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Calendarul vacanței mai rezervă surprize plăcute tineretului școlar. La mare sau la munte, pe itinera- riile drumețiilor, elevii se bucură de condițiile de odihnă create pentru ei de statul nostru democrat- popular. Dar tot în acest răstimp, un mare număr de constructori, gospodari ai orașelor și satelor lucrează intens la pregătirea școlilor, a materialelor didactice, a cărților j uniformelor școlare, astfel îneît la deschiderea noului an de învă- țămînt totul să fie gata pentru buna lui desfășurare.Ca și în anii precedent!, este în curs o largă acțiune de construcții școlare. Circa 4 500 de săli de clasă noi vor primi, ospitaliere, pe copii. în multe regiuni — Cluj, Dobrogea, Argeș ș.a. — spiritul gospodăresc cu care au fost folosite importantele fonduri alocate de stat, cît și fondurile din contribuția voluntară a cetățenilor, ritmul imprimat muncii pe șantierele de construcții au dat rezultate bune : numeroase săli de clasă, din cele care urmează să fie terminate pînă la începerea noului an de învățămînt, sînt de pe acum gata să-i întîmpine pe elevi. în Valea Jiului, la Lupeni și Petroșeni, sînt a- proape gata construcțiile școlilor cu 16 sau cu 8 săli de clasă. în raionul Sebeș, 9 școli noi de 8 ani au fost terminate. La școala nouă cu 24 săli de clasă din roșu-Brașov, săli de clasă mele lucrăriPregătirea nului de învățămînt este în toi și la școlile clădite în anii trecuți. Zugravi, vopsitori, tîmplari fac cu sîrguință curățenia „de toamnă“ a claselor, laboratoarelor, bibliotecilor. Alături de ei participă din toată inima la lucrările gospodărești părinții elevilor, colectiviștii, activistele organizațiilor de femei.Unii constructori au uitat însă că toamna, și odată cu ea deschiderea anului școlar, se apropie cu pași repezi. în regiuni ca Ploiești, Suceava ș.a. se semnalează întîrzieri pe șantierele construcțiilor școlare. Unele sfaturi populare nu au acordat atenția cuvenită asigurării ritmului corespunzător de lucru pe șantiere. în această privință, într-o serie de comune din raionul Brad se bate pasul pe loc, aprovizionarea cu materiale de construcții nu e la ni-

cartierul Steagul la școala cu 16 din Mediaș se fac ulti- de finisare.pentru deschiderea a-

velul cerințelor. Rămîneri în urmă se constată și la unele construcții școlare din satele raionului Huși, Odorhei, Agnita.La casă nouă se potrivește bine mobila nouă. La acest lucru s-au gîndit și edilii orașelor și satelor. Numeroase școli vor fi înzestrate cu mobilier nou, cu bogate materiale didactice și de laborator, în valoare de circa 45 milioane lei. Numai că unii elevi nu vor putea începe cursurile în bănci noi: două unități ale industriei locale — de la Dîrste și Sibiu, regiunea Brașov — care s-au angajat să execute peste 5 200 bănci școlare, sute de table, dulapuri, cuiere, catedre, nu și-au respectat planul de livrări. Oare tovarășii din aceste întreprinderi n-au copii la școală, nu doresc ca ei să învețe în condiții bune ?S-au depus eforturi importante pentru elaborarea și tipărirea celor circa 22 milioane de manuale școlare pentru învăță- mîntul de cultură generală din care peste 17,5 milioane vor fi date gratuit elevilor din clasele I—VII, manuale care se repartizează de pe acum pe școli. în aceste zile, în librării se difuzează cărțile școlare pentru clasele VIII—XI. Magazinele de confecții au pus în vînzare uniforme școlare. Mult solicitate de cumpărători sînt și produsele de papetărie.Peste cîteva săptămîni, se vor deschide larg porțile școlilor. Există peste tot condiții și posibilități pentru a asigura pregătirea exemplară a școlilor. Sfaturile populare sînt chemate să ia toate măsurile care se impun pentru accelerarea ritmului lucrărilor pe șantierele de construcții școlare, pentru terminarea clădirilor care au fost planificate să fie date îii folosință, pentru asigurarea bunei calități a lucrărilor. Aceeași atenție trebuie acordată lucrărilor de reparații și curățenie, înzestrării școlilor cu mobilier și piațeriale didactice. întreprinderile industriale și unitățile comerciale a căror activitate este legată de deschiderea anului de învăță- mînt au datoria să-și respecte întocmai planurile de livrări, să asigure o bună aprovizionare a școlilor și elevilor.Prima zi de școală să găsească toate școlile gata pregătite pentru a-i primi sărbătorește pe elevi.

