost apli
cate. Răspunsul primit din par
tea secretarului U.T.M. nu a pu
tut fi cu nimic mai „precis“ de
cît primul. Și iată de ce. După 
ce a fost întocmit, planul de mă
suri și-a găsit locul în dosar.

Cum a fost urmărit nu-i greu 
de înțeles.

Comitetul U.T.M. în Ioc să 
fi urmărit modul cum tinerii res
pectă procesul tehnologic, tehno
logia de fabricație s-a mulțumit 
doar cu o măsură unilaterală de 
a întocmi un plan, care și acela 
răspundea numai pe jumătate 
problemelor la care tinerii erau 
chemați să-și aducă din plin con
tribuția.

Una din cerințele adresate ti
nerilor de aici, o constituie, în 
mod firesc, preocuparea pentru 
ridicarea calificării. Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît în uzină s-au 
întîlnit cu meserii noi pe care nu 
le mai profesaseră. Dar comitetul 
U.T.M. nu s-a ocupat îndeaproa
pe ca toți tinerii să fie cuprinși 
la cursurile de ridicare a cali
ficării, organizate în uzină. El 
nu a sesizat conducerii uzinei, 
așa cum avea obligația să o facă, 
că unele cursuri cum sînt, de 
pildă, cele pentru controlori teh
nici de calitate conțin prea mul
te generalități. Sau nu a con
trolat în ce măsură organizațiile 
de bază U.T.M. se preocupă de 
antrenarea tinerilor în întrece
rea socialistă, de ajutorarea a-

cestora în vederea 
angajamentelor. Și 
nevoie de ■ acest ajutor. Aceasta 
cu ațît mai mult cu cît din tota
lul celor cîteva sute de tineri 
antrenați în întrecerea socialistă 
pe bază de angajamente concre
te doar 40—45 s-au menținut 
evidențiați lună de lună în între
cerea socialistă.

Considerăm că organizația 
U.T.M. de aici își poate aduce 
o prețioasă contribuție la îmbu
nătățirea activității uzinei. Re
venind la cele spuse de to
varășul inginer Tudose Ungurea- 
nu : „Vom atinge capacitatea 
proiectată încă în acest an“ 
punem acum întrebarea : „Oare 
faptul că o anumită cantitate de 
țeava care iese din utilaje este 
de calitate slabă nu constituie 
indirect un mijloc de a micșora 
însăși capacitatea utilajului?" Iată 
deci una din direcțiile spre care 
trebuie să-și îndrepte atenția, în 
primul rînd, colectivul uzinei. 
Se cere însă o mai atentă mun
că de îndrumare, de control, de 
întărire a exigenței începînd de 
la muncitorul care conduce un 
agregat și pînă la conducerea 
uzinei.

îndeplinirii 
tinerii aveau

,1 
Calbor, de exemplu, în plină 
campanie agricolă, cînd era și 
este nevoie de prezența la lucru 
a tuturor tinerilor țărani coope
ratori la secerat, la strînsul Și 
transportul snopilor etc., secreta
rul comitetului U.T.M. s-â ocu
pat cu deosebită rîvnă de antre
namentele echipei de fotbal și 
de organizarea unui meci, -Fără 
îndoială că e utilă și. această ac-
tivitate, dar numai după, ce, .re
colta a fost pusă la adapôst. 
Acum, atenția .'trebuie concentra
tă în, primul rînd spre antrena- 

' vea tuturor tinerilor la seceriș și 
là celelalte lucrări urgente clin 
cîrrip.

Nesatisfăcător este și ritmul în 
care lucrează cpmbinelç. Multe 
stau ore întregi din. cauza, unor 
defecțiuni destul de mici,, iar 
mecanicii și atelierul mobil . al 
S.M.Ț. Făgăraș intervin cu .mari 
întîrzieri.

