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în fața noului ciclu
de producție

August
\ 1944 - 1Q7O,

Vor obține legumicultorii producții care să justifice 
investițiile mari făcute in acest sector?

Populația de la orașe a putut re
marca un lucru bun în privința apro
vizionării cu legume : în tot cursul 
Iernii și primăverii pe piață au fost 
prezente unele sortimente în stare 
proaspătă și mai ales roșii și castra
veți. S-a realizat astfel o punte de 
legătură între producția de toamnă- 
iarnă cu cea care se obține primă
vara și vara în cîmp. Acest lucru a 
fost posibil datorită serelor.

încă de la începutul aplicării pro
gramului de extindere a serelor s-a 
preconizat realizarea unor construcții 
pe suprafețe mari în care lucrările da 
întreținere se fac mecanizat, iar căl
dura, aerisirea și distribuirea apei 
pentru udat sînt dirijate automat, 
ceea ce asigură o productivitate spo
rită a muncii. Așa sînt complexele 
de sere ale întreprinderilor agricole 
de stat de la Popeștf-Bucureștl — 149 
ha, Ploiești — 120 ha. Oradea — 51 
ha etc. De asemenea, prin cooperare 
și beneficiind de credite de la stat, 
cooperativele agricole au realizat 
mari complexe de sere : la București 
— 46 ha, Bărcănești — Prahova — 
72 ha, Timișoara — 12 ha etc.

în multe unități, planul de produc- 
fe a fost îndeplinit. La I.A.S. „30 De
cembrie", de lingă Capitală, s-a reali
zat în primul ciclu de vegetație o pro
ducție medie la hectar de 80 tone de 
roșii. Rezultate bune au și întreprin
derile agricole de stat Popești. Ora
dea, cooperativele agricole Mădăraș 
din Județul Bihor, complexul inter- 
cooperatist de la Bărcănești-Prahova 
etc.

Dar in unele complexe de sere ale 
Întreprinderilor agricole de stat și 
ale unităților intercooperatiste, deși 
sînt construcții de același tip, au 
principii identice în ce privește diri
jarea căldurii, aerisirea și conducerea 
apei, nivelul producției a fo<st neco
respunzător, cu mult sub cel realizat 
în unitățile fruntașe. Chiar la com
plexul de sere de la Arad — unitate 
pionieră în această activitate — pla
nul de producție la roșii s-a realizat 
in proporție de numai 70,5 la sută. 
De asemenea, la complexul de sere 
al I.A.S. Ploiești, planul n-a fost în
deplinit decît In proporție de 75 la

sută. O situație asemănătoare se con
stată și la serele unor asociații inter
cooperatiste sau ale cooperativelor a- 
gricole. în asociația intercooperatis- 
tă din Lovrin, județul Timiș, planul 
de producție la roșii a fost realizat 
în procent de numai 31,4 la sută, iar 
la asociația intercooperatistă Timi
șoara — 43,4 la sută. în serele de la 
Brinceni, județul Teleorman, ale a- 
sociației intercooperatiste, planul de 
producție la castraveți a fost realizai 
In proporție de numai 20 la sută. Ne- 
indeplinirea planului la producția de

legume in seră a afectat exportul de 
roșii și castraveți, a lipsit piața in
ternă de importante cantități din a- 
ceste produse. Pe lingă acest nea
juns, n-au putut fi recuperate chel
tuielile de investiții pentru construi
rea serelor și cele de producție.

Serele, după cum se știe, sînt con
strucții de înaltă tehnicitate, unde 
factorii de vegetație nu mal sînt

Ion HERTEG

’ (Continuare in pag. a IlI-a)
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Complexul de sere al asociației 
intercooperatiste din Brinceni, 
județul Teleorman, este o reali
zare tehnică modernă. Prin apli
carea unei tehnologii adecvate 
s-ar putea obține și aci produc

ții mari de legume
Foto : S. Cristian

Cerneala
cea mai bună
pentru teza 
de doctorat

de Traian COȘOVEI

Multă lume se în
scrie la doctorat. E un 
semn bun; semn că 
oamenii merg inainte, 
aspiră, nu se opresc. 
Sint și posibilități 
mari, deschise tuturor; 
sînt și ambițiile desă- 
virșirii profesionale. E- 
xistă și dorința reală 
de a aduce o contribu
ție personală, rodnică, 
la tot ce s-a realizat 
și urmează să se rea
lizeze la un nivel su
perior.

Și astfel — după ce 
omul și-a luat diploma 
universitară, o dată cu 
intrarea intr-un dome
niu de activitate — își 
pune la cale și o lucra
re de doctorat. E o în
cununare.

Uneori, pe teren, pe 
șantiere, in mijlocul u- 
nor mari opere socia
liste in construcție, 
vorbesc cu oamenii, 
sau vine vorba despre 
doctorat. Am cunoscut 
remarcabili construc
tori de obiective indus
triale, conducători de 
șantiere, proiectantă de 
orașe care nu au timp

nici să vorbească des
pre doctorat; nu au 
timp de doctorat — tot 
spiritul lor creator, 
toată inspirația și toată 
competența, toată ști
ința și' inventivitatea 
lor — cu un cuvint, tot 
doctoratul lor — se 
inalță ca un beton 
scump, ca un suflet in 
construcțiile, in operele 
grele la care trudesc 
și care le pretind zi de 
zi, toată viața, studiu 
temeinic, studiu cu
prinzător și la zi — 
gindire solidă, sistem.

O dată, cu un geolog 
șl cu un inginer in vi
ticultură, Nicolae Hir
top directorul podgo
riilor Niculițel-Sarica 
— aflîndu-ne in mijlo
cul operei lor in acea 
zonă — i-am întrebat 
dacă nu se gîndesc 
să-fi cristalizeze ex
periența, concluziile 
muncii lor in niște teze 
de doctorat. Podgoria, 
vreo două mii de hec
tare. realizată in vreo 
cincisprezece ani de 
muncă — arăta ea în
săși ca o splendidă pa-

gină strălucitor scrisă, 
împodobind acea parte 
a țării. Dar inginerul 
Nicolae Hirtop nu se 
gîndise încă la o teză 
de doctorat : aduna 
material documentar 
pentru o monografie a 
podgoriilor. La fel fi 
geologul — era preocu
pat de prospectarea fi 
de conturarea unor ză
căminte noi, dar nici 
el nu se gîndise la teza 
de doctorat.

Și pentru că venise 
vorba — am depănat 
împreună, din memo
rie. titluri de teze de 
doctorat. „Cercetări cu 
privire la studiul aripi
lor dorsale la pești", 
„Studiu comparativ a- 
supra picioarelor la 
muște", „Noi cercetări 
privind aripile ventra
le la pești". ..Contribui 
ții la...“, „Noi contri
buții la...". Ne-arn a- 
muzat — dar in acest 
amuzament era și mult 
adevăr privind pe a-

(Continuare 
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• Un important pas pozitiv pe calea
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a destinderii și păcii (Pagina a iv-aj

ÎNSEMNATE SUCCESE
cinstea marii

ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI
Șl A ANGAJAMENTELOR

• Importante cantități de produse 
peSte plan au <^at lntrePrinderile industriale 
din județul Neamț. Iată cîteva dintre acestea : 
5 894 tone țevi de oțel, 5 497 tone îngrășăminte 
azotoase, substanță activă sută la sută, 1 345 tone 
fire și fibre sintetice, 13 294 mc cherestea.

Corespondenții „Scînteii" 
transmit:

• Planul la producția globală a fost 
îndeplinit în proporție de 104,2 la 
SUtă de către întreprinderile industriale din 
județul Ialomița, în primele 7 luni ale anului. A 
fost obținută o producție suplimentară în valoare 
de 47 704 000 lei. La producția marfă vîndută și ’ 
încasată s-au realizat, peste prevederi, 27 310 000 
let

• în primele 7 luni ale anului,ntre_ 
prinderile industriale din județul Alba au obținut 
rezultate bune. Ele au raportat îndeplinirea pla
nului producției globale în proporție de 102,6 la 
sută, dind peste plan produse în valoare de 52

Mă?-- •
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milioane lei. S-au realizat, peste prevederi, 108 
tone oțel, 1 858 mașini de spălat rufe, 400 mașini 
de cusut, 2 000 mc prefabricate din beton, peste 
6 500 mc cherestea și alte produse.

• Realizări remarcabile au obținut 
și întreprinderile industriale din județul Mehe
dinți, în primele 7 luni ale anului. în această 
perioadă, s-a realizat o producție suplimentară 
de 25 779 000 Iei. La investiții, planul anual a fost 
realizat în proporție de 54 la sută. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului Turnu Severin, în
treprinderea minieră Orșova, constructorii și 
montorii de la Sistemul hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, Țesătoria din Orșova.
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• Pierderile provocate de inundații 
s-au recuperat într-un timp record 
de către forestierii de la C.E.I.L.-Bistrița. In 
cinstea marii sărbători de la 23 August, colectivul 
de aici a depășit, în luna iulie, indicele producti
vității muncii cu 11,8 la sută, realizîndu-se o 
producție suplimentară de 7 427 000 lei. în același 
timp, forestierii din exploatări au trimis fabri
cilor de cherestea, peste prevederile planului pe 
luna iulie, 548,7 mc bușteni rășinoase, 6 069 bu
șteni fag, 1 193 mc lemn mină, 3 979 mc rășinoase 
etc.

• Au depășit sarcinile de plan 
la producția marfă vîndută și încasată cu 20 mi
lioane lei și la producția globală cu 10 milioane 
lei întreprinderile industriale ale județului Har
ghita. Ele au livrat economiei naționale In pri
mele șapte luni ale anului, peste prevederile de 
plan, însemnate cantități de produse : 115 tone 
fontă, 180 tone utilaje pentru industria alimen
tară, 4 700 mc cherestea, 11 000 mc binale și plăci 
aglomerate din lemn etc.

CREA“
verbul
înnobilează
de inginer

Condițiile favorabile pentru 
dezvoltarea culturilor duble 

trebuie folosite din plin
Lucrările agricole de vară continuă cu intensitate. Ca 

urmare a muncii harnice a oamenilor muncii de pe 
ogoare, a sprijinului primit din partea organelor de 
partid și de stat, secerișul este pe terminate. Din datele 
sosite ieri la Ministerul Agriculturii și Silviculturii re
zultă că, pină la 9 august, recoltatul griului s-a făcui 
în proporție de 97 la sută în întreprinderile agricole de 
stat și 95 la sută in cooperativele agricole. Paralel cu 
eforturile care se fac pentru terminarea recoltării ce
realelor păioase, cea mai mare atenție trebuie acordată 
insămințării culturilor duble. Condițiile climatice din 
acest an permit ca pe terenurile de pe care s-a strins 
recolta să se obțină pină la toamnă o producție supli
mentară de masă verde și chiar de poruirh boabe. In 
cea mai mare parte a țării, pămintul are umiditate 
suficientă care permite incolțirea semințelor și dezvol
tarea în bune condiții a plantelor. Mai ales ploile din 
ultimele zile au refăcut, în bună parte, rezerva de 
apă din sol. In noaptea de vineri spre simbătă a plouat 
in cea mai mare parte a Transilvaniei, iar in cursul 
zilei de simbătă ploile s-au extins și în unele zone 
din sudul țării.

Condițiile naturale favorabile pentru dezvoltarea 
culturilor duble trebuie folosite din plin insămințînd 
suprafețe cit mai mari. Au fost obținute unele rezul
tate bune in desfășurarea acestei importante acțiuni.

Pină acum au fost insămințate culturi duble pe 148 000 
hectare in Întreprinderile agricole de stat, ceea ce re
prezintă 74 la sută din plan și - 626 000 hectare in 
cooperativele agricole — 68 la sută din prevederi. In 
cooperativele agricole din județele Galați, Brăila, Bu
zău și Ialomița s-a încheiat această lucrare. Față de 
posibilitățile pe care le-au avut, cooperativele agricole 
din unele județe n-au insămințat decît suprafețe re- 
strinse cu culturi duble. Este vorba, in primul rind, de 
unele județe, din sudul țării — Argeș, Gorj, Con
stanța — unde, cu toate că recoltatul cereale
lor a inceput mai devreme, nu au fost realizate de- 
cit circa jumătate din suprafețele prevăzute. De ase
menea, această lucrare trebuie grăbită și in județele 
mai nordice : Iași, Bacău, Sălaj, Suceava, Brașov, Co- 
vasna și altele. Ministerul Agriculturii și Silviculturii re
comandă ca in toate unitățile agricole să se depună 
eforturi pentru realizarea integrală a suprafețelor des
tinate culturilor duble și apoi, pe măsura terminării se
mănatului, să se execute rapid lucrările de întreținere 
— prășit, irigat etc. — care să permită dezvoltarea 
plantelor.

Obținerea unei recolte mari la culturile duble este o 
problemă de mare însemnătate economică deoarece 
permite sporirea producției de furaje necesare secto
rului zootehnic. .De aceea unitățile agricole, organele de 
partid și de stat sint chemate să-i acorde cea mai 
mare atenție.

în cartea de aur a celor 26 de ani 
de construcție socialistă s-au scris 
nenumărate pagini vibrante despre 
inițiative de mare amploare pe șan
tierul creației materiale. Spiritul de 
inițiativă, se știe, constituie una din
tre cele mai prețioase forme de 
participare a maselor la viața eco
nomică și socială, un filon din me
talul prețios al conștiinței socialiste 
cultivate de partid.

Cu aproape doi ani In urmă, la 
Arad, s-a născut o Interesantă ini
țiativă sub deviza : „Fiecare inginer 
și economist să realizeze o eficiență 
economică de cel puțin 100 000 lei 
anual". Prilejul bilanțier oferit de 
aniversarea eliberării patriei ne-a 
îndemnat să privim această acțiune 
în perspectiva timpului, a sensului 
și a rezultatelor sale practice. Ea a 
apărut și s-a dovedit o largă 
competiție pentru fructificarea supe
rioară a capacității creatoare a ca
drelor tehnice. Bilanțul anului 1969 : 
circa 200 de ingineri și economiști 
din 11 întreprinderi arădane au rea
lizat o muncă de concepție avînd o 
eficiență economică în valoare de 
25 milioane lei. Anul acesta iniția
tiva a fost preluată de toți inginerii 
și economiștii din toate întreprinde
rile industriale ale municipiului și 
județului Arad.