0 noua stație de televiziuneLa 17 august a intrat în funcțiune, cu titlu experimental, stația de televiziune Timișoara, care retransmite programul Studioului de Televiziune București. Locuitorii orașului Timișoara, precum și cei ai unei zone care cuprinde localitățile Arad, Pecica, Lipova, Lugoj, Buziaș, Deta, Moravița, Jim- bolia, Sînnicolau Mare, Gătaia, Recaș, Topolovăț, Vinga, Șagu, Remetea, Sînandrei ș.a. vor putea recepționa emisiunile pe canalul 9. Radio-releul de program al noii stații a fost montat de muncitorii și tehnicienii întreprinderii Teleconstrucția și ai Centrului de radio Timișoara, coordonate de serviciul radio din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. După stațiile de televiziune Constanța, Iași și Cluj, aceasta este a patra stație dată în iuncțiune în decurs de un an.
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MARIA MIHAI, sortatoare 
la întreprinderea „Textila 
Grivița", conduce o brigadă 
care își depășește cu regula
ritate sarcinile de plan.

VICTOR MIHAI, eocător 
la întreprinderea „N. Bălces- 
cn" din Capitală, evidențiat 
pentru calitatea bună a pro
duselor de panificație.

EREMIA VLAD, lamina
tor la uzinele „Republica“ 
din Capitală, este evidențiat, 
lună de lună, in întrecerea 
socialistă.

MIHALCEA
șeful unei brigăzi de forma
tori evidențiată în întrecere, 
de la turnătoria uzinelor „Se
mănătoarea" din Capitală.

GALAȚI (coresp. „Scîn- teii“). — Colectivul Uzinei „Laminorul“ din Brăila și-a fixat ca un obiectiv în întrecere sporirea continuă a producției de laminate și reducerea costurilor de fabricație a acestora. în acest scop, laminatorii au întreprins o largă acțiune de reducere a consumurilor specifice de materii prime și materiale. Consumul de țagle a scăzut pe tona de laminate cu 1,3 kg, față de cel planificat, iar cel de energie electrică cu 3,9 kw ore. Valoarea metalului

economisit pe uzină se cifrează la 339 000 lei, iar cea de energie electrică la 330 000 lei. Laminatorii au extins în acest an metoda de laminare la toleranțe negative. Pînă acum, prin aplicarea acestei metode, ei au economisit 475 tone de metal. Economiile realizate pe uzină la reducerea prețului de cost au ajuns la 1 314 000 lei. Cantitatea de laminate dată peste plan de la începutul anului și pînă acum trece de 2 000 tone. Fruntași sînt muncitorii de la laminorul nr. 2.

(Agerpres)

Sîmbătă, în unul din noile bloauri de pe bulevardul Ma- 
gheru din Capitală, s-a deschis magazinul de confecții pentru 
femei „București“, cel mai mare de acest gen din Capitală. 
Parterul noului magazin este destinat raioanelor de taioare ți 
fuste, articole de seară, podoabe, parfumerie ți galanterie. 
Rochiile, pardesiurilo, paltoanele ți alte articole sînt expuse 
la etaj. La subsol se află instalații speciale care asigură păs
trarea și conservarea mărfurilor, o călcătorie ți un atelier de 
retuș.

în aceeași clădire s-a deschis ți un magazin cu produse de 
artizanat.

Pentru elevi• în ultimii 5 ani 
s-au construit în Ca
pitală aproape 1100 
săli de clasă. Zeci de 
școli, cu săli de cursuri 
spațioase, mobilier nou, 
laboratoare moderne, 
au apărut în cartierele 
noi sau mai vechi ale 
Bucureștiului. Anul a- 
cesta vor mai fi date 
în folosință la Bucu
rești încă 187 săli de 
clasă, 12 școli noi își 
vor primi în septem
brie pentru prima\da- 
tă elevii : cele de pe 

Zlătescu, Ghica-

Tei, Nițu Vasile, Gră
dina Bordei, Trandafi
rilor, Neculce, Ardea
lului, Giulești-Porum- 
baçu etc., majoritatea 
cu cite 24 săli de clasă.

str.