Iată, deci, rezerve care trebuie 
să fie bine folosite. Este impe
rios necesar să se acționeze mult 
mai prompt în aceste, direcții .. 
deoarece în raionul Făgăraș re
colta de păioase a fost strînsă 
numai de pe 5 000 de hectare 
din cele peste 13 000 cultivate 
și timpul esté foarte înaintat.



Un articol din

Rundschau

„Frankfurter

„Ia început erau 685 
de consilieri militari" 
se intitulează o trece
re în revistă a „esca
ladării“ militare ame
ricane în Vietnam, 
apărută în ziarul 
„FRANKFURTER RUND
SCHAU“.

„Participarea activă a for
țelor armate americane la 
războiul împotriva Vietcon- 
gului a început acum 11 ani, 
arată ziarul. Contingentul 
american, trimis la 23 oc
tombrie 1954 de președin
tele Eisenhower în Vietnam, 
se compunea din 685 consi
lieri militari. între timp, 
soldații americani nu mai 
sînt de multă vreme numiți 
„consilieri militari".

Iată și datele cele mai 
semnificative ale escaladă
rii, așa cum le prezintă 
„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU“.

23 octombrie 1954 : preșe
dintele Eisenhower trimite 
685 de consilieri militari în 
Vietnamul de sud.

Mai 1961 ; Lyndon John
son vizitează Vietnamul de 
sud în calitate de vicepre
ședinte. Numărul consilieri
lor se ridică Ia 1 650.

Ianuarie 1962 : primele 
avioane cu reacție ameri
cane sosesc la Saigon.

Martie 1962 : primul „con
tact" între soldații S.U.A. și 
partizanii Vietcona.

Ianuarie 1963: In Vietna
mul de sud se găsesc 12 000 
soldați americani.

Iulie 1964 : numărul aces
tora crește la 21 000.

August 1964: avioane a- 
mericane atacă Vietnamul 
de nord.

Decembrie 1964: peste 
22 000 militari americani se 
găsesc în Vietnamul de sud. 
Ajutorul anual pentru Sai
gon se ridică la 700 milioa
ne dolari.

Februarie 1965: noi a- 
tacuri ale avioanelor ameri
cane împotriva Vietnamului 
de nord.

Martie 1965 : 3 500 
dați ai infanteriei 
americane debarcă la 
din Da Nang.

5—9 mai 1965 : alți 
infanteriști de marină 
barcă în Vietnamul de sud. 
Efectivul total al forțelor 
americane se ridică la 42 000 
de oameni.

7 iunie 1965: un purtător 
de cuvînt militar din Saigon 
evaluează efectivele ameri
cane din Vietnam la 51 000 
de oameni: forțele terestre
— 21 500 ; infanteria marină
— 16 500 ; aviația — 9 500 ; 
marina — 3 500.

16 iunie 1965 : ministrul 
apărării al S.U.A., McNa
mara anunță trimiterea al
tor 21 000 de soldați ameri
cani.

28 iulie 1965: ordinul 
președintelui Johnson de a 
fi trimiși alți 50 000 soldați 
pentru a ridica potențialul 
militar al S.U.A. în Vietna
mul de sud la 125 000 de 
oameni.

sol- 
marine 

baza

8 000 
de-

LUCRĂRILE COMITETULUI
In ședința de marți dimineață 

a Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației sovietice, S. K. 
Țarapkin, a declarat că în urma 
agresiunii din Vietnam — pe 
care a caracterizat-o ca pe un 
„război barbar“ — ca și în urma 
intervenției americane din Re
publica Dominicană, situația in
ternațională a devenit încordată.

<

R. A. U.: Aspect de la Festivalul tineretului ce a avut loc la 
Cairo cu prilejul aniversării revoluției

d ©
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Înaintea votului decisiv din parlamentul grec
Citirea în Parlament a declarației-program a guver

nului Novas, nu a schimbat —- după cum era de aștep
tat — cu nimic raportul de forțe existent în acest for 
legislativ.