Am început reportajul acestei ini
țiative chiar acolo de unde a izvorît 
inițiativa : Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului. Unde
va, la intrare, o expoziție. Un uriaș 
salon, cu aspect amalgamat, în spa
țiul căruia se odihnesc mobile de 
înaltă clasă. Lemnul Apusenilor lși 
răspîndește aici, prin noua înfățișare 
ce i-o dă fabrica din Arad, străluciri 
fără seamăn. Mobilă stil și mobilă 
modernă — veritabile poeme în 
lemn. Dincolo de salonul acesta, 
spațiul de producție al fabricii. Aici, 
ultimii doi ani au adus modificări 
substanțiale. De la o tehnologie

„clasică-, greoaie, bazată pe expe
riența vechilor ateliere, s-a trecut 
la fluxuri tehnologice care asigură 
o productivitate mult sporită, în 
condițiile unor exigențe calitative 
superioare. Saltul acesta este, in

Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a Il-a)
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DIN ȚARĂ Șl DE PESTE HOTARE

Viraj prin derapare. Un mijloc curent — și spectaculos totodată — de a „ataca" eficient 
virajele în cursele motocicliste de dirt-track. Concursul internațional de ieri dimineață, dis
putat p« stadionul „Metalul" (de la care prezentăm imaginea de mai sus), a atras un nume

ros public Foto : M. Andreesou

<Peru a spus „nu" dependenței e- 
conomice și, în mod sigur, această po
litică nu se va schimba. Țara și-a cu
cerit independența națională în se
colul trecut, iar acum e vorba de lup
ta pentru consolidarea independenței 
economice». Aceste cuvinte, rostita 
de președintele Juan Velasco Alva
rado, definesc în mare orientarea gu
vernului Peruvian, care, din octom
brie 1968, desfășoară o vastă acțiune 
de înnoire a peisajului economic șl 
social al țării.

Sfera de cuprindere a reformelor șl 
ritmul lor de aplicare sînt deosebit 
de pregnante. O ilustrează între al
tele. bilanțul primului an de refor
mă agrară. Legea din iunie 1969 afec
tează aproape 700 000 kilometri pă- 
trați din cei 1 285 215 kmp cit repre
zintă suprafața totală a țării. Se află 
de pe acum sub acțiunea reformei 
agrare 64 Ia sută din aria vizată, pe 
care trăiesc 4 200 000 de țărani. în 
numai zece luni au fost împroprietă
rite peste 20 000 familii țărănești lip
site de pămînt și, ceea ce e mai im
portant. aplicarea reformei nu a în
ceput pe înălțimile Anzilor, ci pe 
cele mai fertile suprafețe care îna
inte aparțineau ..regilor zahărului" 
(Casa Grande, Paramonga, Catavî, 
Cartavio etc.). Plantațiile și fabricii»

(Continuare în pag. a IV-a)
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Expozifia de gravură
sovietică

NOI FILME PE ECRANE

ÎNTRE 10 ȘI 16 AUGUST LA BRAȘOV

1000 DE FIZIOLOGI
DEZBAT PROBLEMELE

CURIER
JUDEȚEAN

Deschisă In sala Galeriilor de artă, 
din Calea Victoriei nr. 132, expoziția 
de gravură sovietică se înscrie prin
tre manifestările organizate în cadrul 
convenției de colaborare între uniu
nile artiștilor plastici din U.R.S.S. și 
România. Deși restrînsă numeric 
(sînt prezentate în total 14 lucrări), 
prezenta expoziție demonstrează 
preocuparea deosebit de vie, în rîndul 
graficienilor sovietici, de a accentua 
asupra unor ele
mente reprezen- 
tative ale realită
ții, de a le trans
forma în simbo
luri, capabile să 
elogieze frumuse
țea, măreția vre
mii noastre. Sînt 
lucrări aparținînd 
celor mai 
matice dar 
riate tehnici 
cercînd să 
multiple ale acestui gen de artă, ma
nifestă în același timp o înțelegere 
deplină a finalității și funcției sale 
sociale. Tn realizarea lucrărilor ac
centul a căzut mai ales asupra nece
sității de a sublinia ideea care să fie 
transmisă într-o înfățișare pregnantă.

Graficienii sovietici investighează,

carnet plastic

diferite
și celor

categorii 
mai 

ale graficii care, 
resurseledemonstreze

te- 
va- 
în-

analizează, transpun tot ceea ce în 
contact cu realitatea se relevă ca a- 
devăr uman. Iar acest contact per
manent cu realitatea, aplecarea aten
tă asupra rezonanței politice pe care 
o îmbracă diferitele aspecte și eveni
mente ale istoriei sau ale timpului 
nostru, conferă o remarcabilă dimen
siune lucrărilor, un dinamism al pre
zenței în actualitatea cea mai ime
diată. Transfigurarea faptelor de is

torie sau a fapte
lor de viață cele 
mai obișnuite, în 
limbajul sintetic, 
concentrat al gra
ficii — în condi
țiile in care mij
loacele de răspin- 
dire, de multipli
care ale acestui 
de eficace — asi-

Producție a studiourilor DEFA- 
Beriin, filmul semnat de regizorul 
Joachim Hasler „Ora hotăritoare", 
aduce pe ecran intîmplări petrecu
te în anii celui de-al doilea război 
mondial. Printre interpret! : Man
fred Krug, Anatoli Kuznețov, Lev 
Prigunov, Kurt-Yung Alsen, Gleb 
Strijenov, Alfred Milder.

O altă premieră a acestei săptă- 
mîni va fi : „Profesorul infernului" 
producție din R.P. Ungară, a cărei 
regie este semnată de Mihaly Sze- 
nes, — regizorul filmelor „Poznașa", 
„Alba Regia", „Un nou Ghilgha- 
meș". Un film polițist în care îi vom 
putea vedea pe 
Imre Sinkovits, 
Domjan, Mijlos 
Koncz și alții.

MARAMUREȘ

Zoltan Latinovits, 
Ferenc Kallai, Edit

Szakats, Gabor

UN ANTRENANT

Expoziții
Sint anunțate pentru această 

săptămînă cîteva vernisaje din
tre care menționăm :

• Expoziția de sculptură Ma
riana Medeleni, ' ~
Artă „Orizont" 
nr. 23).

la Galeriile de 
(Bd. Bălcescu

• La Galeriile 
fora" (str. Mihai 
expoziția de 
Maftei.

de Artă „Am- 
Vodă nr. 13) - 
grafică Adrian

• Expoziția de grafică 
tură pe sticlă Dragoș 
rescu, la Galeriile de Artă 
rneza" (Bd. Magheru, 20).

și pic- 
Moră- 

„Si-

în curînd, sălile Dalles vor a- 
dăposti o nouă expoziție organi
zată cu concursul unor filiale ale 
Uniunii Artiștilor Plastici. Este 
vorba de expoziția trijudețeanâ 
care va cuprinde lucrări ale 
plasticienilor din Ploiești, Arac’ 
și Tg. Mureș.

gen sînt deosehit _ ___
gură o comunicare directă a intenții
lor artistice, devine o formă de dia
log autentic, viu cu privitorul.

Portretul Iui V. I. Lenin (realizat 
de L. Petrov), prezența lui însufleți- 
toare în mijlocul unor scene de luptă 
(„înainte spre comunism" de Noskov 
V.) ca și atmosfera luminoasă evoca
toare a ..Salonului Ulianovilor" (au
tor V. Petrov) tind să păstreze vie în 
amintirea contemporanilor figura ma
relui gîndit.or și conducător, să-i adu
că un cald omagiu în acest an, în 
care a fost sărbătorit centenarul naș
terii sale. Alături de acestea, imagini 
cum este cea aparținînd lui N. Sce- 
glov, intitulată „A învins revoluția", 
recurg la o viziune solemnă ca și con
ținutul pe care-1 transmit. Jocul con
tinuu. strălucitor al „Stelelor din Ki- 
riș" (V. Vetrogonski), sau imaginea 
sobră, echilibrată din „Instalație" de 
V. Petrov aduc aspecte ale construc
ției, ale unei munci asidue și susți
nute pe calea progresului industrial. 
Nu lipsesc nici lucrări care să insiste 
asupra frumuseții lumii, asupra bucu
riei de a reîntîlni natura. Organizată 
în elegante forme decorative, conform 
unei direcții giratorii, imaginea „Pă
sărilor negre" de A. Samarinov sau 
„Vacanță de iarnă" de V. Skuber ca
re apelează la sugestia evocatoare a 
culorii, mărturisesc atracția spre plas
ticitatea imaginii, oferind o natură 
umanizată, spiritual umanizată. In 
ansamblul ei. expoziția de gravură 
sovietică oferă, pe lingă prilejul cu
noașterii și familiarizării cu aspecte 
mai noi ale creației artistice din a- 
ceastă tară, si pe acela al unei recep
tări active, exemplul unei arte nece
sare, pline de posibilități.

Marina PREUTU

SPECTACOL BERLINEZ
Ham Krause, Jochen 

Thomas încearcă tn 
spectacolul „De cîntec 
lumea noastră-i plină", 
o consacrată formulă: 
reliefarea elementelor 
revuistice în music- 
hall. Am avut prilejul 
deci să urmărim o 
reprezentație bine con
struită. pe tot cuprin
sul ei, vie, atractivă. 
Publicul hucureștean a 
aplaudat solii artei 
berlineze, apreciind 
flexibilitatea, tinerețea, 
lipsa de ostentație. Șla
găre cunoscute („Sixte
en Tons", „Fiecare zi 
cu tine", „Răspunsul" 
etc.), cintece populare 
de mare circulație 
(„Cucu," „Guantana- 
mera", „La, la, surf" 
etc.) și peste zece me
lodii în primă audiție 
iu dat prospețime des
fășurării, au demons
trat un bun echilibru 
al conceperii părților 
muzicale. Acțiunea (in 
holul noului hotel

„Stadt Berlin") cuprin
de toate cupletele, cin- 
tecele, monologurile, 
dă prilej să se reflec
teze la succesele țării 
vecine și prietene, pro
pune in același timp 
meditații asupra tilcu- 
lui unor satire. Com- 
per, Bernhard Ex., s-a 
dovedit un bun actor, 
jovial, deschis. De la 
cupletul „Acesta este 
hotelul meu", „Trebuie 
să te califici" pînă la 
„Cintecul lui Nante" 
și-a demonstrat calită
țile într-un ascendent 
remarcabil. Cvintetul 
„Kurt Werner" — 
cintăreți — comici, a 
întreținut pe tot par
cursul spectacolului (ne 
amintim de „Ala bala 
portocala") buna dis
poziție, impresionînd 
prin naturalețea ex
presiei. Un cupletist 
talentat a fost Volk- 
mar Bohm. Apoi Ingrid 
Barthels, Ingeborg 
Irmscher, Jorg Martin

— in cocteilul „Amigo", 
In cintecele populare, 
in potpuriul final, s-au 
întrecut in a fi înțe
leși, agreabili, a răs
plăti aplauzele publi
cului.

„De cintec lumea 
noastră-i plină" este 
un spectacol berlinez 
la care spectatorii au 
remarcat spontaneita
tea, lipsa tiparelor și 
a clișeelor genului. Se 
propune o „călătorie 
muzicală" simplă, fru
moasă, fără pretenții, 
în care cintecele de lar
gă audiență stabilesc de 
la bun început contac
tul direct cu publicul, 
in care satirele, sche- 
ciurile se bucură de 
aud-ență...

12 artiști berlinezi au 
prezentat un „concert" 
în care comperajul 
scris inspirat s-a do
vedit un ghid deose
bit, o bună gazdă.

Maria SAVU

Sărbătoarea muncitorilor

forestieri
Premiere estivale

de la Oașa

Convorbire cu acad. Grigore BENETATO 
președintele Comitetului de organizare a Congresului regional 

al Uniunii internaționale de științe fiziologice

Intre 10 și 16 august a.c. are loc Ia Brașov, sub auspiciile Academiei 
Republicii Socialiste România, Academiei de Științe Medicale, Institu
tul de fiziologie normală și patologică „D. Danielopolu" și Societății de 
fiziologic, Congresul regional al Uniunii Internaționale de Științe Fi
ziologice. Ne-am adresat in acest sens acad. Grigore BENETATO. pen
tru a ne vorbi despre desfășurarea și semnificația acestei prestigioase 
manifestări științifice găzduite de țara noastră.

— Cum explicați interesul pe 
care îl manifestă pentru acest 
congres și, in general, pentru 
științele fiziologice nu numai 
specialiștii, dar și întreaga opinie 
publică internațională ?

— Ar trebui poate să ne referim la 
locul și rolul științelor fiziologice în 
teoria și practica medicinei de astăzi. 
Dacă la primul congres internațional 
de fiziologie, care a avut loc la 
Basel, în 1889, au participat 130 de 
specialiști (printre care și fiziologul 
român Gh. Grigorescu), la ultimul 
congres de Ia Washington, în 
au fost prezenți peste 2 000 
gați, din toată lumea. Acest 
ilustrează cred foarte bine 
siva acumulare de date noi în do
meniul disciplinelor fiziologice, în 
corelație cu nevoile teoretice și prac
tica ale operei de ocrotire a sănătății, 
ca și necesitatea pe care o resimt 
specialiștii de a-și comunica direct 
rezultatele abținute. Interesul nespe- 
cialiști’or este și el justificat pe de
plin, dacă ne gîndim că obiectivele 
de primă urgânță ale medicinei de 
as'ăzi sînt bolile 
"ancerul și bolile 
netice.

1968, 
dele- 
fapt 
ma-

cardio-vasculare, 
degenerative și ge-

informați că reu- 
Brașov se va bucu-

— Slntem 
niunea de la 
ra de o largă participare inter
națională...

— într-adevăr, vor fi peste 1000 
de participanți, dintre care aproxima
tiv 500 de oameni de Știință din 
peste 30 de țări, unii dintre ei de 
mare prestigiu pe plan mondial, 
laureați ai Premiului Nobel, membri 
ai Comisiei de decernare a Premiilor 
Nobel și alții. Remarc prezența prof. 
W. O. Fenn, președintele Uniunii In
ternaționale de Științe Fiziologice, a 
membrilor consiliului uniunii și ai

La Teatrul de vară „Herăstrău" 
va avea loc miercuri 12 august, la 
ora 20, premiera spectacolului „So
sesc diseară" de Tudor Mușatescu 
în interpretarea unul colectiv al 
Teatrului Giulești. Regia : Ion Can- 
tacuzino. Asistent de regie : Ci
cerone Milovan. Scenografia : arh. 
Ștefan Norris. Distribuția : Ștefan 
Mihăilescu-Brăila, Maria Voluntaru, 
Titus Lapteș, Marcel Enescu, Victo-

ria Corciov. Șerban Cantacuzino, Da
niela Anencov, Ileana Cernat.

★
CONSTANȚA ( 

„Scînteii"). — Teatrul 
„Fantasio" a prezentat în premieră 
spectacolul „Nu aveți 
plus ?“ de Sașa Georgescu și Ion Ma
ximilian. Muzica este compusă de Au
rel Giroveanu și Gelu Manolache, iar 
direcția de scenă este semnată de Ion 
Maximilian.