• Conducerile școli
lor din cuprinsul raio
nului Balș, cu spriji
nul organizațiilor de 
partid, al sfaturilor 
populare desfășoară o 
muncă susținută pen
tru a pregăti cit mai 
bine deschiderea noului an școlar. Stadiul

construcțiilor celor 4 
localuri noi de școală, 
a reparațiilor, este a- 
vansat. La construcții
le existente se vor mai 
adăuga alte noi săli de 
clasă. Pînă acum s-au 
terminat reparațiile la 
un număr de 79 de 
școli. Valoarea mobi
lierului și a materia
lului didactic cu care 
vor fi dotate școlile 
din raion depășește 
suma de 500 000 de lei. (De la Nicolae Rîpeanu, corespondent voluntar).

dezvoltâ baza materială 
a activității științifice

Baza materială a cercetării știin
țifice din țara noastră se dezvoltă 
continuu. Au fost construite clădiri 
și pavilioane noi. Printre acestea se 
numără clădirea institutului de in- 
framicrobiologie, clădirile labora
toarelor de izotopi, de combustibili 
solizi și arderea ligniților prin deto
nare de la institutul de energetică, 
pavilionul de izotopi și aripa de 
consultații de la institutul de endo
crinologie, corpul de medicină pro
filactică de la institutul de medici
nă internă, aripa nouă a Bibliptecii 
Academiei R. P. Romine etc. In ul
timii ani au fost dotate cu utilaje și instalații numeroase secții și la
boratoare ale institutelor de cerce
tări ale Academiei R. P. Romîne din 
București și din provincie. Mențio
năm secția de fizica corpului solid 
de la Institutul de fizică București, 
laboratoarele Centrului de cercetări 
chimice București, secțiile de rezis
tența materialelor și sudură ale Cen
trului de cercetări tehnice Timișoa
ra, mai multe laboratoare ale Insti-

tufului de chimie din Cluj și ale In
stitutului „Petru Pont“ din Iași etc. 
Aceste laboratoare sînt înzestrate cu 
microscoape electronice, spectrofoto- 
metre, pompe de vid și alte aparate 
moderne. Baza materială a unor in
stitute s-a dezvoltat și ca rod al 
muncii cercetătorilor noștri. La in
stitutul de mecanică aplicată au fost 
construite mai multe instalații com
plexe, ca sufleria supersonică cu 4 
compresoare, tubul de șoc etc. Spe
cialiștii care au realizat tubul de 
șoc și aparatura electronică de mă
sură au fost distinși cu premiul 
„Aurel Vlaicu" al Academiei R. P. 
Romine. Fondul Bibliotecii Acade
miei R. P. Romîne a crescut aproxi
mativ la 4 milioane de cărți.

Țesături peste prevederile planuluiSATU MARE (coresp. „Scînteii"). — In întrecerea socialistă. desfășurată în cinstea zilei de 23 August, lucrătorii întreprinderii textile „Ardeleana“ din Satu Mare obțin bune rezultate. în luna iulie ei au produs peste plan 11000 m. p. țesături, evidențiin- du-se în mod deosebit brigăzile conduse de maiștrii Ioan Macovei, Iosif Ari și Carol Manyâk care și-au depășit sarcinile de producție în medie cu 10 la sută. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din această întreprindere și-au sporit Angajamentele ‘în întrecere. Ei și-au propus ca, pe seama creșterii pro-

ductivității muncii cu 1 la sută, să realizeze peste plan cel puțin 10 000 m p țesături, iar prin aplicarea de noi măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor să sporească producția de calitatea I cu cel puțin 2 la sută. Rezultatele obținute în prima decadă a lunii august arată că textiliștii traduc în fapte angajamentele luate : planul la țesături a fost îndeplinit zilnic în proporție de 103-105 la sută. Țesătoarele Maria Crișan, Ileana Mufta, Flo- rica Chereji, Ana Moise -șt' altele își depășesc zilnic sarcinile de producție cu pînă la 12 la sută.