înainte de prezentarea declarației-program, ziarul 
„Eleftheria", scria despre posibilitatea atragerii de 
partea premierului Novas a unui important număr de 
deputați ai Centrului „ca urmare a dezvăluirii în Par
lament a cauzelor reale ale demisiei guvernului Pa
pandreu“. Presa de marți însă, scria că declarația- 
program a premierului nu numai că a fost departe de 
a constitui un „act de acuzare împotriva fostului gu
vern", dar a fost mai mult „o încercare de discul
pare“. („To Vima“)

Hotărîrea adoptată, în 
instanță, de deputății 
de Centru de a nu mai 
lucrările Parlamentului și a par
ticipa la dezbateri, se datorește 
faptului că cei 145 deputați care 
s-au angajat să voteze împotriva 
guvernului Novas doresc să ur
genteze dezbaterile, pentru a se 
ajunge cît mai curînd posibil la 
vot. Se așteaptă ca votul să in
tervină foarte curînd, probabil, 
potrivit declarației ministrului fi
nanțelor, Mitsotakis, chiar și în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri. Cotidianele centrului, 
stîngei și dreptei, apreciază că 
guvernul Novas, datorită voturi
lor deputaților Uniunii de Centru 
și partidului E.D.A., nu va căpă
ta votul de încredere în Parla
ment.

în culisele politice se dă bă
tălia pentru formarea unui alt 
guvern, care să succeadă ime
diat la putere echipei ministeria
le a premierului Novas. In acest 
sens numeroși deputați ai centru
lui se pronunță pentru respecta-

ultima 
Uniunii 
boicota

rea Constituției, adică invitarea 
liderului partidului care deține

țiunea de răsturnare a guvernului 
Novas, riu-1 pot urma și în ac
țiunea de reluare a puterii. Tot
odată se relevă posibilitatea for
mării unui „guvern de serviciu", 
care, în timp de 45 de zile, ar 
urma să pregătească noi alegeri. 
Forțele de dreapta scontează în 
victoria acestei posibilități, nu
mai pentru că sînt convinse că 
în eventualitatea unor alegeri 
Uniunea de Centru s-ar dizolva 
prin reînființarea Partidului libe
ral, în frunte cu actualul minis
tru al apărării, Costopoulos.

Poziția definitivă a partidului 
Uniunea de Centru se va stabili în

Ecoul nefavorabil al declarației lui Novas

Bătălia politică din culise ® Pronosticurile

observatorilor politici

cele mai multe locuri în Parla
ment de către rege, deci a lui 
Papandreu, și însărcinarea sa cu 
mandatul formării guvernului. Se 
vorbește însă și despre posibili
tatea formării unui guvern în 
frunte cu Ștefanopoulos, fost 
vicepremier în guvernul Papan
dreu. In acest sens ziarul „Ka- 
thimerini“ relevă astăzi că o 
mare parte din deputății Uniunii 
de Centru sprijină candidatura 
lui Stefanopoulos. Ziarul arată, 
totodată, că dacă acești deputați 
l-au urmat pe Papandreu în ac-

cadrul unei ședințe a grupului 
parlamentar al acestui partid, ce 
urmează a avea loc după previ
zibila cădere a guvernului actual.

între timp, în întreaga țară 
continuă mitingurile și demons
trațiile pentru apărarea cuceriri
lor democratice și găsirea unei 
soluții de ieșire din criză pe baza 
respectării Constituției.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

tare
Întrunirea de la Honolulu

D
in nou conferință militară la 
Honolulu. Din nou sînt pre- 
zenți majoritatea participanți- 
lor la aceste reuniuni devenite 
fenomen obișnuit în ultimii 
ani: președintele Comitetului 
mixt al șefilor statelor majore, 
actualmente generalul Earle 
Wheeler, amiralul Grant Sharp,

comandantul suprem al forțelor din Pacific, 
generalul William Westmoreland, comandan
tul suprem al forțelor americane din Viet
nam, fostul și actualul ambasador american 
la Saigon, precum și numeroase alte per
sonalități militare americane. întrunirea mi
litară de la Honolulu, după recenta confe
rință de presă a președintelui Johnson are 
ca obiectiv „punerea la punct" a hotărîrilor 
anunțate la Washington și, mai ales, după 
cum se comunica din sursă americană, „o 
reorganizare generală a comandamentului, 
care se impune în momentul sosirii unor 
noi efective și al trimiterii probabile în lu
nile următoare a mai multor divizii ameri
cane".