(corespondentul 
l de revistă

un cap In

ALBA (Corespondentul „Scînteii"). 
Anual, in prima jumătate a lunii au
gust, pe Valea Sebeșului, in decorul 
natural deosebit de pitoresc de la 
Oașa are loc „Sărbătoarea muncitori
lor forestieri" ca o cinstire adusă 
muncii harnice a lucrătorilor pădurii. 
Aici, lingă firul de apă repede al 
Sebeșului, coboară de la exploatările 
forestiere din împrejurimi sute 
de muncitori forestieri pentru a pe
trece o zi de cintec și joc in compa
nia unor formații artistice de ama
tori. Aflată la cea de-a treia ediție,

sărbătoarea a adunat ieri la Oașa o 
mulțime multicoloră alcătuită din 
muncitori forestieri, artiști amatori. 
Pe o estradă special amenajată au e- 
voluat formații de muzică populară 
și ușoară, soliști vocali și instrumen
tiști, dansatori ai caselor de cultură 
din Alba Iulia. Blaj, Sebeș, ai cămine
lor culturale din Șugag și Săsciorl, 
fanfarele din Cugir, Cilnic și Petrești. 
Această manifestare cultural-artistică 
s-a dovedit și de această dată un bun 
prilej de destindere, de cunoaștere a 
frumuseților artei noastre populare.

Cerneala
cea mai bună
pentru teza
de doctorat

(Urmare din pag. I)

locurî o inflație de ti
tluri, de teze de docto
rat, de „Noi cercetări 
privind...", de „Noi 
contribuții la..." dar 
care nu contribuie cu 
mare lucru și adesea 
nu au mai nici o legă
tură cu temele de cer
cetare realmente ma
jore din domeniul res
pectiv, cu problemele 
arzătoare ale practicii.

In vara aceasta, 
după o lungă pribegie 
pe valurile agitate ale 
Dunării, in Deltă — și 
după ce începusem să 
cred că lumea întreagă 
este un noian de va
luri și curenți violenți 
alergînd în neștire — 
la Chilia Veche, in 
Ostrovul Tătaru, am 
întilnit admirabile pri
veliști : un adevărat 
paradis, pe cîteva mii 
de hectare, înconjurat 
de diguri solide și as- 
cunzînd în sinul lui 
splendide lanuri, gră
dini, turme și cirezi fa
buloase.

Iar acolo l-am întîl- 
nit pe inginerul zoo
tehnist Aurel lonescu, 
directorul întreprinde
rii agricole de stat 
Chilia Veche. Admira
bil inginer și „Robin
son" cultivat al acestui 
paradis creat prin mun
ca oamenilor, într-o 
bătălie de ani și ani. 
Aurel lonescu m-a fă
cut să înțeleg că nu 
i-ar plăcea să pome
nesc că lucrează aici in 
Deltă, la capătul pă
mîntului, de doispre- 
tece ani. „Da ce? 1"

răspuns că ăsta 
motiv de rîs — 

inginerul (intre 
am înțeles ironia

— m-am mirat. „Ar 
ride colegii de pro
moție" — a răspuns 
zimbind. „Pentru ce ar 
ride colegii ?“. Și, pe 
ocolite, am aflat : 
mulți dintre colegii lui 
sint prin orașe, unii in 
București, alții la di
verse specializări, iar 
el, deși șef de promo
ție — și ar fi avut 
dreptul să ceară orice 
repartizare — a cerut 
aici și de doisprezece 
ani lucrează tot aici. 
I-am 
nu-i 
dar 
timp
subțire a întregii po
vești...) era el, cel 
tii, convins că 
motiv de rîs.

Singurătatea, la ca
pătul pămîntului, pe 
insula aceea, în mijlo
cul apelor ; lupta neîn
treruptă cu apele, cu 
Delta, cu pămintul — 
ii răpiseră puțin aces
tui inginer, șef de pro
moție, spontaneitatea, 
darul discursului ; îl 
transformaseră într-un 
bărbat mai tăcut, in
tr-un om de gîndire și 
de acțiune. Vorbea pu
țin. In schimb — ne-au 
vorbit pentru el, și in 
locul lui, acele fan
tastice lanuri de 
rumb și lanuri 
floarea-soarelui 
cele superbe
de animale cum 
mai văzuserăm. Eram 
cu o echipă a tele
viziunii și inginerul 
lonescu i-a rugat pe 
băieți, dacă vor, să-i 
filmeze pentru el o se
rie de viței și vite

din- 
nu-i

po- 
de 

și a- 
cirezi 

nu

Un nou cartier 
de locuințe

Municipiul Baia Mare se va 
întregi cu un nou cartier de lo
cuințe. El va cuprinde 24 blocuri 
cu cîte 4 etaje și 5 blocuri cu 
cite 10 etaje. La parterul noilor 
clădiri vor fi amenajate diverse 
spații comerciale moderne. Tot 
aici se vor mai oonstrui un dis
pensar, o școală cu 16 săli 
de clasă și sală de gimnas
tică, o creșă, o grădiniță de co
pii și alte edificii social-cultu- 
rale.

logia s-a dezvoltat vertiginos, aducînd 
contribuții fundamentale ia progresul 
științelor medicale și la studiul vieții, 
în general. Eficiența crescîndă a cer
cetării în acest domeniu este asigu
rată prin pătrunderea tot mai largă a 
ciberneticii, cu teoria informației, în 
teoria și practica cercetării fiziologi
ce. Progresele realizate în ultimul 
timp în genetică au dovedit că „pla
nul" de organizare structurală și 
funcțională a fiecărui organism, des
pre care vorbea Claude Bernard acum 
100 de ani, se explică prin informația 
genetică transmisă prin acizii nu
cleici care dirijează sinteza proteine
lor, imprimînd reacțiilor enzimatice, 
energetice și morfogenetice, inclusiv 
celor patologice, un caracter specific. 
De asemenea, cercetarea stării de 
homeostazie a arătat că menținerea 
stării de sănătate (sanogeneza) este 
un proces care se desfășoară la toate 
nivelurile, de la unitățile elementare 
infracelulare și macromoleculare și 
pînă la structurile nervoase centrale 
— sediul proceselor complexe inte
grative.

— In cadrul congresului vor a- 
vea loc simpozioane șl lecții pe 
teme speciale. Cum vedeți rolul 
unor asemenea forme de mani
festare științifică ?

— Ele au menirea de a-i informa pe 
participanți asupra celor mai noi re
zultate obținute în anumite domenii. 
Astfel, dintre lecțiile care vor fi pre
zentate în ședințele plenare, mențio
năm pe acelea ale prof. John Kendrew 
de la Universitatea din Cambridge 
(Anglia), laureat al Premiului Nobel 
(o conferință-lecție despre secvența 
acizilor aminați, factor determinant 
în structura proteinelor), prof. P. .K. 
Anohin, membru al Academiei de 
Medicină a U.R.S.S., prof. U. S. von

altor organisme științifice „internațio- F«ulpr, directorul Institutului de .. fi
nale, a directorilor institutelor de ziologie din Stockholm, specialist în

SATU MARE

Cetate preistorică
Cercetări arheologice recente, 

întreprinse de un colectiv al 
Muzeului de istorie din Satu- 
Mare, condus de directorul a- 
cestuia, profesorul Tiberiu Ba
der, au scos la iveală prețioase 
mărturii într-o cetate preisto
rică de pămînt, descoperită la 
Boinești. Cetatea, datind din se
colele XIII—XII î.e.n., consti
tuia un punct strategic asupra 
întregului Oaș. Ea avea o apă
rare naturală din trei părți, iar. 
una din laturi era păzită de un 
val de pămînt întărit și de 
un șanț. S-au găsit urme 
materiale datînd din paleolitic 
(de aproximativ 40 000 de ani), 
altele din neolitic, fragmente de 
vase din epoca bronzului și di
ferite obiecte din epoca prefeu- 
dală. Se remarcă asemănarea 
izbitoare dintre vasele ceramice 
de la Boinești și cele descope
rite cu eîțiva ani în urmă în 
cuptoarele dacice de la Medieșu 
Aurit, din apropiere de Satu- 
Mare.

SĂLAJ

mari care alcătuiau 
studiul lui, constituiau 
experiențele lui, exem
plarele obținute de el 
la capătul unui lung 
șir de experiențe.

Așa am aflat, indi
rect, că inginerul Au
rel lonescu iși pregătea 
și el, pe viu, experi
mental, practic, teza 
de doctorat. Lanuri și 
cirezi pe care el le în
mulțea și le desăvirșea 
acolo, constituiau, de 
fapt, doctoratul viu și 
adevărat și la pro
porțiile vieții și ale 
sarcinilor : scria acea
stă teză cu fapta, de 
doisprezece ani, ținind 
piept greutăților.

In mijlocul Ostrovu
lui Tătaru — tinărul 
inginer ne propunea să 
vedem una dintre 
mai adevărate și 
prețioase teze de 
torat. Am înțeles
doctoratul înseamnă 
creație, o creație cu 
finalitate socială.

Și am mai înțeles că 
în Deltă ca și în alte 
zone care oferă condi
ții de muncă mai gre
le, viața triumfă, înflo
rește, printr-o prezență 
activă a omului și in 
măsura in care omul 
nu-si precupețește e- 
forturile, talentul, per
severența și toate cele
lalte atribute ale u- 
nei activități pasiona
te, conștiente — cu 
modestie și autoexi
gență, cu seriozitate și 
responsabilitate. De a- 
colo, din adîncul mun
cii poate țișni admira
bila pasăre măiastră, 
doctoratul...

cele 
mai 

doc- 
că

*
*
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18,00 Deschiderea emisiunii, vo
lei feminin : România — Polonia 
(turneul Internațional de la Con
stanța). Crainic reporter Călin An
tonescu. 19,00 Panoramic științific 
19,20 „1001 de seri" — emisiune 
pentru cel mici. 19,30 Telejurnalul 
de seară. 19,55 Reportaj TV : „De 
la Năvodari în sus". Un sat de 
pescari transformat într-un oră
șel industrial. Realizator Valentin 
Munteanu. 20,10 Roman-folleton 
„Iluzii pierdute" (IV). 21,15 Bas-

chet masculin : România — Se
lecționata universitară a S.U.A 
(repriza a Il-a). Transmisiune de 
la complexul sportiv Floreasca. 
Comentator : Cristian Țopescu. 
21,45 Parada vedetelor. Cu : Tere
za Kesovja, Maia Casablanca, 
Edith Pleha, Lili Ivanova, Lumi
nița Dobrescu, Ch. Aznavour. 
Tom Jones, Remo Germani, Au
relian Andreescu. 22,25 Telejur
nalul de noapte. 22,35 Rampa :
• Turnee pe scenele bucurește- 
ne • Evocare Victor Ion Popa
• Pe platourile studioului „Anl- 
mafilm" • Preludiu la Festivalul 
„George Enescu" — dirijorul Paul 
Kletkl, pianistul Gydrgy Cziffra. 
Orchestra simfonică a Radlotele- 
vlziunil Române. Prezintă Florica 
Gheorghescu. 23,00 închiderea 
emisiunii.

*
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fiziolpgie din U.R.S.S., Franța. 
S.U.A., Suedia.

Acest fapt nu este, desigur, întîm- 
plător. în țara noastră, cercetarea 
fiziologică are o veche tradiție și o 
faimă binemeritată, încă de pe tim
pul lui Gh. Marinescu, I. Athanasiu, 
C. Parhon, D. Danielopolu, ca să nu 
enumăr decît puține din figurile cele 
mai reprezentative ale fiziologiei ro
mânești. Și mai trebuie să subliniem 
că sintem în situația de a fi gazdele 
unui congres de anvergură, datorită 
condițiilor excepționale create de 
către partidul și statul nostru acti
vității științifice, pe toate planurile.

— Ce rol au jucat congresele 
internaționale in evoluția știin
țelor fiziologice ?

— Congresele internaționale mar
chează etanele cele mai importante 
ale evoluției științelor fiziologice. 
Dacă la primele congrese au fost 
puse bazele acestor științe, la con
gresul nostru se vor discuta proble
me mai exact circumscrise, legate de 
orientarea funcțională a medicinei, 
promovată de Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.j. Se va ține seama 
de faptul că cercetarea medicală tre
buie să se preocupe mai insistent de 
elucidarea mecanismelor care asigură 
păstrarea Integrității biochimice func
ționale și structurale a organismului, 
adică a stării de sănătate, oferind 
astfel bazele experimentale, teoretice 
și practice pentru dezvoltarea medi
cinei preventive (sanogeneza). Acea
stă sarcină esențială a medicinei zi
lelor noastre revine, în cea mai mare 
măsură, științelor fiziologice.

In ultimele decenii, prin practica
rea largă a experimentării și aplica
rea științelor pozitive (matematică, 
fizică, chimie) la studiul vieții, fizio-

mediatori ai sistemului nervos cen
tral.

Dintre simpozioane se disting cele 
de biotehnică, biologia și farmacolo
gia vîrstei, mecanismele fizico-chimi- 
ce ale proceselor de excitație, meca
nisme neuro-endocrine și altele. 
Simpozioanele urmăresc reliefarea 
celor mai noi domenii de cercetare în 
fiziologia modernă fundamentală și 
aplicativă. Așa de pildă, simpozionul 
de ergonomie, care va fi condus de 
prof. J. Sherrer (C.N.R.S. — Franța), 
unul dintre cei mai mari specialiști 
în materie, va dezbate probleme de o 
mare importantă pentru om și socie
tate. Studiind limitele fizice ale or
ganismului la efort, ergonomia dă so
luții pentru folosirea cu eficientă e- 
conomică maximă a individului în 
societate. Cunoașterea capacității fie
cărui organism permite o continuitate 
în același loc de muncă și, implicit, 
o ’ ‘

Tineri entuziaști
Peste 5 000 de tineri, consti- 

tuiți in 75 de brigăzi și 225 de 
echipe, au transformat multe 
localități ale județului Sălaj în 
veritabile șantiere ale muncii 

j.patripjice, In. cele peste 300 000 
de ore de muncă patriotică efec- 

. tiîate pînă acum, ei au săpat 
24 000 mc de pămînt, au trans
portat 12 000 tone de materiale 
de construcție, 450 000 cărămizi, 
au luat parte la acțiunile de a- 
menajări și desecări de tere
nuri, au coleotat plante medici
nale etc.

HUNEDOARA

(Urmare din pag. I)

mare parte, după cum ne asigură 
gazdele, tocmai rezultatul inițiativei 
inginerilor și economiștilor.