Șoseaua Brasov-Poiana BrasovO șosea asfaltată, în lungime de 11 km, va lega orașul Brașov de centrul turistic Poiana Brașov. Această nouă arteră de circulație se află în construcție pe un traseu muntos. De-a lungul drumului, o serie de viaducte vor întregi frumusețea peisajului. La lucrările de construcție participă și numeroși cetățeni din Brașov care au efectuat pînă acum mii de ore de muncă patriotică.în legătură cu această lucrare, președintele Sfatului popular al regiunii Brașov, Ion Mărcuș, a declarat corespondentului Agerpres :„Corțstrucția șoselei va crea noi posibilități de dezvoltare a Poienii Bra-

*șov, asigurînd o cale de acces modernă, o viteză normală de exploatare și siguranța circulației or- cărui autovehicul, în tot timpul anului. Șoseaua va fi iluminată cu lămpi cu vapori de mercur. între Brașov și Poiană vor circula și troleibuzele. Totodată, pe prima porțiune a drumului s-a dat posibilitatea construirii a numeroase locuințe în cele mai pitorești locuri ale orașului, fără a se a- duce daune fondului silvic. Noul drum va putea fi prelungit în viitor pînă în stațiunea climaterică Pîrîul Rece, le- gîndu-se astfel stațiunea Poiana de orașul Predeal printr-un traseu cu 15 km mai scurt decît cel existent. (Agerpres)

Noua școală cu 24 săli de clasă construită pe strada Bordei din Capitală
Arături de vară pe toate suprafețeleArăturile de vară și fertilizarea terenurilor, primele lucrări agricole ce se fac în vederea obținerii u- nor recolte sporite în anul viitor, continuă intens în toate regiunile țării. O mare parte din terenurile ce se ară din vară, îndeosebi cele care au fost cultivate cu plante leguminoase și borceaguri, urmează să se cultive în toamnă cu grîu. Mecanizatorii și colectiviștii dau o atenție deosebită calității lucrărilor pentru ca semănatul să se poată face co

respunzător cerințelor grotehnicii înaintate, dată cu arăturile se execută și grăpatul pentru mărunțirea bulgărilor și împiedicarea evaporării a- pei din sol.Pînă la 15 august, după cum rezultă din datele Consiliului Superior al A- griculturii, au fost executate arături pe circa 75 la sută din suprafețele prevăzute. Planul de arături a fost realizat în proporție mai mare (80—90 la sută), față de media realizată pe întreaga țară, în regiunile:

a-
O

Galați, București, Banat, Ploiești și Dobrogea.Rezultate bune au obținut gospodăriile agricole de stat din toate regiunile care au arat aproape 90 la sută din terenurile prevăzute. Gospodăriile de stat din regiunile : București, Ploiești, Hunedoara, Mu- reș-Autonomă Maghiară și Maramureș au și terminat aceste lucrări.O dată cu arăturile au fost încorporate sub brazdă însemnate cantități de îngrășăminte chimice și naturale, iar pe terenurile

podzolice și amendamente calcaroase.Consiliul Superior al A- griculturii recomandă ca în săptămîna viitoare arăturile să fie grăbite îndeosebi în regiunile : Brașov, Suceava, Mureș-Autono- mă Maghiară, Argeș, Cluj și Crișana, unde sînt rămase mai în urmă. De asemenea, este necesar să se încheie în zilele următoare pregătirile pentru începerea recoltărilor, în- sămînțărilor și celorlalte lucrări agricole de toamnă.