Pînă aici nimic nou. Dacă într-adevăr 
reuniunea de la Honolulu suscită atenția 
observatorilor, faptul este justificat prin a- 
ceea că sînt puse în evidență unele amă
nunte importante care aruncă o lumină mai 
adevărată asupra ultimelor hotărîri ameri
cane. Este vorba în primul rînd despre cre
area unui puternic stat major militar ame
rican în Vietnamul de sud. Astfel se pre
vede crearea unui nou comandament tere
stru la nivelul unui corp de armată pentru 
regiunea Vietnamului central, ceea ce pre
supune, după cum e foarte ușor de înțeles, 
coordonarea acțiunilor terestre directe ale

forțelor americane împotriva forțelor patrio
tice. Pe de altă parte, hotărârile luate la Ho
nolulu presupun o creștere mai mare a efecti
velor americane participante la războiul din 
Vietnam. Practic generalul Westmoreland va 
avea sub comanda sa nu numai unitățile mi
litare terestre staționate în Vietnamul de sud, 
ci și unitățile flotei a șaptea care patrulează 
în largul coastelor vietnameze, ceea ce spo
rește cifra de 125 000 de militari americani 
anunțată pentru actuala etapă de către pre
ședintele Johnson.

Una din problemele căreia presa ameri
cană i-a făcut publicitate în ultimele zile 
și care se află pe ordinea de zi a reuniunii 
de la Honolulu, este cea a „împărțirii sar
cinilor" între trupele americane și cele sud- 
vietnameze. Deși întregul efort militar în 
Vietnamul de sud se află practic sub auto
ritatea americană, la Washington nu se do
rește crearea unui comandament mixt ame
ricano—sud-vietnamez. Se preferă existența 
unei „formule oficiale" de legătură între 
două comandamente paralele pentru a se 
evita impresia și așa pregnantă a războiului 
dus de Statele Unite împotriva poporului 
vietnamez.

Alte fapte din viața politică americană 
confirmă că S.U.A. s-au angajat la un efort 
de lungă durată în Vietnam. Adjunctul lui 
McNamara, subsecretarul de stat Cyrus 
Vance a declarat în fața unui subcomitet 
al serviciilor armate al Camerei Reprezen
tanților că „pentru a preveni orice eventuali
tate, Pentagonul a hotărît să ridice nivelul 
de pregătire al unor unități de rezervă". La 
această declarație, pot fi adăugate știrile 
despre intenția ridicării generale a efective
lor militare în cursul acestui an pînă la 3 
milioane de oameni.

Tn sfîrșit un sl treilea moment semnifica
tiv al actualei etape de consultări militare 
se referă la declarații care confirmă indi
rect noile planuri strategico elaborate de 
Pentagon despre care presa americană și 
internațională a scris în ultimul timp. Ace
ste planuri prevăd (relatarea aparține lui 
Christian Science Monitor) așa-numitele „lo
vituri în afară" respectiv atacuri ale trupelor 
americane pornind de la enclavele cotiere 
spre centrul Vietnamului de sud și frontiera 
laoțiană. întrebarea pe care și-o pune Wal- 
ter Lippmann după conferința de presă a 
președintelui Johnson este justificată și o- 
glindește puternica doză de neliniște a opi
niei publice americane în fața planurilor a- 
gresive ale S.U.A. : „Vor dori oare Statele 
Unite să continue războiul pe care Saigonul 
aproape că l-a pierdut, înlocuind trupele 
vietnameze cu trupele americane, preluind 
comanda militară a tuturor forțelor de luptă 
și a guvernului din Saigon ?“