în timp ce străbat hale și ateliere 
îmi sint arătate dispozitive, utilaje, 
aparate create în acești doi ani 
prin efortul de concepție al specia
liștilor fabricii. Dispozitiv pentru 
montarea mecanizată a feroneriei... 
O bandă pentru montarea corpurilor 
de mobilă în flux... Un fierăstrău 
care transformă deșeurile în materie 
primă utilă altor industrii... Dispo
zitive de încheiat și presat... Apoi, 
mi se relevă idei care nu se mate
rializează în geometria unei mașini, 
ci în măsuri de organizare științi
fică a muncii. O întreagă secție, 
secția de prelucrare a masivelor, a 
fost total reorganizată după un stu
diu elaborat de trei ingineri (Adrian 
Ciobanu, Ioan Marinescu, Nicolae 
Pahonțu). Așadar, idei, dispozitive, 
un vast arsenal tehnic care a trans
format munca tîmplarilor de mobilă 
într-o muncă industrială modernă, 
operativă, eficientă.

De unde au izvorît energia care 
a dinamizat, într-o asemenea măsu
ră. munca de concepție, puterea de 
investigație a necunoscutului, spiri
tul de invenție al acestor zeci de 
autori ? Ce gind le-a înfierbintat- 
imaginația ?

— Se discutau, 
plan pentru anul 
atunci, în mod 
productivității la 
prea bine, îmi 
Gheorghe Preoțescu. Se căutau căi 
pentru ieșirea din impas. Atunci s-a 
născut ideea. Ideea de a folosi judi
cios, într-o mult mai mare măsură, 
capacitatea inginerilor noștri la so
luționarea multiplelor noastre pro
bleme : autoutilarea, organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. Pro
punerea, făcută în ședință, a găsit 
un ecou imediat. Pe loc au apărut o

sumedenie de idei și propuneri va
loroase. S-a Întocmit un plan de stu
dii și s-a pornit la lucru.

— Cred că vă puneți întrebarea — 
adaugă Gheorghe Stanca, președin
tele comitetului sindical — de ce a 
marcat această inițiativă un salt atît 
de spectaculos în activitatea de con
cepție a cadrelor noastre tehnice cu 
pregătire superioară. Există o expli
cație S’mplă. Unii dintre inginerii 
noștri, dintr-o anumită practică măr
ginită, erau acaparați și deprinși cu

șește atribuțiile curente ale tinărului 
inginer proiectant Romeo Țăranu. 
L-a pus însă pe gînduri și l-a „stîr- 
nit" faptul că timplaril irosesc un 
timp prețios bătind cu ciocanul ce
purile de lemn. Drept urmare, a 
imaginat un instrument practic și 
rapid pe care-1 schițează acum pe 
calc, între două proiecte de mobilă. 
Am ales acest episod oarecare 
dintre multe altele. El reflectă spiri
tul acestei inițiative, conștiința par
ticipării în sensul cel mai larg la

mai bună specializare.
— Care va fi contribuția oame

nilor noștri de știință la acest 
congres ?

— Dat fiind nivelul școlii românești 
de fiziologie, consider că vom pre
zenta lucrări valoroase în domeniile : 
fiziologie nervoasă și cardio-vascula- 
ră, fiziologie moleculară, fiziologia 
muncii, ergonomie, probleme de in
teres fundamental și practic, cu apli
cații largi în practica asistenței 
medicale și de ocrotire a sănătății. De 
altfel, la toate congresele de pînă a- 
cum. reprezentanții noștri s-au nu
mărat printre protagoniști, contri
buind substanțial la ridicarea nivelu
lui lucrărilor.

250 idei = 44,6 
milioane lei

Mișcarea inovatorilor din ju
dețul Hunedoara se caracteri
zează printr-o creștere însemna
tă a eficienței economice a idei
lor înnoitoare aplicate în prac
tică. In acest an, în principalele 
unități industriale din județ, în
deosebi în cadrul Centralei in
dustriale — Hunedoara și al 
Centralei cărbunelui — Petro
șani, au fost introduse în pro
ducție 250 inovații și raționali
zări care au dinamizat producti
vitatea muncii, realizîndu-se e- 
conomii post-calculate de 
44 600 000 lei.

VASLUI

Convorbire realizata de 
Elena MANTU

A CREA

la noi, cifrele de 
1969. Ne 
deosebit, 
care nu
explică

preocupa 
capitolul 
stăteam 

inginerul

o activitate precumpănitor adminis
trativă. Or, Inițiativa aceasta venea 
să smulgă inerția, stimulîndu-le 
adevăratele lor aptitudini și posibili
tăți. îi punea, în aoelași timp, în 
fața unui examen de conștiință : de 
a-și proba prin fapte atașamentul 
față de colectiv, spiritul de responsa
bilitate. Organizațiile de partid au 
îmbrășițat cu deosebit interes iniția
tiva, au creat climatul propice crea
ției tehnice, dobîndirii unor reale 
satisfacții profesionale și umane.

...Mă aflu într-o încăpere în care 
spațiul este secționat de mari plan
șete 
zbor 
tare 
Un 
cimpul imaculat al planșetei sale. 
Desenul nu urmărește, însă, contu
rul unei viitoare mobile. El pro
iectează un instrument de lucru, un 
jiistol pneumatic. Ceea ce văd depă-

— mari aripi albe pentru un 
al ideilor. Biroul de proiec- 
a noilor tipuri de mobilă, 

tînăr trasează linii subțiri pe

soluționarea problemelor, mai mari 
sau mai mici, privind perfecționarea 
procesului de producție.

Fapt pe care a ținut să ni-1 subli
nieze ing. Florin Cristescu, directo
rul general al combinatului :

— în condițiile în care progresul 
tehnic este o lege a muncii noastre de 
fiecare zi, cînd avem încă atitea de 
făcut pentru perfecționarea produc
ției, era firesc să se nască această 
inițiativă care oferă inginerilor posi
bilitatea să-și onoreze titlul pe cimpul 
de activitate cel mai fertil : gindirea, 
ingeniozitatea în numele eficienței 
economice. A apărut și un efect la 
care, inițial, nu ne-am gîndit : crește
rea simțului de răspundere la toate 
eșaloanele : maistru, șef de echipă, 
muncitor. Oamenii au înțeles să-și 
facă mai bine datoria, tocmai pentru 
a degreva cadrele inginerești de o se
rie de atribuții administrative, în fa
voarea muneji de concepție.

Preluînd această inițiativă, colec
tivele de ingineri și economiști din 
celelalte întreprinderi ale puternicului 
centru industrial care este munici
piul Arad au recuperat-o și aplicat-o 
potrivit specificului producției, nevo
ilor ei de primă mărime. La U.T.A. 
(uzinele textile), inginerii și-au con
centrat atenția asupra înlocuirii ma
terialelor deficitare cu altele, de crea
ție proprie, care să reducă prețul de 
cost și să aducă îmbunătățiri calității 
producției. La Uzina de vagoane se 
impune acțiunea de autoutilare.

Am găsit aici o impresionantă listă 
de creații inginerești. Ținind seama 
de caracterul lor de pură speciali
tate, am renunțat să reproducem ti
tlurile acestor creații — în schimb, 
iată eîțiva autori și eficiența econo
mică. De exemplu, o lucrare aparți
nînd inginerului loan Radu conduce 
la economii anuale de peste un mi
lion lei. O alta, a inginerului L. Men- 
tzel, economisește anual 220 de tone 
de metal și aduce uzinei 0 eficiență 
economică anuală de 1 640 000 lei. O 
alta, a inginerului Tudor Oprea, re
duce timpul de lucru al unei operații 
de la 4—5 ore la 3—4 minute. Și așa 
mai departe — pînă la finele acestei 
liste care înglobează numele a 140 
de ingineri din totalul celor 180 din 
uzină.

Cele mai multe dintre aceste creații 
depășesc cu mult „baremul" de 
100 000 lei înscris în deviza inițiativei. 
Un fapt care confirmă elocvent va
loarea acestei inițiative, înscrise, de 
pe acum, ca o constantă a muncii in
ginerești. Un fapt de excepție intrat 
în cotidian. Un fapt, din atîtea altele, 
care demonstrează spiritul viu, înno
itor, propriu orinduirii noastre, pre
cum și gradul înalt de conștiință ge
nerat de munca pasionată pentru în
făptuirea amplului program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului.

Un nou complex 
hotelier

în municipiul Bîrlad s-a dat 
în folosință un complex hote
lier cu 130 locuri, un restaurant, 
o braserie și o terasă, fiecare cu 
cîte 50 de locuri. întregul mobi
lier este fabricat din lemn de 
stejar lustruit, încăperile sînt 
confortabile, dotate cu instala
ții moderne de aerisire.

BJHOR

Noi tipuri 
de autocare

în întîmpinarea zilei de 23 
August, la Uzina de utilaj mi
nier din orașul dr. Petru Groza 
a început fabricarea unor noi 
tipuri de autocare de 3 tone. 
Noile autocare, proiectate de 
specialiștii uzinei, sint de o con
strucție modernă, la nivelul ce
lor produse în alte țări.

BOTOȘANI

Bucătărie 
furajeră

La Uzina de reparații din Bo
toșani se află în execuție un 
nou tip de bucătărie furajeră, 
de mare randament, destinată 
complexelor de îngrășare a por
cilor. Prin mijloace mecanizate, 
1 200 de porci pot primi rația de 
hrană în numai 20 de minute.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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SCRIMĂ

CU O LUNĂ 
ÎNAINTEA 

MONDIALELOR

CAIAC-CANOE

PREGĂTIRI PENTRU 
OLIMPIADĂ

PE BAZA NAUTICA DE LA 
BACĂU, SCHIFIȘTII JUNIORI 
ȘI-AU DESEMNAT CAM

PIONII

BACAU (prin telefon, de Ia cores
pondentul „Scânteii"). — De ieri sînt 
cunoscuți toți cei 27 de campioni 
naționali de juniori la canotaj aca
demic. La lupta pentru cucerirea ti
tlurilor au participat peste 400 de 
schifiști din toată țara, reprezentînd 
19 cluburi nautice. Un frumos succes 
au obținut cluburile bucureștene Ra
pid și Dinamo (cărora le-au revenit 
cite patru titluri), precum și echipa
jele din Arad și Timișoara.

Publicul local, tineretul mai ales, 
speră ca, prin noua bază nautică, Ba
căul să se Înscrie nu numai pe lista 
organizatorilor de astfel de întreceri, 
ci și... în rîndul orașelor cu o bogată 
activitate Ia canotaj.

CICLISM
LA SEMIFOND - ÎN CIRCUIT, 
ACELAȘI CAMPION CA ANUL 

TRECUT

BRAILA (prin telefon). — Doi dl- 
namoviști bucureșteni (Teodor Vasile 
și Nicolae Ciumeti) și un brașovean 
(Ștefan Suciu) sînt medaliații cursei 
de semifond (în circuit) a campiona
tului național din acest an. Titlul l-a 
obținut, ca și acum un an, Teodor 
Vasile (cu 60 puncte acumulate la 
cele 30 de sprinturi ale cursei). Ciu
meti — pe locul doi — a totalizat 43 
de puncte, iar Suciu — al treilea — 
33 puncte. Petre Dolofan (Steaua), 
Cristian Camer (C. S. Brăila) și M. 
Ferfelea (Steaua) au ocupat primele 
trei locuri în clasamentul juniorilor 
mari.

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE ATLETISM „PRIE

TENIA"

La Cîmpulung Muscel au conti
nuat întrecerile celei de-a 4-a ediții 
a tradiționalului ooncurs internațio
nal al speranțelor „Prietenia". Proba 
de aruncare a discului a revenit atle
tului sovietic Nozimov cu 52,08 m. 
Straub (R. D. Germană) a cîștigat 
proba de 2 000 m obstacole cu timpul 
de 5’47”4/10.

Alte rezultate : masculin : 400 m 
plat: — Gutschmidt (R. D. Germană) 
48” ; 10 km marș ■— Lipowski (R. D. 
Germană) 45’26” ; ștafeta 4x100 m 
R. D. Germană 41” ; feminin : greu
tate : — Engel (R. D. Germană) 
14,61 m ; 400 m plat : —■ Gaska (Po
lonia) 55”6/10 ; înălțime : — Kand- 
zlova (R. D. Germană) 1,70 m.

Pe terenul de baschet al complexului sportiv Floreasca s-a încheiat aseară 
turneul internațional de baschet feminin denumit „Cupa Federației". Baschet
balistele noastre și-au asigurat trofeul încă de simbătă seara, o dată cu cîș- 
tigarea meciului cu selecționata Cubei (59—41). Este un succes prestigios dacă 
ținem seama mai ales de faptul că printre învinsele în partide directe (și în
trecute și in clasamentul final) se află reprezentativele Poloniei și Ungariei.

Imaginea de mai sus redă un atac, cu aruncare la coș, al sportivelor noas
tre în partida cu baschetbalistele cubaneze.

Foto : M. Andreescu

Campionatul re
publican pe echipe, 
incheiat ieri in sala 
Progresul din Capi
tală, a reprezentat 
ultima participare 
a scrimerilor noștri 
fruntași intr-o com
petiție oficială, îna
intea campionatului 
va desfășura luna

viitoare la Ankara.
Bine pregătite de către colectivul 

de antrenori (A. Vilcea, I. Zilahy, S. 
Poenaru, C. Stelian și D. Mustață), 
echipele clubului Steaua au reușit să 
ciștige toate cele patru probe, cuce
rind astfel și titlul de campioană ab
solută pe anul 1970.

Dincolo de forma bună manifestată 
de învingători (in marea majoritate 
componenți ai loturilor naționale), 
întrecerea încheiată ieri o, scos in evi
dență un fapt îmbucurător pentru 
scrima românească și anume că pro
vincia nu a mai fost (ca altă dată), o 
„prezență anonimă1'.

Politehnica-lași, Electroputere-Cra- 
iova, C.S.M.-Cluj, Unio-Satu-Mare și 
Tractorul-Brașov sînt echipe care au 
arătat un progres evident, atit sub 
aspectul valorii unor sportivi, cit și 
al combativității și eficacității a- 
cestora.

In afara stabilirii echipelor cam
pioane pe anul in curs, întrecerile din 
sala Progresul au oferit conducerii 
tehnice a loturilor naționale posibili
tatea de a se fixa asupra efectivului 
pentru fiecare probă in vederea cam
pionatului mondial.

Programată exact la jumătatea 
drumului ce leagă J.O. de la Mexico 
’68 cu cele de la Milnchen '72, marea 
competiție de luna viitoare va repre
zenta ea însăși un criteriu „olimpic" 
de verificare.

Fruntașii scrimei românești ineep 
acum pregătirile finale, accentul pu- 
nindu-se în special pe elementele de 
ordin tactic.