utocare O.N.T., motociclete^ /Ta turisme cu numere romîneștj sau străine, drumeți cu rucsacuri', urcă, urcă spre Bicaz. Pe creasta barajului, unde acuni trei ani coborau benele, e loc de parcare pentru autovehicule. Gestul milițianului de la răspîntie, dirijor al unei intense circulații, amintește într-un fel de gesturile beniștilor dirijînd turnarea betonului. Zgomotul macaralelor și pichamerelor a fost preluat de unul mai discret, dar nu mai puțin insistent : al aparatelor de fotografiat. Undeva jos, la oglinda dică și coboară neostenite „ancora' șele și șalupele din portul Bicaz, locul unde alunecau cîndva vagoanele de cale ferată către rampa de încărcare a fabricii de beton. Imagini suprapuse în timp...Destul de singuratec odinioară, fostul șleau de plute acționează astăzi asupra turiștilor cu forța unui magnet făcînd concurență vecinătăților ilustre — Cheile Bicazului și Lacul Roșu, justificată concurență. Din atît de îndepărtate colțuri, oamenii vin să admire forța și inteligența celor care au reușit să prefacă Bistrița, una dintre cele mai sălbatice ape, într-o Bistriță de kilowați. Nu multe amenajări hidroenergetice cu acumulare sînt comparabile, în Europa, cu această operă de la poalele Ceahlăului. Unele cifre mod fericit imaginea construcției (ne gîndim că ar fi binevenită înscrierea lor pe o placardă în apropierea barajului) : un miliard două sute treizeci de milioane de metri cubi de apă — adică mai mult de trei sferturi din debitul anual al Bistriței — sînt prinși în chinga de beton. Inchipuiți-vă, așadar, ce potențial energetic se ascunde sub oglinda calmă, pașnică a rîului îmblînzit !în oglinda calmă a Bistriței îmblînzite cine ar mai putea recunoaște chipul năpraznicei ape care coboară atit de capricioasă dinspre munți ? Debitul ei mijlociu este de 50 de metri cubi pe secundă, dar în momentele de furie se năpustește și cu 1 200 1 Soarta acestei ape, nesecat izvor de energie, a fost pecetluită prin crearea „Mării Bicazului" care constituie — cum spun hidroenergeticlenii — un regulator al debitelor Bistriței.Potolită, dirijată, stăpînită — așa ne pare Bistrița cînd intră în turbinele hidrocentralei de la Stejaru care are o putere instalată de 210 000 kW. Să fie oare asta toată puterea apei ? Ieșită pe porțile hidrocentralei, de-a lungul canalului de fugă, apa este, industrial vor-

Salbă de lumini pe Bistrița... La Pingărați, una dintre cele 12 hidrocentrale. (Foto : A. Cartojan)lacului, ri- vapora- cam pe

ar putea completa, preciza în

bind, deșeu. Dar deșeul acesta n-ar putea redeveni materie prima ? Din momentul ieșirii ei din turbine pînă la vărsarea în Șiret, Bistrița coboară de vale vreo 250 de metri. Căderea aceasta n-ar putea fi folosită, n-ar putea omul să pună frîu hergheliilor de cai putere care mai galopează, sălbatec, pe valea Bistriței ?Iată, spuse simplu, întrebările cărora vine să le dea răspuns amenajarea integrală a potențialului energetic al Bistriței. Pentru prima dată în țară e supusă, în întregime, o apă. Ce apă 1
★Vast șantier, de zeci de kilometri, e Bistrița toată. Chiar și unul ochi deprins cu peisajul șantierelor nu-i vine lesne să-și formeze o imagine unitară, cursivă. Meandrele rîului dau me-

prefacerea peisajului, turiștii vor avea șl ei noi prilejuri de îneîntare.Vizitînd șantierele hidrocentralelor, observi, cu toate deosebirile dintre ele, existența a trei tipuri de construcție. Unele, cum sînt cele de la Pingărați și Piatra Neamț, sînt centrale tip baraj, așezate chiar pe firul apei ; centrala electrică face corp cu barajul. Condițiile naturale fac ca alte centrale (Vaduri, Racova) să fie construite la o oarecare distanță de lacul de acumulare și de barajul respectiv. Mai există alte cinci gemene, construite în cascadă : Roznov I, Roznov II, Zăneștl, Costișa și Bu- huși. Ele au un Iac de acumulare comun și se alimentează dintr-un canal de derivație lung de vreo 35 km. Varietatea acestor tipuri de construcție e condiționată de asigurarea „treptelor" (între o centrală și alta trebuie să existe o cădere a apei de aproximativ 18—20 m) și a debitelor cesare.Unele„Cloșca cu puii de aur“ de pe Bistrița ne-

a-

reu la iveală albii de beton, baraje, prize de apă, ochiuri prezente sau viitoare ale lacurilor de acumulare, batardouri, siluete de hidrocentrale încheiate sau încă prinse sub păienjenișul cofrajelor. Doar harta constructorului limpezește deplin contururile viguroase ale tabloului.Douăsprezece sînt hidrocentralele care alcătuiesc salba viitoare de lumini a Bistriței. Li se spune „puii“ centralei hidroelectrice de la Bicaz. într-adevăr, fiecare în parte este un pui. Toate la un loc însă depășesc puterea Bi- cazului. Cînd va fi deeăvîrșit, sistemul acesta hidroenergetic va totaliza o putere instalată de 450 000 kilowați — ceea ce aproape echivalează puterea Instalată a tuturor centralelor din Romînia anului 1938. Dar rezultatele amenajării integrale a Bistriței nu se măsoară numai în kilowați. Apă mal multă, mal conștantă, vor a- vea orașe șl centre industriale ca Piatra Neamț, Săvineștl, Roznov. Regularizarea debitelor Bistriței salvează de inundații importante suprafețe de pămînt ; altele, care suferă cronic de „sete“, zeci de mii de hectare, mai ales din nord-eetul Bărăganului, vor putea fi irigate. Prin