Afluxul de trupe americane în Vietnamul 
de sud, aproape permanent în ultimele luni, 
nu a reușit însă cu nimic să modifice ra
portul de forțe militare, iar observatorii po
litici își pun întrebarea dacă încă 50 000 de 
soldați vor putea face acest lucru. Wall 
Street Joumal publicînd relatările unui co
respondent al său care a făcut recent o călă
torie în Vietnam scoate în evidență puter
nicele succese ale forțelor patriotice. „Faptul 
rămîne fapt —■ scrie el. Vietcongul domină 
părți mari din Vietnamul de sud. Mai precis, 
el cîștigă războiul. Sînt cucerite sate și că
tune ; localități importante din punct de ve
dere strategic se predau ; se intensifică pre
siunea asupra capitalelor provinciale-cheie...“ 
Ultima săptămînă în Vietnamul de sud a con
tinuat intensificarea deosebită a atacurilor 
forțelor patriotice împotriva pozițiilor mili
tare și a centrelor populate, chiar a capita
lei sud-vietnameze.

P. NICOARÄ

PENTRU DEZARMARE
El a remarcat că atît cuvânta

rea delegatului american, cît și 
mesajul premierului britanic Wil- 
son, nu amintesc nimic despre 
dezarmarea generală și totală, 
sarcină primordială a Comitetu
lui celor 18.

Au mai rostit scurte interven
ții delegații S.V.A. și Italiei.

Ședința viitoare va avea 
joi dimineață.

„Evitați Franța!“
SEC AMERICA FIRSTI

DON’T GO TO EUROPE
BE,A PATRIOT 

CONSERVEUSA GOLD.

Bar. ir^vou 9o.a«<*cao. avoi» FRANCE 
ahO/OTk««*U SA-iwcmka.

loc

„LE MONDE“ reproduce facsimilul unei originale „invitații“ 
difuzate în S.U.A. și adresate turiștilor de peste ocean. Textul 
sună astfel:

„Vizitați mai întîi America. 
NU MERGEȚI IN EUROPA 
Fiți patriot, păstrați aurul american. 
Dacă, însă, călătoriți în străinătate, evi

tați FRANȚA
și alți inamici ai Statelor Unite“.

Asemenea „invitații“ răspîndite cu miile fac parte dintr-o 
întreagă campanie pe această temă. Campanie care a primit, 
după cît se pare, cauțiunea unor înalte personalități politice 
americane (senatorul Fulbright — de pildă — și-a îndemnat 
compatrioții să... evite Parisul).

Se pare, însă, că americanii amatori de turism nu sînt prea 
receptivi la aceste apeluri care, oricum, nu pot să încălzească 
relațiile dintre Washington și Paris.

„Cosmos-777/

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 3 august, în Uniunea So
vietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntu- 
lui — „Cosmos 77“. Pe bordul 
satelitului este instalată apa
ratură științifică în vederea 
continuării explorării spațiu
lui cosmic conform programu
lui anunțat de agenția TASS 
la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu următorii parame
tri : perioada inițială de re
voluție 89,3 minute ; distanța 
maximă de la suprafața Pă- 
mîntului (la apogeu) 291 km; 
distanța minimă de la supra
fața Pămîntului (la perigeu) 
200 km; înclinația orbitei 
51,84 grade.

Declarația guvernului R.D. Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — A- 

genția vietnameză de informa
ții a transmis la 2 august „De
clarația guvernului Republicii 
Democrate Vietnam cu privire la 
trimiterea masivă de către gu
vernul Statelor Unite a noi tru
pe americane în Vietnamul de 
sud cu scopul unei intensificări 
accelerate a războiului de agre
siune din Vietnam". Referindu-se 
la noile acțiuni americane în 
Vietnam anunțate de președin
tele S.U.A. Johnson, la 28 iulie 
1965, declarația arată : „Aceasta 
constituie un nou pas extrem de 
periculos al imperialiștilor ame
ricani menit să ducă la intensifi
carea războiului lor de agresiu
ne în Vietnamul de sud și a răz
boiului lor aerian împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, la 
agravarea încordării în Indochi- 
na și în Asia de sud-est".