Era după „Regata 
Snagov", ultima veri
ficare a canoiștilor și 
caiaciștilor noștri îna
intea campionatelor 
mondiale din Dane
marca. în interviul ce 
ni l-a acordat atunci, 
antrenorul emerit Ra
du Huțan se arăta foar
te optimist cu privire 
la șansele „tricolori
lor" la competiția su
premă. De o bună a- 
preciere se bucura, mai 
ales, forma echipaje
lor de canoe dublu 
(acordîndu-li-se șanse 
la primul loc și în 
cursa de 1000 m și in 
cea de 10 000 m) ; la 
caiac, cuplul Vernescu- 
Sciotnic se anunța 
candidat la medalii, ca 
și echipajul de 4 (Ver- 
nescu, Sciotnic, Iacob, 
Roșea). Ștafeta mascu
lină de 4 x 500 — cu 
Botez, Iacob. Zafiu, 
Vernescu — era consi
derată de antrenorul 
Huțan printre virtua
lele medaliate. Se anti
cipa, totodată, că o 
bună prezență vom 
avea și în probele fe
minine de caiac.

...întrecerile au avut 
loc, iar rezultatele re
alizate de sportivii 
noștri acolo, pe lacul 
Bagsvaerd de lingă 
Copenhaga, sint bine 
cunoscute : au cîștigat 
două medalii de aur, 
trei de argint și una 
de bronz. Anticipările 
antrenorului au fost 
confirmate în totalitate 
la probele de canoe 
dublu — unde de alt

fel s-au cucerit cele 
două medalii de aur — 
și doar parțial în pro
bele de caiac, unde, 
prin comparație cu 
anii trecuți,. au apărut 
chiar slmptome de re
gres.

Plasate fiind la ju
mătatea ciclului olim
pic, „mondialele" din 
Danemarca au dat fără 
discuție tuturor con- 
curenților și antreno

rilor lor și o completă 
imagine asupra rapor
tului de forțe ce ar 
putea exista la J.O. 
din 1972. Antrenorul 
Huțan ne spunea că 
întrucît la campiona
tele mondiale au par
ticipat, în general, 
sportivi din „noul val", 
nu este exclus ca ace
știa să apară și peste 
doi ani în competiție 
olimpică.

— Ce observații pu
teți face asupra planu
lui de pregătire a ca
iaciștilor și canoiștilor 
noștri în vederea par
ticipării la J.O. ?

— Loturile noastre 
actuale cuprind, de 
fapt, nucleele loturi
lor olimpice. Noi, an
trenorii federali, avem 
permanent ajutorul an
trenorilor din cluburile

sau secțiile de caiac- 
canoe : baza de masă 
a performanței în a- 
cest sport este bună. 
Spuneam și cu altă 
ocazie — în afara lotu
rilor, a echipajelor 
care au participat la 
„mondiale" sînt nume
roși sportivi și sporti
ve de aceeași valoare, 
oricînd capabili să îm
brace tricouri naționa
le. Aș cita aci numele 
cîtorva antrenori de 
juniori cu mari merite 
în creșterea selecțio- 
nabililor de azi și de 
mîine : V. Mănăilă 
(Dunărea-Galați), T. 
Severin (Ancora-Ga
lați), S. Todorov (Di- 
namo-București).

— Pînă la startul 
olimpic va mai fi o 
nouă ediție a campio
natelor mondiale — 
anul viitor în Iugosla
via. în principal vizăm 
pentru acest nou cam
pionat probele specific 
olimpice (se știe că 
din 16 probe cîte sînt 
incluse în programul 
C.M., numai șapte — 
pe distanțe scurte — 
vor fi cuprinse în pro
gramul J.O.). Dați-mi 
voie ca... după marea 
competiție din 1971 să 
fac un pronostic, mai 
bine zis să apreciez 
șansele noastre pentru 
olimpiada muncheneză.

Pînă atunci nu ne 
gîndim Ia nimic alt
ceva decît la pregă
tiri. Vom avea în ve
dere cu predilecție 
probele și echipajele 
de caiac...

I. D.

SARBAIOARt

Octavian VINTILA
VOLEI FEMININ

DIN LUMEA LARGĂ Repetiția generală
de la Constanța

O PESTE 100 000 DE SPECTA
TORI au urmărit la Moscova finala 
„Cupei U.R.S.S." la fotbal, între Di
namo Moscova și Dinamo Tbilisi. 
Dinamoviștii din Moscova au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0). 
Poarta echipei moscovite a fost 
apărată de celebrul Iașin.

• CAMPIONATELE EUROPENE 
DE BASCHET PENTRU JUNIORI 
de la Atena. Ieri, echipa României 
a pierdut în fața formației Iugosla
viei : 52—104. Alte rezultateGre
cia—R.F.G. 85—44 ; Cehoslovacia— 
Bulgaria 99—64 ; Italia—Turcia

71—63 ; Polonia—Spania
U.R.S.S.—Belgia 120—48.

73—71 ; McDaniels, care a înscris 20 de 
puncte.

BBQBBBBBBO

Vacanta elevilor
J 1

înseamnă
și vacanța 

bazelor sportive ?
Acesta este titlul raidu- 

lui-anchetă publicat în 
„Scînteia" nr. 8498 din 27 
iulie a.c. Din păcate, răs
punsul la întrebare este 
afirmativ...

Semnalam, cu acel pri
lej, existența a nume
roase deficiențe privind 
organizarea activității 
sportive de masă a elevi* 
lor pe timpul vacanței de 
vară. Ce elemente noi au 
survenit în timpul care s-a 
«curs de atunci ?

De la bun început tre
buie să arătăm că situația 
a rămas aproape aceeași, 
neridieîndu-se încă peste 
tot interdicția privind ac
cesul elevilor pe terenu
rile de sport ale școlilor, 
iar «colo unde, totuși, se 
poate „pătrunde" — fie 
chiar și prin sărirea gar
dului (vezi Școala gene
rală nr. 169 din București) 
— activitatea sportivă este 
lăsată complet la voia în- 
tîmplării, starea terenuri
lor fiind, nu de puține 
ori, de-a dreptul jalnică.

Acum cîteva zile am re
făcut traseul, pe care fu
sesem data trecută, prin 
școlile bucureștene. La 
Liceul nr. 15 — nici o 
schimbare : terenurile de 
baschet și handbal — am
bele asfaltate, deci practi
cabile pe orice vreme — 
sînt pustii. Porțile sînt 
Închise. Consemnul cu pri
vire la accesul pe terenu
rile de sport a rămas a- 
celași : „Interzis". Perso
nalului de serviciu i s-a 
specificat cu strictețe că 
n-are voie să deschidă 
porțile școlii decît la ve
nirea... mașinilor I.S.B. 
Mai departe, la liceul 
..Emil Racoviță". Aici, in
tr-adevăr se poate intra 
pe terenurile de snort, 
porțile sînt larg deschise. 
Numai că amatorii — co
pii din cartier, elevi ai 
liceului — sînt puși repe
de pe fugă de portarul 
școlii, aflat undeva în clă
dire. S-a întîmplat să a- 
sistăm personal la o ast
fel de „fugăreală" vineri 
după amiază ; un grup de

copii a fost nevoit să-și 
oprească joaca (o „miuță" 
de fotbal) și să se refu
gieze pe stradă... O dispu
tă asemănătoare — între 
copii și personalul de ser
viciu — a avut loc în a- 
ceeași zi (cum se întîmplă 
de altfel de obicei) la 
Școala generală nr. 4. Te
renul de sport al școlii — 
foarte mare — stă nefo
losit, în timp ce copiii se 
joacă pe aleile din jur sau 
pe spațiul rezervat scutu
rării covoarelor.

In raidul-anchetă amin
tit erau aspru criticate o 
serie de aspecte negative 
din orașele Turnu-Seve- 
rin. Suceava și Iași. Ar 
fi fost firesc ca lipsurile 
semnalate să constituie 
obiectul unor analize se
rioase și mai ales al unor 
măsuri menite să ducă la 
remedierea gravelor ca
rențe puse în discuție. Nu 
știm cum au recepționat 
criticile factorii responsa
bili de la Turnu-Severin 
și Suceava, pentru că... 
păstrează încă tăcere. în 
schimb de la Iași ne-a 
sosit răspunsul. Desigur, 
din el nu lipsește proto
colara frază „mulțumim 
pentru ajutorul acordat, 
sesizindu-ne unele defi
ciențe în modul de orga
nizare a vacanței de 
vară", ca și recunoașterea 
unora dintre lipsurile 
criticate. Dar cum sînt 
recunoscute aceste lip
suri 7

Să cităm din acest răs
puns semnat de către un 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Iași (N. Oloieru) și de șe
ful sectorului sport al Co
mitetului municipal Iași 
al U.T.C. (V. Văcărița) : 
„Pentru o bună desfășu
rare a vacanței de vară 
a elevilor. Comandamen
tul județean de organi
zare a vacantei a întocmit 
un plan de acțiuni în care 
6e prevede, pr’ntre altele, 
ca bazele sportive ale li
ceelor și școlilor generale 
să fie puse la dispoziția 
elevilor, cu instalațiile și 
materialele sportive nece
sare. Planul a fost comu-

O IN CADRUL COMPETIȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE POLO PEN
TRU TINERET de la Sofia, echipa 
României a întrecut cu 6—2 selecțio
nata Cehoslovaciei.

O SELECȚIONATA UNIVERSI
TARA DE BASCHET A S.U.A. 
a întilnit sîmbătă seara la Varșovia 
echipa Poloniei. Baschetbaliștii ame
ricani ' au obținut victoria cu Scorul 
de 88—66 (44—32). Cel mai eficace 
jucător al echipei americane a fost

O CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CICLSM PE PISTA. Proba femi
nină de viteză a ravenit Calinei Ca
reva (U.R.S.S.), care a cîștigat în 
finală cele două manșe susținute 
împotriva fostei campioane mondiale, 
colega sa Galina Ermolaieva. Pentru 
a doua oară consecutiv medalia, de 
aur în proba de urmărire individuală 
(4 000 m) pentru amatori a fost cuce
rită de sportivul elvețian Xavier 
Kurman.
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Covorul, un... portar redutabil — în fața Școlii generale nr. 4 — București

nicat de Inspectoratul 
școlar județean, intr-o șe
dință organizată cu con
ducerile școlilor din mu
nicipiu și directorii coor
donatori din județ... în 
urma publicării articolu
lui din ziarul „Scînteia", 
o nouă brigadă, formată 
din reprezentanții Comi
tetului municipal U.T.C., 
Comitetului județean 
U.T.C. și C.J.E.F.S. s-a 
deplasat imediat în școli
le vizate in articol și a 
constatat următoarele..."

în frumoasele planuri. Ca 
să nu mai vorbim de va
labilitatea (mai bine zis, 
lipsa de seriozitate) a unei 
formule de tipul „condu
cerea școlii (este vorba de 
Liceul nr. 3 — n.n.) ne-a 
asigurat că în această pe
rioadă elevii vin la școală 
și foloseso terenul de 
sport, care va fi complet 
amenajat la începutul a- 
nului școlar".

Ce concluzii putem tra
ge ? Mai întii, dăm cuvîn- 
tul prof. Tudor Vasile,

p
,6'.
eurmehi anchetelor „Scînteii“

Nu mai relatăm ce a- 
nume a constatat „briga
da" amintită, deoarece, în 
esență, lucrurile se reduc 
la căutarea unor justifi
cări și explicații, la date 
care țin de amenajările 
sau reamenajările unită
ților școlare în- vederea 
reînceperii în bune con
diții a noului an de în- 
vățămînt. Cînd este vorba 
de ceea ce interesează de 
fapt, adică activitatea 
sportivă de masă a elevi
lor pe timpul vacanței, se 
apelează la tot felul de 
generalități, la afirmații 
ambigue. Trecind dincolo 
de cortina explicațiilor și 
justificărilor, nu mai gă
sim nimic palpabil, nimic 
care să demonstreze cu 
forța faptelor existența 
reală a unei activități 
sportive a elevilor așa 
cum este ea concepută...

președintele Consiliului 
municipal pentru educație 
fizică și sport Bucu
rești, for care are și el 
obligații precise în dome
niul sportului școlar, 
„înainte de încheierea li
nului școlar am discutat 
in amănunt la sediul nos
tru — cu reprezentanții 
forurilor municipale de 
resort, din rîndul cărora 
n-au lipsit cei ai Inspec
toratului școlar, ai U.T.C. 
și C.N.O.P. — toate as
pectele legate de activita
tea sportivă a elevilor pe 
întreaga vacanță de vară. 
S-a stabilit ca. în mod 
obligatoriu, școlile care 
au terenuri de sport să le 
pună la dispoziția elevi
lor, profesorii de educație 
fizică, eventual orice alt 
cadru didactic, fiind da
tori să asiste și să îndru
me. prin rotație, ette două 
săptămîni fiecare, această

activitate recreativă.. 
Constatăm și noi cu re
gret că aproape toate a- 
ceste promisiuni și anga
jamente au rămas con
semnate doar în procesul 
verbal al ședinței respec
tive..."

Deci, nimic. Doar pla
nuri, rămase literă moar
tă pe hîrtie. Același imo
bilism, același dezinteres 
în îndeplinirea unor sar
cini precis trasate în ce 
privește organizarea acti
vității sportive de masă 
a elevilor pe timpul va
canței, prin folosirea în 
totalitate a bazelor și in
stalațiilor, a tuturor posi
bilităților materiale. Con- 
semnînd situațiile sesizate 
zilele acestea in raidul 
nostru prin unitățile șco
lare din Capitală, ne-am 
reamintit de cererile repe
tate ale unor foruri spor
tive, ale conducerilor unor 
școli în legătură cu bazele 
sportive, cu materialul și 
echipamentul necesar des
fășurării unei activități 
corespunzătoare în acest 
sens. Or, după cum se 
vede, nu bazele sportive, 
nu echipamentul șl mate
rialele lipsesc, ci pasiunea 
pentru sport, conștiința 
necesității îndeplinirii 
unor obligații profesiona
le stipulate prin lege, 
dorința de a contribui la 
formarea unui tineret ar
monios dezvoltat fizic și 
intelectual. Despre aceste 
ultime lipsuri este vorba 
în realitate, nu despre 
altele.

Ion DUMITRIU 
Valentin PAUNESCU

CONSTANȚA (prin 
telefon) — La Con
stanța s-a dispu
tat ieri a patra 
din cele cinci etape 
ale tradiționalului tur
neu feminin interna
țional de vară. Anul 
acesta, competiția se 
bucură de o partici
pare valoroasă, re
unind la start, cu ex
cepția echipei Uniunii 
Sovietice, întreaga e- 
lită a voleiului femi
nin continental. Și nu 
intimplător; echipele 
sint dornice să folo
sească prilejul de a-și 
verifica forma înaintea 
competiției supreme 
ce va avea loc in sep
tembrie la Sofia.

Pînă acum, întrece

rea s-a caracterizat 
prin meciuri spectacu
loase, de un nivel a- 
preciat de specialiști 
ca excelent. Spectato
rii și telespectatorii 
au remarcat, desigur, 
indeosebi evoluția e-

chipei noastre, care 
și-a înscris in palma
res victorii, dintre 
care cele obținute in 
fața redutabilelor re
prezentative ale Ceho
slovaciei (3—1) și 
R.D.G. (3—0) apar

deosebit de valoroase. 
Noua și tinăra echipă 
a României, pregătită 
de antrenorii Bodescu 
și Humă, a dovedit o 
impresionantă forță de 
atac, multă coeziune 
și, ceea ce este îmbu
curător, o concepție 
modernă de joc, care 
îndreptățesc să se 
spere intr-o compor
tară onorabilă la vii
toarele confruntări in
ternaționale.