centrale au debiț de apă mai mic, dar constant, care permite funcționarea lor în majoritatea timpului : așa sînt cele cinci gemene, în cascadă. Altele au un debit de apă mai mare furnizat de lacul de acumulare propriu. El este un rezervor de energie a cărei folosire devine necesară în orele cînd consumul de electricitate sporește. Apa lacului permite intrarea rapidă în funcțiune a centralei și, implicit, producerea la aceste ore a curentului solicitat. Li se spune centrale de vîrf. (însuși Bi- cazul este o astfel de centrală — la vremea cînd se aprind lumini în toate casele).Cam didactic poate... Dar fără acest succint bagaj de cunoștințe și făTă recunoașterea, în- tîl pe hartă, a salbei de hidrocentrale, am risca să ne rătăcim printre meandrele Bistriței, vast șantier. VICTOR VîNTU(Continuare în pag. IlI-a)
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Cultura griului în anul agricol 1963-1964Așa cum s-a anunțat, în zilele de 12, 13 și 14 august 1963 a avut loc la București ședința Consiliului Superior al Agriculturii. Una din principalele probleme larg dezbătute a fost aceea privind măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinii stabilite de partid și guvern de sporire a producției de grîu în anul viitor.Referatele prezentate și discuțiile purtate de participanți au evidențiat realizările obținute de numeroase unități agricole socialiste și au subliniat totodată rezervele mari de care dispune agricultura noastră socialistă pentru creșterea simțitoare a producției la această valoroasă cultură. In ședință s-a arătat că pentru înfăptuirea sarcinilor cu privire la mărirea producției de grîu în a- nul 1964 există condiții mult mai favorabile decît în anii trecuți : a- gricultura dispune de un număr sporit de tractoare și mașini agricole, de cantități mai mari de îngrășăminte chimice ; prin organizarea noului sistem de producere a semințelor au fost create posibilități ca în toamna acestui an toată suprafața destinată culturii griului să fie însămînțată numai cu soiuri valoroase. tn același timp, în unitățile agricole socialiste lucrează cadre de specialiști cu pregătire superioară, iar gospodăriile de stat și colective și-au îmbogățit experiența în cultura griului, pot organiza mai rațional munca în vederea aplicării diferențiate a întregului complex de lucrări agrotehnice.Sintetizînd rezultatele cercetărilor științifice și experiența înaintată a- cumulată de gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective fruntașe, participanții la ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii — membrii consiliului și invitați din rîndul specialiștilor din unitățile de producție, oamenilor de știință din institutele de cercetări și din învățămînt — au adoptat următoarele recomandări privind cultura griului pentru anul a- gricol 1963—1964 :
Extinderea în cultură 
a soiurilor productivePrin grija partidului și guvernului, în ultimii ani în agricultura noastră au fost introduse în cultură soiuri de grîu valoroase, mai timpurii, réftisfenté l» ger. secetă boli și dăunători, la cădere și scuturare, cu o mare capacitate de valorificare a fertilității solului și îngrășămintelor. în anul agricol 1963—1964 întreaga suprafață destinată griului se va cultiva numai cu semințe recunoscute, din aceste soiuri.Ținînd seamă de însușirile agro- biologice și de capacitatea de producție, soiurile de grîu care vor fi folosite în această toamnă se recomandă a fi repartizate astfel :a) Soiurile intensive, care solicită terenuri fertile, profunde și bine lucrate. dau foarte bune rezultate pe cernoziomuri și solurile aluvionare. Pe cele podzolice și brune de pădure podzolite aceste soiuri dau rezultate bune numai în condițiile fertilizării lor corespunzătoare. Soiurile intensive valorifică în mod economic fertilitatea naturală a solului și îngră- șămintele. Avînd o bună rezistență la cădere și scuturare, ele sînt potrivite pentru recoltarea mecanizată.b) Soiurile semi-intensive dau producții bune pe terenuri fertile și bine lucrate (cernoziomuri, aluviuni și brune de pădure). Ele au o bună rezistență la cădere și valorifică bine fertilitatea solului.c) Soiurile extensive se pot cultiva cu bune rezultate în zona dealurilor, pe solurile podzolice și brune de pădure, în condițiile unei în- grășări moderate și a pregătirii corespunzătoare a solului.