Declarația subliniază că 
țele patriotice și populația 
Vietnamul de sud, precum 
forțele armate și populația
R. D. Vietnam au dat o ripostă 
tot mai viguroasă politicii de 
„escaladare' a războiului promo
vată de guvernul S.U.A. „Opinia 
publică mondială, inclusiv opinia 
publică amerioană, arată în con
tinuare Declarația, nu a încetat 
să condamne cu tot mai multă 
energie pe agresorii americani. 
Popoarele lumii se ridică în nu
măr crescînd și cu tot mai multă 
vigoare în sprijinul poporului 
vietnamez".

Guvernul R. D. Vietnam pro
testează în mod energic împotri
va noilor acțiuni agresive ale
S. U.A. și declară în mod solemn 
că există un singur Vietnam și 
un singur popor vietnamez și că, 
dat fiind că imperialismul ameri
can atentează la teritoriul națio
nal, fiecare vietnamez are dato
ria de a se opune agresorilor 
americani pentru salvarea patriei.

Acesta este dreptul sacru impres- 
critibil al poporului vietnamez.

Reamintind eforturile depuse 
în ultimii ani în R. D. Vietnam 
pentru soluționarea pașnică a 
confliotului din Vietnam, Decla
rația subliniază că singura cale 
pentru restabilirea păcii este res
pectarea striotă de către guver
nul Statelor Unite a acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, acceptarea celor 
patru puncte ale poziției guver-

nului R. D. Vietnam. „Nu există 
altă cale, nici chiar recurgerea la 
intervenția O.N.U. în Vietnam", 
se spune în Declarație.

Guvernul R. D. Vietnam chea
mă țările socialiste, guvernele ță
rilor afro-asiatice, toate popoare
le lumii, organizațiile de masă, 
personalitățile progresiste, să 
sprijine în mod energic lupta po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii, pentru independență 
și libertate.

• File din istoria unei țări a,,aurului negru0

• Concesiuni până în anul 2026

for- 
din

din 1 file din istoria acestui teritoriu 
poate fi relevatoare...

Pe la începutul secolului al 
XVIII-lea tribul nomad Oteiba, 
venit din interiorul Peninsulei 
Arabice, se instala pe o ieșitură 
de pămînt din regiunea Golfului 
Persic. Aici s-a ridicat orașul El
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Semnal de alarmă
Studenții vest - germani cer

îmbunătățirea sistemului de învâțămînt

50 000 de studenți vest-germani au părăsit luna trecută 
sălile de cursuri pentru a participa la demonstrații, organi
zate timp de o zi pe străzile unui număr de 120 orașe din 
R.F. Germană. De data aceasta, manifestațiile nu au avut 
nimic de a face cu acțiunile de protest împotriva intențiilor 
de înzestrare a Bundeswehrului cu arma atomică, în cadrul 
N.A.T.O., sau cu demonstrațiile, ce au devenit tot mai frec
vente în ultima vreme, în favoarea dreptului liber la cuvînt 
al tineretului universitar. Purtînd pancarte pe care se putea 
citi „Unde este acum renumita educație din Germania ? “ 
sau „Ușurați posibilitățile de învățătură !“, studenții au pro
testat împotriva a ceea ce a fost calificat de revista ameri
cană „TIME" ca „declinul și prăbușirea unui sistem de 
educație care altădată era comparat, prin calitatea sa excep
țională, cu ceasurile elvețiene“. „Cea mai mare inițiativă 
studențească de la revoluția din 1848“ — astfel a apreciat 
un ziar vest-german această puternică acțiune de protest 
care, după cum s-a subliniat în cercurile ziaristice din Bonn, 
avea drept scop să atragă atenția asupra lipsei de sprijin și 
dezinteresului manifestat de partidele politice din R.F,G. față 
de problema educației tineretului.