Ieri au avut loc trei 
meciuri, in ordine : Ce- 
hoslovacia-Italia, Po- 
lonia-R.D.G. și Romă- 
nia-Ungaria, Pînă la 
închiderea primei edi
ții nu se disputase 
decît două meciuri ; 
Cehoslovacia a cîști
gat cu 3—0, iar R.D.G. 
cu 3—1.

CORESPONDENȚII SCÎNTEII, 
prezenți ieri, 9 august, în princi
palele bazine carbonifere ale 
țării, relatează despre tradițio
nalele manifestări cultural-ar- 
tistice și sportive prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei minerului", 

în toate exploatările miniere 
din Valea Jiului au avut loc du
minică adunări festive, în cadrul 
cărora au fost evocate episoade 
din truda și lupta minerilor din 
trecut, aspecte din munca eroică 
și viața nouă a minerilor din 
anii luminoși ai socialismului. 
La plăcile comemorative din in
cinta minei Lupeni și la Monu
mentul „Lupeni ’29" au făcut de 
gardă mineri, pionieri și mem
bri ai gărzilor patriotice, au fost 
depuse coroane și jerbe de flori. 
Pe văile pitorești ale Teliucului, 
Bradului și Streiului au fost or
ganizate mari serbări cîmpeneștl, 
la care și-au dat concursul for
mații artistice de amatori din 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uri- 
cani, Teliuc și din alte localități 
miniere. De o largă participare 
s-a bucurat tradiționalul concurs 
al fanfarelor de mineri.

La adunarea festivă a munci
torilor. inginerilor și tehnicieni
lor de la exploatarea minieră și 
Uzina de preparare a minereu
lui de la Săsar și întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări geo
logice Maramureș a vorbit tova
rășul Gheorghe Blaj, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid Maramureș.

în frumoasele locuri de agre
ment de lingă centrele miniere 
de la Șuior, Cavnic, Băiuț și 
Borșa, minerii maramureșeni au 
asistat la spectacole folclorice, 
întreceri sportive, jocuri distrac
tive.

Două din localitățile Gorjulul 
— Rovinari și Motru — au îm
brăcat ieri, duminică, haine de 
sărbătoare. Minerii gorjeni au 
întimpinat ziua lor cu rezulta
te deosebite în producție : 4
milioane tone de cărbune reali
zate în acest an, cu 1,3 milioane 
mai mult decît în aceeași peri
oadă a anului precedent, la care 
se adaugă și 4,9 milioane lei be
neficii peste plan. în pădurea 
Poeni, de lingă Rovinari, au 
prezentat bogate programe de 
cîntece și dansuri populare ar
tiști amatori de la cluburile în
treprinderii mecanice Sadu, 
schelei de extracție Țicleni și 
Centralei termoelectrice Rogo- 
jelu. precum și de la cămine cul
turale din comunele învecinate.

La toate gurile de exploatare 
aparținînd combinatului minier 
din Suceava — Leșul Ursului, 
Isipoaia, Crucea, Broșteni, Bar- 
nar, Iacobeni, Fundul Moldovei 
etc. — au avut loc sîmbătă și du
minică ample acțiuni cultural- 
artistice. Manifestările prilejuite 
de „Ziua minerului" din acest 
an au coincis aici cu aniversa
rea a 200 de ani de la începerea 
mineritului în bazinul Dornelor. 
Totodată, acestea au ooincis, la 
Leșul Ursului, cu realizarea ce
lei mai mari producții din istoria 
minei.

(Urmare din pag. I)

influențați de natură, ci sînt dirijați 
de om. Prin urmare, nivelul tehnicii 
de exploatare este faetonul determi
nant al producției. Analiza făcută de 
către Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii privind îndeplinirea planu
lui la serele de tip industrial în pri
mul ciclu din 1970, observațiile făcute 
la fața locului de către oameni de 
știință și specialiști permit să se tra
gă unele concluzii asupra cauzelor 
care au determinat ca producția de 
legume în sere să nu se îndeplinească.

Unele sere au fost date în funcțiu
ne cu întîrziere, ceea ce nu a permis 
organizarea temeinică a procesului de 
producție. Dar cele mai multe din 
anomaliile care au determinat pro
ducția nesatisfăcătoare se datoresc 
unor grave neglijențe din partea 
specialiștilor cărora li s-a încredințat 
exploatarea acestor averi mări.

Este vorba, în 
primul rînd, de 
ușurința cu care 
s-a făcut ampla
sarea unor sere. 
La complexul de 
sere al I.A.S. 
Ploiești produc
ția nesatisfăcă
toare a fost deter
minată, în princi
pal, de ridicarea 
nivelului pînzei 
de apă freatică 
pînă la rădăcina plantelor. Această 
situație putea fi evitată dacă am
plasarea complexului s-ar fi făcut 
pe un teren unde să nu băl
tească apa. Or, singurul criteriu care 
a stat la baza alegerii locului a fost 
apropierea de sursa de căldură. Nu 
se poate amplasa insă un complex de 
sere de peste 100 de hectare pe un 
teren care nu este studiat sufi
cient din toate punctele de vedere. 
Aceste sere puteau fi construite 
pe așa-zisele terenuri „branciog", 
care asigură o bună drenare a solu
lui, terenuri care se găsesc la aceeași 
distanță față de sursa de căldură. De 
aci și concluzia că la amplasarea u- 
nei sere, ca la oricare obiectiv de a- 
semenea proporții, trebuie să se facă 
studii amănunțite. Ele sînt necesare 
cu atît mai mult cu cit, în viitor, vor 
fi construite noi complexe.

Dacă în cîmp, nivelul nesatisfăcă
tor al recoltelor poate fi pus pe sea
ma condițiilor climatice nefavorabile, 
în cazul serelor acest lucru este ex
clus. Aci, toți factorii de vegetație, 
căldură, umiditate etc. sînt dirijați 
de om. Producțiile mici care au 
fost obținute se datoresc tocmai fap
tului că acești factori nu au fost di
rijați cum trebuie. Au existat multe 
neajunsuri In ce privește asigurarea 
căldurii. S-a invocat adesea lipsa 
combustibilului. Dar la o analiză a- 
tentă s-a văzut că la serele între
prinderii intercooperatiste București 
și cele ale I.A.S. Popești-București, 
care au fost lipsite, în unele perioa
de, de căldură, aceasta s-a datorat 
faptului că specialiștii și conducerile 
unităților respective nu au stabilit cu 
gxactttete cînd să fie livrată apa 
oaldă de către centrala electrică de

termoficare. Cooperativa agricolă din 
Otopeni a folosit o parte din combus
tibilul repartizat pentru sere în alte 
scopuri. în unele sere nu s-a putut 
menține o temperatură constantă da
torită lipsei de etanșeitate a construc
ției, geamurile sparte nefiind înlo
cuite. Or, dacă principalul factor de 
vegetație — căldura — nu este diri
jat corespunzător, nici rezultatele nu 
pot fi pe măsura posibilităților.

Au fost și alte cauze care au de
terminat micșorarea recoltelor la cul
turile din sere : aerisirea n-a fost 
făcută în momentele cele mai indica
te, aplicarea necorespunzătoare a sti
mulatorilor de creștere etc. S-a a- 
mintit de ridicarea nivelului apei 
freatice în sere, determinată de ploi
le abundente din această primăvară. 
Desigur, este urmarea amplasării se
relor pe terenuri nepotrivite. Dar și 
in acest caz, neajunsurile puteau fi 
evitate dacă s-ar fi acționat cu ho-
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de rezolvat la actualele complexe de 
sere. Pentru ca deficiențele care au 
existat în trecut să nu se mai repete, 
este necesar să se analizeze temeinic 
activitatea din primul ciclu și să se 
stabilească un plan de măsuri în 
vederea desfășurării tuturor acțiuni
lor care trebuie întreprinse. O deo
sebită atenție trebuie acordată apli
cării tehnologiei de cultivare a 
legumelor în seră. în acest an s-ar 
putea invoca o scuză în ce privește 
neajunsurile care au existat prin in
trarea în funcțiune cu întîrziere a 
unor obiective. Acum asemenea mo
tivări nu mai pot fi luate în conside
rare. Perioada de „rodaj" a trecut. 
Trebuie să se asigure obținerea unor 
producții maxime.

Tov. ing. Ion Ceaușescu, secretar 
general în Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, specialist în cultura for
țată a legumelor, este de părere că 
trebuie acționat în cîteva direcții 

principale. „în 
sere, după cum se 
știe — spunea in
terlocutorul nos
tru — cultivarea 
pe o perioadă 
mai îndelungată 
a unei singure 
specii de plante 
duce la înrăutăți
rea condițiilor de 
nutriție și la scă
derea producției 
ca urmare a con

sumării elementelor nutritive din sol, 
creează condiții pentru apariția unor 
boii și dăunători specifici culturilor 
de seră. De aici și concluzia 
că trebuie să se facă, în pri
mul rînd, o dezinfecție radicală a 
(solului din sere pentru a se „rupe" 
circuitul unor boli sau atacul unor 
dăunători. Pentru ciclul al doilea de 
producție această lucrare s-a exe
cutat cu mai multă răspundere. 
Trebuie reconsiderat și modul de 
aplicare a îngrășămintelor. Din 
cauză că se practică, aproape 
peste tot, o îngrășare excesivă, ne- 
ținîndu-se seama de conținutul so
lului în elemente fertilizante, a- 
par fenomene de dezechilibru nu
tritiv. De aceea, trebuie făcută a- 
naliza solului din sere și aplica
rea îngrășămintelor numai în funcție 
de rezultatele acestor analize. Tre
buie, de asemenea, revizuite atent 
toate instalațiile și să se asigure 
posibilitățile de evacuare a apelor 
pluviale și a celor freatice. în fieca
re unitate, în fiecare fermă să se 
întocmească un program tehnico-or- 
ganizatoric concret, care să precizeze 
ce urmează să se întreprindă și da
tele privind desfășurarea lor."

Investițiile mari pe care le-a fă
cut statul în construcția de sere, im
portantele credite acordate cooperati
velor agricole în scopul realizării a- 
cestor obiective trebuie să fructifice 
în mod corespunzător. Pentru obți
nerea unor producții cît mai mari 
la unitatea de suprafață se cere apli
carea consecventă a tehnologiei spe
cifice culturii legumelor în sere, sar
cină care cade în seama specialiștilor 
din unitățile agricole de stat și coo
peratiste, a tuturor lucrătorilor din 
acest sector.

tărire. în serele asociațiilor de la 
Lovrin-Timiș, Găiseanca-Brăila, ale 
cooperativei agricole din Olari-Arad 
n-au fost luate măsuri pentru dever
sarea canalelor de colectare a apelor 
pluviale, iar în unele cazuri nici 
n-au fost executate asemenea canale.

Cele arătate mai sus nu sînt lucruri 
necunoscute pentru specialiști. Ele 
sînt cuprinse în orice luorare de le
gumicultura. De asemenea, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii a fă
cut, în ultimul an, numeroase instruc
taje cu specialiștii care lucrează în 
sere, stabilindu-se pentru fiecare 
perioadă ce lucrări trebuie executa
te. Dar în producția de sere există 
anumite subtilități, pe care n-au reu
șit să le stăpînească toți cei care lu
crează în acest sector și mai ales 
cei care au început această activitate 
de dată mai recentă. De aici și con
cluzia că paralel cu realizarea pro
gramului de extindere a serelor tre
buie să fie luate în continuare mă
suri pentru pregătirea temeinică a 
specialiștilor și muncitorilor acestui 
sector.

Acum, lipsurile în ce privește pro
ducția de legume în sere sint cunos
cute. Ele se datoresc în primul 
rînd specialiștilor oare lucrează in 
aceste unități și care nu au respec
tat întocmai tehnologia stabilită. De 
această situație nu sint străine nici 
organele agricole, care n-au exercitat 
un control temeinic în ce privește 
modul cum este organizată și con
dusă producția de legume în sere.

Sintem într-o perioadă în care se 
fac intense pregătiri pentru ciclul al 
doilea de cultură a legumelor în sere. 
Plantatul s-a făcut în cele mai multe 
locuri. Desigur, trebuie terminate cît 
mai repede noile construcții, pentru 
ca plantarea să se facă la timp, 
însă cele mai multe probleme sint
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PNOM PENH CONDAMNAT LA MOARTE

SAIGON 9 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore, pe teritoriul Vietna
mului de sud s-au înregistrat 17 cioc
niri, a declarat, la Saigon, un pur
tător de cuvînit al comandamentului 
american. Luptele cele mai îndîrjite 
s-au desfășurat în provincia Quang 
Tin, situată la peste 500 km nord-est 
de Saigon, și în regiunea Platourilor 
înalte. Unitățile forțelor populare au 
întreprins două atacuri în perimetrul 
bazei militare americane de la Da 
Nang.

Purtătorul de cuvînt american a a- 
nunțat că bombardierele de tip B-52 
au efectuat raiduri asupra mai multor 
provincii sud-vietnameze, unde se 
presupune că se află baze ale unită
ților populare.

rupt din Vietnamul de sud. Poliția a 
arestat recent 
și a suspendat 
gon. Articolele 
corespondentul
se refereau numai la „necesitatea în
cetării războiului din Vietnamul de 
sud și cereau evacuarea trupelor ame
ricane de pe teritoriul sud-vietna- 
mez“.

mai mulți intelectuali 
trei cotidiene din Sai- 
din aceste ziare, arată 
ziarului „Le Monde",

SAIGON. — Autoritățile saigoneze 
continuă să se răfuiască cu toți cei 
care se opun politicii regimului co-

PNOM PENH. — Un ofițer supe
rior din armata regimului de la Pnom 
Penh, locotenent colonelul Tom Sara- 
van, a fost condamnat la moarte de 
Tribunalul militar de la Kampot. De 
asemenea, același tribunal a condam
nat la muncă silnică pe termen de 20 
de ani alți doi ofițeri. Ei sînt acuzați 
că ar fi colaborat cu forțele de rezis
tență populară cambodgiene In cursul 
luptelor care s-au desfășurat în zona 
Kampot în luna martie a.c.

agențiile de presă transmit
Nagasaki a comemorat 

duminică tragedia de la 9 
augUSt 1945. In vlc-
timelor primului bombardament ato
mic, în parcul central din Nagasaki a 
avut loc o adunare de doliu, la care 
au luat parte 15 000 persoane. După 
păstrarea unui minut de reculegere, 
primarul orașului, Yoshitake Muro- 
tani, a dat citire unei declarații In 
care cere să fie interzise pentru tot
deauna armele nucleare.

Guvernul Ugandei a sem
nat un acord cu societate« «K1- 
leme Mines Limited" pentru extrac
ția de cupru, și cu societatea italiană 
„Agip" care operează în sfera comer
țului cu lubrifianți. Acordul prevede 
participarea statului la activitatea a- 
cestor societăți, în conformitate cu 
recenta hotărâre a guvernului Ugan
dei, de a achiziționa 60 la sută din 
acțiunile tuturor marilor întreprin
deri particular? străine.

UN IMPORTANT PAS POZITIV

PERU 
pe calea 

înnoirilor

sociale
(Urmare din pag. 1)
de rafinare a zahărului din această 
zonă au devenit cooperative de pro
ducție sprijinite de stat sun diverse 
forme, spre deosebire de proiectele 
anterioare care vizau o regiune de
terminată și aveau ca ooiectiv mai 
ales colonizarea unor locuri neren- 
taDile pentru maru proprietari, ac
tuala reformă cuprinde „întreg teri
toriul țării, întreaga producție agri
colă și industriile derivate" — cum 
se spune in textul legii. Ca un com
plement indispensabil al ei, guvernul 
a decretat naționalizarea apelor. Pen
tru condițiile specifice ale agricul
turii peruviene, eliminarea proprie
tății private asupra surselor de apă 
e socotită tot atit' de importantă, ca 
și însăși reforma agrară, dat fiind 
că, mai ales de-a lungul litoralului, 
culturile depind exclusiv de irigație, 
iar apa necesară era monopolul lati
fundiarilor.

După cum se știe, seria înnoirilor 
economico-sociale a fost inițiata ia 
numai citeva zile după preluarea pu
terii de către actualul regim, prin ex
proprierea firmei „international Pe
troleum Company" (subsidiară a lui 
„Standard of New Jersey") care timp 
de 44 de ani exploatase neîngrădit 
petrolul peruvian. Acestei măsuri i 
s-a aaaugat pe parcurs reforma sis
temului bancar, menită să „peruani- 
zeze" finanțele țării și totodată să 
pună capăt scurgerii de devize spre 
exterior. Ultimele dispoziții in acest 
sens au transformat Banca de stat a 
Perului in cea mai puternică insti
tuție financiară a țării, iar prin sta
bilirea controlului oficial asupra 
schimbului și depozitării de devize, 
statul a recuperat in foarte scurt 
timp circa o sută de milioane dolari.

Controlul statului se exercită in 
prezent in alte două sectoare impor
tante ale economiei : al minelor și al 
industriei pescuitului, ceea ce în
seamnă asigurarea controlului direct 
asupra a peste 60 la sută din volumul 
exporturilor.

De curînd, la trei zile după ce pre
ședintele stalului anunța ca guvernul 
său va stabili un nou cadru de dez
voltare a industriei, corespunzător in
tereselor naționale, ziarul oficial „El 
Peruano" publica textul decretului 
prezidențial intitulat „Legea indus
triei", confirmindu-se din nou atît 
dinamismul proceselor înnoitoare din 
Peru, cit și faptul că promisiunile ac
tualilor conducători ai țării sint ur
mate de fapte. Alcătuită din 35 de 
articole, legea respectivă decretată 
zilele trecute creează un statut nou 
pentru toate ramurile industriale, a- 
cordind stimulente fiscale, adminis
trative și tehnologice in vederea im
plantării de noi unități industriale. 
Punctul central al decretului se re
feră la trecerea in proprietatea ex
clusivă a statului a ramurilor indus
triale de bază, în această categorie 
figurînd industriile de mașini și ma- 
șini-unelte, chimică și petrochimică, 
energetică, siderurgică, metalurgică, 
construcțiile navale și aeronautice, 
industria de echipament minier și a- 
gricol, de mijloace de transport, în
grășăminte, ciment și hîrtie. între
prinderile particulare care operează 
in aceste sectoare urmează să în
cheie contracte cu statul, acceptînd 
condițiile și termenele in care vor 
preda proprietatea, în schimbul unui 
preț de răscumpărare eșalonat. Prin 
aceste măsuri, statul peruvian își re
zervă o puternică sferă de control 
economic. Firmele străine vor fi obli
gate să semneze in prealabil un con
tract cu statul pentru a se determina 
perioada de recuperare a capitaluri
lor. La sfîrșitul acestei perioade fir
mele respective nu vor putea avea 
un procent mai mare decît o treime 
din capital. în același timp, Institutul 
de cercetări tehnologice, creat tot prin 
decretul amintit, va fixa norme teh
nice pentru activitatea industrială, 
iar întreprinderile vor fi supuse se
mestrial la o analiză pentru a se de
termina „eforturile și dinamismul" 
lor în direcția orientării fixate.

Guvernul a emis un comunicat se
parat explicînd că „Legea industriei 
este un act ireversibil, adoptat în sco
pul de a accelera transferarea puterii 
economice și politice către păturile 
majoritare, de a obține o mai bună 
și justă distribuire a bunurilor". Prin 
această lege, regimul peruvian își a- 
sigură, fără îndoială, lărgirea spriji
nului popular, creind premisele unor 
restructurări și înnoiri continue și 
în alte domenii esențiale pentru dez
voltarea țării pe calea progresului.

economico

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat vineri 
că planurile Administrației S.U.A. de 
a distruge prin scufundare în largul 
coastelor Atlanticului o încărcătură 
de containere cu gaxe toxice repre
zintă o violare a convenției din 1958 
de la Geneva și a rezoluției Adunării 
Generale din 1967 cu privire la pre
venirea poluării mărilor sau a atmo
sferei.

Greva minerilor din As- 
tliria. k® numai trei zile după în
cheierea unei greve de o lună a mi
nerilor exploatării „Camocha", din 
Asturia, declarate în vederea satis
facerii unor revendicări economice, 
aproximativ 1 500 de lucrători ai mi
nei au încetat din nou lucrul. Noua 
grevă face ca numărul total al mi
nerilor greviști din Asturia să se ri
dice în aceste zile la aproximativ 
3 000.

în Irlanda de Nord au 
avut loc noi exploziiîn n0®p- 
tea de simbătă spre duminică. Po
trivit primelor știri, nu au fost în
registrate victime.

O unitate a forțelor patriotice sud- 
vietnameze în timpul unei misiuni 

în delta Mekongului

La Delhi a avut loc o șe
dință a comitetului pentru 
problemele politice al gu
vernului Indiei> consacrată discu
tării măsurilor în vederea lichidării 
definitive a privilegiilor foștilor ra- 
jahi, conducători ai principatelor din 
India. Guvernul Indiei și-a reafirmat 
hotărîrea de a prezenta actualei se
siuni a Parlamentului un proiect de 
lege care să anuleze sus-amintitele 
privilegii.

După începerea negocierilor de la Bruxelles

Anglia, față în față
cu Commonwealths

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA N. PLOPEANU

Sub titlul „Commonwealthul își ri
dică glasul" săptămânalul „Economist" 
a publicat un amplu articol consacrat 
dificultăților pe care le vor avea de 
întîmpinat țările Commonwealthului 
în cazul aderării Angliei la Piața co
mună. Desigur — arată revista — mai 
este încă destul timp pînă cînd ade
rarea ar putea deveni un fapt împli
nit, deoarece „convorbirile privind 
principalele probleme asupra cărora 
există dezacorduri vor începe abia în 
toamnă". Cu toate acestea, țările 
membre ale Commonwealthului au 
lansat „un prelung strigăt de alar
mă, după cum se exprimă ’ ziarul 
„Daily Express", și glasul lor tre
buie vrind, nevrînd, să-l ascultăm".

Noul negociator britanic cu țările 
Pieței comune, Geoffrey Rippon, a a- 
nunțat, la mai puțin de o săptămînă 
de la numirea sa, că va întreprinde 
un turneu în diferite țări ale Com
monwealthului „pentru a discuta 
problemele comerciale și alte pro
bleme ce vor apărea pentru ele cînd 
Anglia se va alătura celor șase". 
Printre punctele prevăzute în turneul 
lui Geoffrey Rippon figurează Noua 
Zeelandă, Australia și țările din Ma
rea Caraibilor, adică tocmai acelea 
pentru care aderarea Angliei ar pu
tea însemna, cum spun unii ziariști, 
o lovitură „sub centură".

Pentru marea majoritate a țărilor 
Commonwealthului dificultățile ar 
proveni din faptul că schimburile lor 
economice cu fosta metropolă sînt 
guvernate de un regim preferențial, 
care le permite desfacerea produse
lor agricole pe piața engleză în mod 
avantajos. Intrând în rîndul „celor 
șase", Anglia va fi supusă nu numai 
„reglementărilor comunitare", cu ri
gorile și limitările respective, dar și 
invaziei de produse alimentare de pe 
continent. Prin urmare, pentru o se
rie de țări din Commonwealth, al 
căror export se reduce doar la pro
duse agroalimentare, „îndepărtarea 
de pe piața britanică — după cum 
serie 
echivaleze cu un 
In acest context 
Noua Zeelandă, 
Tobago, Malawi, 
de Cipru, Sierra 
care trimit pe piața engleză 
cantități de unt, carne, fructe tropi
cale, zahăr, precum și alte materii 
prime. Multe din ele „și-au dezvoltat 
aceste ramuri ale economiei în funcție 
de cererile și gusturile pieței engleze". 
Fac excepție de la această situație 
țări ca India, Pakistan, Canada, Aus
tralia, Tanzania, Zambia, Uganda, 
Singapore, Malaya care și-au lărgit 
relațiile cu alte state, nefiind legate 
doar de piața engleză. Totuși și ele 
au unele ramuri sau sectoare econo
mice care sînt profilate numai pe ex
portul în Anglia.

Cu cit se apropie o nouă rundă a 
tratativelor Angliei cu Piața comună 
lucrurile par a lua o întorsătură mal 
dramatică. Se subliniază cu insisten-

„Daily Sketch" — ar putea să 
faliment economic", 

se amintește de 
Jamaica, Trinidad- 
Barbados și chiar 
Leone sau Nigeria 

mari

ță faptul că aderarea britanică, fără 
obținerea de garanții ferme pentru 
partenerii săi, „va însemna ruperea 
ultimelor fire care mai leagă țările 
de peste mări de fosta metropolă" 
(ziarul „Sun"). In ce măsură este va
labilă o asemenea apreciere și cit sînt 
de puternice aceste fire este greu de 
spus. Se pare totuși că Anglia, dato
rită intereselor sale economice și 
chiar politice, este obligată să balan
seze între Piața comună și Common
wealth, fără să opteze numai pen
tru una dintre aceste organizații. De 
aceea și negocierile care se duc poar
tă această amprentă. Anglia are in
teresul să sublinieze „greutățile" pe 
care le întâmpină din partea țărilor 
Commonwealthului, sperînd că va 
găsi mai multă înțelegere la „cei 
șase" și, în consecință, prețul ce va 
trebui să-l plătească pentru aderarea 
sa va fi mai mic. Totodată, nume
roase țări ale Commonwealthului au 
insistat și insistă asupra „efectelor 
dezastruoase" asupra economiilor lor 
ca urmare a aderării Angliei, pentru 
a obține „garanții tot mai durabile și 
mai ferme privind viitoarea cotă a 
exporturilor lor" („New Statesman").

Dar. după cit se pare, negociatorii 
britanici și-au dat seama că „cei șa
se" nu sînt dispuși să facă concesii 
de dragul Commonwealthului brita
nic. Același lucru l-au înțeles se pa
re și partenerii Angliei din Common
wealth. Tocmai de aceea se conside
ră că tn relațiile dintre Common
wealth și Anglia a sosit „minutul de 
adevăr". In ce le privește, țările 
Commonwealthului, desprind conclu
zia că ele trebuie să se consacre în 

■ mai mare măsură valorificării supe
rioare a resurselor lor naturale, fău
ririi unei economii multilateral dez
voltate, care să le permită să-și gă
sească debușee diversificate. „Econo
mist" arată că autoritățile australie
ne, de pildă, își pun în mod serios 
problema că a venit vremea ca Aus
tralia „să-și hotărască singură soarta 
și să-și ia in propriile miini viitorul". 
Acesta nu este desigur singurul caz. 
Noua Zeelandă care-și baza economia 
mai ales pe produse animaliere, își 
reconcentrează acum atenția spre ex
tracția de minereuri. „Aceste resurse 
naturale — scrie „Daily Express" — 
au devenit pentru planificatorii gu
vernanților un atu important de care 
are nevoie economia pentru a se di
versifica de cînd politica agrară a 
Pieței comune amenință Noua Zee
landă".

In aceste condiții, se intensifică și 
in Anglia opoziția față de intrarea în 
Piața comună. Este semnificativ, de 
pildă, articolul apărut în ziarul „Ti
mes", sub semnătura lui Douglas Jay, 
fost ministru laburist, care propune 
ca în legătură cu problema aderării 
Angliei la Piața comună să aibă loc 
un referendum popular, avînd în ve
dere implicațiile deosebit de serioase 
ale unui asemenea act pentru Anglia 
și Commonwealth.

Reprezentanții Angliei, 
Australiei, Noii Zeelande, 
Malayeziei și Singaporelui 
se vor întîlni, p(intru • discuta 
probleme legate de colaborarea mili
tară, a declarat primul ministru ad
junct al Malayeziei, Abdul Razak, co- 
mentind rezultatele vizitei ministru
lui britanic, lordul Carrington, în re
giunea situată la Est de Suez.

Autoritățile de la Pretoria 
au publicat o listă cu num€d9 
unor personalități, luptători împo
triva apartheidului, pe care presa 
sud-africană nu va avea voie să le 
menționeze pe viitor. Se precizează 
că toate persoanele trecute pe această 
listă se află în prezent în emigrație 
în diverse țări din 
America.

Europa, Asia și

La Viena a luat sfîrșit 
de-al 55-lea 

espe-
sîmbătă cel 
Congres mondial 
rantO. lucrările congresului,
care au fost deschise de președintele 
Austriei, Franz Jonas, au participat 
2 200 de delegați din 46 de țări ale 
lumii. Dezbaterile s-au desfășurat sub 
semnul „Anului educației" proclamat 
de Organizația Națiunilor Unite.

Alegerea viitorului pre
ședinte al Libanului va avea 
loc la 17 august, anunță agenția na
țională libaneză de informații A.N.I. 
O hotărâre în acest sens a fost adop
tată în cursul întrevederii de sîmbătă 
dintre președintele republicii, Charles 
Helou, al cărui mandat expiră la 23 
septembrie, și președintele Camerei 
deputaților, Sabri Hamade.