încercînd să explice cauzele care au determinat aceste de
monstrații care, prin amploarea lor, au stîrnit uimirea nu 
numai a cercurilor guvernante vest-germane ci și peste 
hotarele acestei țări, revista „TIME“ subliniază : „Neschim
bat esențial de la începutul secolului, suferind o lipsă croni
că de fonduri, sistemul de educație din Germania occidenta-

M £

I®? y

9$

I

I

I
I
I

ntenția guvernului 
Kuweitului de a 
pune sub control o- 
perațiile companii
lor petroliere, ca- 
re-și desfășoară ac
tivitatea în această 
țară, a fost concre
tizată recent. După

cum s-a anunțat, în Kuweit a 
luat ființă Consiliul consultativ 
suprem al petrolului, care potri
vit hotărîrii guvernului va exer
cita un control total asupra ope
rațiunilor petroliere, va studia 
angajamentele ce urmează să și 
le asume guvernul și companiile, 
va perfecta acordurile cu compa
niile. Toate acestea au ca scop 
sporirea veniturilor statului. Ho- 
tărîrea anunțată este un rod al 
luptei pentru cucerirea dreptului 
de a dispune de bogățiile țării, 
luptă care se desfășoară de mai 
mulți ani între companiile petro
liere și guvern.

Dar, pentru a ne forma o ima
gine a problemelor în fața cărora 
se află Kuweitul, răsfoirea unor

Kuweit
Kuweit, ale cărui clădiri erau 
construite din coralii golfului, 
într-o perioadă istorică relativ 
scurtă, orașul s-a dezvoltat avînd 
o populație de circa 75 000 locui
tori. în locul acestui oraș, ale că
rui urme aproape au dispărut, s-a 
construit un altul, modern, cu o 
populație de 200 000 locuitori 
(reprezentînd peste 50 la sută 
din populația întregii țări). Dez
voltarea vertiginoasă a orașului 
nu a fost întîmplătoare. Desco-
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rece prin dificultăți serioase". Revista continuă : „Mii de ■ 
ăi de țărani continuă să învețe în clase vechi, în clădiri i 
„„„»IX «SwnivMn înnnvinrn miiHn î*tc4'î£ll4'O rlo> înViLtii.— “
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Imagini din timpul unei manifestații a studenților din 
Hamburg

lă trece prin dificultăți serioase' 
copii__---------- —.
de școală cu o singură încăpere, multe institute de învăță- 
mînt superior nu au laboratoare sau biblioteci“.

Dar, după cum reiese din diferitele documente și declara
ții, sistemul de educație din R.F. Germană este amenințat 
și de o lipsă acută de cadre didactice. Potrivit părerilor ex
primate de filozoful Georg Picht, cînd actualii profesori, în 
vîrstă între 50 și 60 de ani vor ieși la pensie, „90 la sută din 
absolvenții universităților vest-germane vor trebui convinși 
să devină profesori pentru a se putea face față necesități
lor“. O problemă, și nu din cele mai puțin importante, este 
aceea a structurii actualului sistem de învățămînt. Din cauza 
piedicilor de tot felul, printre care taxele ridicate și exame
nele de admitere extrem de severe, numai 7 Ia sută din to
talul copiilor vest-germani reușesc să pătrundă în „mittel- 
schule“, echivalentul liceelor. „Multe persoane — scrie în 
legătură cu acesta „TIME“ — „se întreabă dacă un număr 
atît de mic de absolvenți de liceu va putea furniza forțele 
intelectuale necesare economiei Germaniei occidentale“.