Aproape întreaga Italie 
suportă capriciile unei 
vremi deosebit de vitrege 
pentru luna august. In timp ce în 
sudul Sardiniei, temperatura a de
pășit sîmbăită 43 de grade la umbră, 
în Valea Aastei ninge de la aproxi
mativ 3 000 de metri altitudine și 
toate crestele munților au fost aco
perite cu un strat gros de zăpadă. 
Mai la sud, în Piemont, ploaia care 
a început să cadă este însoțită de pu
ternice rafale de vînit și grindină. Nu
meroși arbori au fost smulși din ră
dăcini. In Sicilia, mercurul termome- 
trului indică 37 de grade la umbră.

Pagubele pe care le-a 
pricinuit violentul uragan 
„Celia" în zona orașului texan 
Corpus Christi au fost evaluate la 
aproximativ o jumătate de miliard 
de dolari. La apelul autorităților, în 
localitățile calamitate sosesc lucră
tori din cele mai diferite branșe, pen
tru a repara sau reconstrui din teme
lii locuințele și celelalte edificii dis
truse.

0 ploaie torențială, tns°- 
țitâ de puternice descărcări electrice, 
s-a abătut în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă asupra capitalei Marii 
Britanii. Timp de aproape o jumătate 
de oră, străzile centrale, precum și 
cele ale unor cartiere mărginașe, 
s-au transformat în adevărate rîuri, 
Inundînd subsolurile clădirilor și ma
gazinelor, blocînd intrările în metrou.

PE CALEA REGLEMENTARII
PROBLEMELOR EUROPENE,

A DESTINDERII Șl PĂCII

Astăzi, în Republica Ecuador este sărbătoare națională — 161 
de ani de la proclamarea independenței. In această țară latino-a- 
tnericană, mai ales în ultimii ani s-au depus mari eforturi în sco
pul apărării resurselor naționale și valorificării lor în folosul po
porului. Măsurile adoptate în acest sens impulsionează Ecuadorul 
pe calea dezvoltării de sine stătătoare și a progresului.

România și Ecuadorul întrețin relații de prietenie și colaborare, 
bazate pe egalitate în drepturi și avantajul reciproc. Cu prilejul 
zilei naționale, poporul român urează poporului ecuadorian noi 
succese în lupta pentru dezvoltarea economiei naționale și reali
zarea tuturor aspirațiilor sale de progres și pace.

în fotografie : vedere din Quito, capitala Ecuadorului.

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu vie satisfacție des
pre rezultatele tratativelor care s-au 
purtat la Moscova între reprezentan
ții guvernelor Uniunii Sovietice și 
Republicii Federale a Germaniei și 
care s-au încheiat prin punerea de 
acord și parafarea unul Tratat eo- 
vieto—vest-german.

Deși textul tratatului nu a fost încă 
publicat, declarațiile oficiale făcute de 
ambele părți în cursul tratativelor și 
cu ocazia parafării oferă temeiuri 
pentru a se aprecia întreaga semnifi
cație pozitivă a acestui act. Tratatul 
este menit să contribuie în mod sen
sibil la îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două state europene, să înlăture 
o serie de factori care.alimentau sus
piciunea și să promoveze încrederea 
între ele, să creeze un cadru juridic 
favorabil pentru—dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase in dome
niul economic și în alte domeniu

Tratatul reprezintă, totodată, un 
important pas în direcția rezolvării 
problemelor spinoase ale Europei, de 
soluționarea cărora depinde ‘ ' 
largă măsură înaintarea 
lea consolidării păcii 
rității 
în 
se 
continue a climatului politic în Eu
ropa, a normalizării și dezvoltării re
lațiilor între toate statele continentu
lui, inclusiv între cele două state ger
mane, a așezării acestor relații pe 
baza respectării neabătute a princi
piilor egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc — ca singura bază 
rațională a relațiilor internaționale 
contemporane.

Are o însemnătate deosebită faptul 
că U.R.S.S. și R.F. a Germaniei în
scriu intr-un document cu valoarea 
juridică a unui tratat internațional 
principiul nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile re
ciproce, obligația de a reglementa 
problemele litigioase exclusiv prin 
mijloace politice, prin tratative paș
nice.

Nimeni nu ignoră că în Europa 
există numeroase probleme 
și alte probleme care-și 
rezolvarea. Tn condițiile 
ționale actuale, aceste 
nu-și pot găsi soluționarea prin 
metodele așa-numitei „politici de 
forță". Calea forței este nu numai 
în flagrantă contradicție cu legalita
tea internațională, cu principiile 
Cartei O.N.U., dar ea prezintă grave 
pericole pentru destindere și pace. In 
zilele noastre, a merge pe această 
cale înseamnă stimularea încordării 
internaționale, îndreptarea lucrurilor 
pe făgașul unui nou război mondial, 
cu toate riscurile incalculabile pentru 
întreaga umanitate.

Consfințind principiul nerecurgerii 
la forță, tratatul sovieto—vest-german 
este menit să promoveze căile politice 
în soluționarea problemelor, a înțele
gerii pașnice, în spiritul respectului 
reciproc între state, indiferent de o- 
rlnduirea lor social-politică. Numai 
pe această cale se pot găsi soluții 
reciproc acceptabile, se poate ajunge 
la destindere, în interesul păcii și 
securității generale.

Se poate aprecia că tratatul Înche
iat la Moscova este de natură să sti
muleze cursul în favoarea înfăptuirii 
securității europene. După cum este 
bine cunoscut, o cerință importantă 
pentru realizarea acestui deziderat 
este recunoașterea frontierelor post
belice, a existentei celor două state
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întreagă, 
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DE PRETUTINDENI
OLIMPIADA CEA MAI 

LUNGA
Jocurile olimpice de la Miinchen 

vor dura cel mai mult dintre toate 
olimpiadele moderne. Ele vor fi 
inaugurate la 26 august 1972 și se 
vor încheia la 10 septembrie, depă
șind cu o zi perioada stabilită de 
statutul Comitetului Olimpic Inter
național. Miinchenul va mai aduce, 
însă, și o altă noutate în programul 
olimpic : pentru prima dată vor 
figura intr-o olimpiadă toate cele 
21 de sporturi recunoscute de către 
Comitetul Olimpic Internațional. 
Un salt față de Olimpiada de la 
Tokio, unde au figurat doar 19 pro
be sportive.

CHIRURGIA 
ÎNDEPĂRTEAZĂ DUREREA

Pentru a îndepărta durerile in
sensibile la morfină, un grup de 
neuro-chirurgi din Freyburg 
(R.F.G.) folosesc chirurgia pe cre
ier. Intervenția constă din distru
gerea centrului din creier care pro
voacă durerea, operație ce pretin
de o precizie maximă. Inițial, se 
execută o puncție. In deschizătura 
obținută se introduce aer al cărui 
rol este de a face mai evidentă, 
în timpul radiografiei, atît structu
ra cit și poziția diferitelor zone ale 
creierului. Urmează o narcoză lo
cală in zona afectată, unde se in
troduce acul unei sonde chirurgi
cale. Pentru eventuala corecție a 
poziției acesteia se fac noi radio-

grafii. Apoi acul este încălzit elec
tric pină la 60—70 grade ceea ce 
provoacă distrugerea celulelor afla
te in preajmă.

Metoda, folosită numai în cazuri 
ieșite din comun, a dat bune re
zultate. Neuro-chirurgii care o 
practică afirmă că in prezent pot 
stabili cu mare exactitate zona din 
creier ce trebuie „deconectată" pen- otru anihilarea bolii care afectează 
anumită parte a organismului.

NUTREȚ DIN ALGE

făi- 
Ma- 
zonă 
mile

Lîngă Varna funcționează o în
treprindere pentru fabricarea 
nei de nutreț din alge marine, 
teria primă se extrage dintr-o 
a Mării Negre situată la 110
de coastă. Pe baza experienței cîș- 
tigate, în prezent se proiectează 
construirea unui sistem de instala
ții de prelucrare a algelor ce ur
mează să fie montate de-a lungul 
litoralului bulgar.

Făina de nutreț obținută 
plante subacvatice este ieftină 
hrănitoare. Specialiștii bulgari
constatat că algele ce cresc în Ma
rea Neagră conțin numeroase vita
mine și albumină în proporție de 
65 la sută.

din
Și 

au

repartizată după cum urmează : 
mările și oceanele — rezervoarele 
sărate — dețin cvasitotalitatea apei 
de pe glob, respectiv 97,2 la sută ; 
urmează apele continentale adinei 
de peste 800 metri cu o proporție 
de 2,15 la sută din volumul global, 
apele mai puțin adinei și cele de 
suprafață — cu 0,307 la sută, ghețu
rile — cu 0,328 la sută și atmosfe
ra — cu 0,001 la sută.

Fluviile constituie principala sur
să de apă potabilă. Dar ele au un 
volum extrem de redus in raport 
cu celelalte rezervoare. Dacă apa 
subterană n-ar face oficiul de re
gulator în faza terestră a ciclului 
apei și dacă întinderile acvatice 
n-ar fi alimentate de precipitații, 
cantitatea de apă efectiv existentă 
la un moment dat in cursurile de 
apă de pe glob n-ar putea satisface 
nevoile de apă potabilă ale ome
nirii — finind seama de debitul lor 
mediu — decît 
12—14 zile.

CONSILIU 
FORMAT 

DIN

pe o perioadă de

MUNICIPAL 
EXCLUSIV 

FEMEI
din regiunea Lacu- 
este singurul oraș

STATISTICI ACVATICE
O evaluare aproximativă a volu

mului de apă existent pe glob a 
fost publicată de revista americană 
„Natural History". Potrivit conclu
ziilor autorului, acest volum se ri
dică la 1 359 000 000 km cubi de apă,

Ruciano Nida 
rilor Mazuriene 
polonez administrat numai de fe
mei. Președinta consiliului munici
pal, Halina Kempska, deține aceas
tă funcție de zece ani. Colabora
toarele sale însă au fost alese cu 
un an de zile în urmă. împotriva 
consiliului municipal nu s-a înre
gistrat nici o plîngere dimpotrivă, 
el se bucură de stimă și apreciere 
unanimă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scintell". TeL 17 80 10, 17 00 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale (i difuzorll din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell

germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei — stabilirea cu ele și întră 
ele de relații normale, pe baza drep
tului internațional, asigurarea condi
țiilor ca cele două state germane să-și 
aducă contribuția la eforturile gene
rale pentru pace în Europa și in 
lume. Se poate aprecia că tratatul 
sovieto—vest-german vine în în
tâmpinarea acestor cerințe impe
rioase. r.......................
acestui 
fășurarea 
sînt în curs, în scopul 
relațiilor între toate statele continen
tului european. In acest sens apar în
dreptățite opiniile care consideră că 
tratatul de la Moscova va fi favorabil 
accelerării pregătirilor în vederea or
ganizării conferinței generale eu
ropene.

încheierea tratatului sovieto—vest- 
german confirmă încă o dată că trata
tivele sînt nu numai o necesitate, dar 
și că este posibil ca ele să dea rezul
tate pozitive, atunci cînd părțile ma 
nifestă dorința de a se ajunge la a 
propiere și înțelegere.

Firește, încheierea acestui tratat 
refleotă tendințele pozitive și depla
sările care au avut loc în Europa în 
direcția unei politici mal realiste, In 
favoarea lichidării definitive a re
ziduurilor războiului rece, accentuării 
procesului de destindere și cooperare 
între toate țările continentului. După 
cum este cunoscut, aceste schimbări 
s-au produs inclusiv tn Republica 
Federală a Germaniei, ceea ce și-a 
găsit expresia în formarea guvernu
lui Brandt-Scheel și în programul 
politic enunțat și promovat de acest 
guvern. Interesele destinderii și 
securității europene cer să fie spriji
nite tendințele pozitive, curentele 
care se pronunță și acționează tn 
spirit constructiv în Republica Fede
rală a Germaniei și să fie combătute 
cu toată energia acele forțe care se 
opun dezvoltării sănătoase a vieții 
politice europene, elementele revan
șarde, care mai există în aceas
tă țară. Din acest punct de ve
dere, fiecare act Îndreptat spre nor
malizarea relațiilor intereuropeine — 
și în speță Tratatul sovieto—vest-ger
man — este menit să favorizeze ten
dințele pozitive și să ducă la izolarea 
reacțiunii din Republica Federală a 
Germaniei.

Opinia publică din țara noastră a- 
preciază țn mod pozitiv tratatul în
cheiat la Moscova între U.R.S.S. ș 
R.F. a Germaniei, ca o contribuție 
prețioasă la evoluția vieții politice 
europene în direcția destinderii și pă
cii. După cum este bine cunoscut, ■ 
Partidul Comunist Român și guver
nul Republicii Socialiste România au 
promovat și promovează cu consec
vență o politică îndreptată spre nor
malizarea deplină a relațiilor inter
statale în Europa, spre așezarea lor 
pe baze noi, sănătoase, potrivit prin
cipiilor amintite, spre înțelegere șl 
cooperare internațională. Sînt cunos
cute și larg apreciate inițiativele șl 
acțiunile pe care le-a întreprins Ro
mânia pentru realizarea acestui o- 
biectiv, eforturile ei neobosite pentru 
înaintarea continuă pe calea făuririi 
securității europene, prin concursul 
tuturor statelor continentului. Ferm 
hotărâtă să militeze și în viitor în a- 
ceste direcții, țara noastră salută toa
te actele pozitive care servesc îm
bunătățirii climatului politic, întăririi 
păcii in Europa și In lume.

Fără îndoială, semnarea 
tratat va favoriza des- 

i altor negocieri care 
normalizării

Ion FINTINARU

Ședința

guvernului

R. F. a Germaniei
BONN 9 (Agerpres). — Sîmbătă a 

avut loc o ședință a guvernului R. F. 
a Germaniei, în cadrul căreia mi
nistrul de externe, Waiter Scheel, a 
prezentat o informare privind nego
cierile soviete—vest-germane de la 
Moscova. Reuniunea a fost prezidată 
de cancelarul Willy Brandt, care se 
înapoiase, cu puțLn timp înainte, din 
Norvegia, unde se afla tn vacanță.

La sfîrșitul ședinței, purtătorul de 
cuvînt oficial, Konrad Ahlers, a a- 
nunțat că, după ce guvernul federal 
va aproba textul tratatului parafat 
vinerea trecută de miniștrii de ex
terne ai U.R.S.S. și R. F. a Germa
niei, cancelarul Willy Brandt va pleca 
la Moscova 
men tul.

Viitoarea 
vest-german,
mează să se adopte o decizie în acest 
sens, va avea loc marți, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

pentru a semna docu-

reuniune a guvernului 
In cadrul căreia ur-

★

La Bonn s-a anunțat că guvernul 
federal a hotărât să trimită mesaje 
președintelui S.U.A., Richard Nixon, 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou, și primului ministru britanic, 
Edward Heath, în legătură cu conți
nutul tratatului.
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