Partidul creștin-democrat, de guvernămînt, a primit cu o 
nemulțumire vădită demonstrațiile studențești, afirmînd că 
„nu există nici o situație primejdioasă“. Cancelarul Erhard 
a condamnat aceste manifestații, calificîndu-le drept „un 
abuz monstruos“. „Dar — subliniază revista americană — 
mulți vest-germani au fost suficient de șocați, pentru a 
sprijini demonstrațiile, după ce au studiat din nou statisti
cile sumbre citate de Pitch, a cărui carte, „Catastrofa educa
ției germane“, a provocat, anul trecut, o dezbatere pe scară 
națională“.

I

JAPONIA: Demonstrație a tineretului la Tokio, împotriva politicii agresive a S.U.A. in Vietnam

perirea unor zăcăminte de țiței 
prin anii 1932—1936 avea să 
transforme în numai cîteva dece
nii acest mic emirat, în cel mai 
bogat stat al Orientului Arab. 
Kuweitul, ale cărui rezerve de 
petrol sînt apreciate la 8 500 mi
lioane tone, deține o cincime din 
rezervoarele petroliere ale între
gii lumi.

în ceea ce privește evoluția 
extracției de petrol, cîteva cifre 
sînt grăitoare. în anul 1946, cînd 
a început extracția, s-au produs 
800 000 tone. Producția a crescut

acest sens este acordul încheiat 
între această companie și guvern 
în anul 1951. în conformitate cu 
acest acord, a fost concesionat 
întregul teritoriu al țării (inclu
siv limita apelor teritoriale) pen
tru o perioadă de 75 de ani, 
adică pînă în anul... 2026. Pro
fiturile uriașe obținute de pe 
urma extracției și comercializării 
petrolului intră — în virtutea 
acordului — în sefurile marilor 
companii. Kuweitul a încasat 
sume derizorii în comparație cu 
fabuloasele profituri ale mono-

petrol și profituri
la 17 milioane de tone în 1951 
și la circa 137 milioane tone în 
anul 1964. Zăcămintele au fost 
acaparate de marile monopoluri 
străine, chiar în momentul des
coperirii lor. Societățile „Britsh 
Petroleum Company“ și „Gulf 
Oil Company“ au fuzionat în 
„Kuweit Oil Company“ în scopul 
înlăturării concurenței dintre ele, 
pentru obțiherea unor avantaje 
substanțiale pe o perioadă cît 
mai îndelungată. Semnificativ în

polurilor. De exemplu, în anul 
1951 pentru cele 17 000 000 tone 
de țiței extras, partea Kuweitului 
a fost de numai 12 400 000 de 
dolari, în timp ce pentru un 
baril ■— circa 160 litri —- ajuns 
în porturile Europei, consuma
torii plătesc marilor monopoluri 
11 dolari.

în ultimii ani, ca urmare a ce
rerilor tot mai insistente formu
late de țările producătoare de 
petrol, sistemul de distribuire a

veniturilor s-a schimbat în fa
voarea acestora ; făcîndu-se o 
împărțire a veniturilor după sis
temul „fifty-fifty". Dar și acest 
sistem a stîrnit nemulțumiri ; la 
ultimele reuniuni ale Organiza
ției țărilor exportatoare de petrol 
(din care face parte și Kuweitul) 
s-a solicitat o împărțire a rede- 
vențelor mai bună pentru țările 
producătoare.

Sumele primite de pe urma 
exploatării petrolului, sume care 
reprezintă 90 la sută din venitu
rile statului, sînt încasate de un 
mic grup de familii — de șeici 
— care le tezaurizează la marile 
bănci sau le investesc în străină
tate.

în Parlament, mai mulți depu
tați au cerut limitarea drepturi
lor marilor societăți de a dispune 
de petrolul kuweitian. Ziarul 
„Ahabar al Kuweit" a cerut chiar 
naționalizarea resurselor petro
liere.

Crearea Consiliului consultativ 
suprem al petrolului, a cărei în
ființare este apreciată de obser
vatori ca o urmare a presiunii 
exercitate de cercuri reprezen
tînd interesele naționale, a fost 
primită ca o măsură importantă, 
a cărei eficiență, însă, urmează 
abia în viitor să fie probată.

IOAN TIMOFTE
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