★Pentru a valorifica mai bine condițiile naturale existente în fiecare unitate și a obține producții ridicate și constante se recomandă ca gospodăriile să cultive cite două soiuri de grîu din cele mai valoroase pentru zona respectivă, cu perioade de vegetație diferite, în scopul eșalonării lucrărilor de recoltare. Asigurarea semințelor de bună calitate trebuie să constituie o preocupare permanentă atît pentru consiliile a- gricole, cît și pentru conducerile u- nităților agricole socialiste.Grîul folosit la însămînțări trebuie să fie din soiurile recomandate și să provină din culturi recunoscute. cu valoare biologică ridicată. Este necesar ca sămînța să fie condiționată și verificată din timp la laboratoarele de control pentru stabilirea valorii culturale.In prezent, stațiunile experimentale ale Institutului Central de Cercetări Agricole au posibilitatea să producă sămînță elită din soiurile raionate, în cantități suficiente, care prin înmulțire să ducă la obținerea unor semințe cu o valoare biologică ridicată, capabile să dea recolte sporite.Pentru a înmulți aceste semințe astfel ca să-și mențină însușirile valoroase pe cate le au. este necesar ca fiecare gospodărie să-și organizeze în toamnă loturi semincere. La amplasarea acestora, gospodăriile trebuie să aleagă terenurile cele mai fertile. Laturile semincere trebuie grupate în una sau maximum două tarlale, să fie date în grija celui mai bun brigadier din gospodărie care să răspundă de ele de la pregătire» terenului și pînă la recoltare însă- mînțarea loturilor trebuie să se facă pe un agrofond superior, în epoca optimă și îrttr-un interval de timp cit mai scurt.
Folosirea rațională 
a îngrășămintelorGriul de toamnă se cultivă în țara noastră după plante care părăsesc terenul devreme ca mazărea, bor- ceagurile, fasolea, grîul și după plante care se recoltează mai tîrziu,

Recomandările Consiliului Superior 
al Agriculturiiîndeosebi floarea-soarelui și porumbul.In vederea sporirii producției medii de grîu la hectar pe întreaga țară, este necesară folosirea rațională a îngrășămintelor minerale și organice în funcție de planta premergătoare, graded de fertilitate naturală a solurilor și de cerințele biologice ale soiurilor cultivate.Rezultatele cercetărilor întreprinse în stațiuni și experiența unităților agricole arată că folosirea unor doze moderate de îngrășăminte minerale asigură obținerea unui spor de 8—10 kg grîu pentru fiecare kilogram de substanță activă. Aplicarea dozelor mari de îngrășăminte duce la creșterea producției la hectar, dar scade economicitatea lor. De aceea în etapa actuală este mult mai economic ca îngrășămintele minerale să se aplice în doze moderate, ceea ce permite să se fertilizeze suprafețe mai mari, realizîndu-se o producție medie la hectar mai ridicată.Pe toate tipurile de sol grîu) dă sporuri mari de producție cînd se a- plică îngrășăminte cu azot. Sporurile de producție sînt mai mici cînd se folosesc numai îngrășăminte cu fosfor, cu excepția cernoziomurilor din Cîmpia Transilvaniei, unde grîul reacționează foarte puternic și la fosfor. Cele mai mari recolte se obțin atunci cînd azotul și fosforul se a- plică împreună. In ceea ce privește potasiul s-a dovedit că Ia grîu acest îngrășămînt nu aduce sporuri economice.Ținînd seama de aceste considerente și de cantitățile de îngrășăminte de care dispunem în anul agricol Î963—1964, îngrășămintele chimice trebuie să se aplice în mod diferențiat după cum urmează :Pe cernoziomuri și solurile brun- roșcate de pădure, după plante care părăsesc terenul devreme și mai ales după leguminoase, se recomandă folosirea, o dată cu arătura adîn- că, a superfosfatului în doză de 200—300 kg la hectar. în primăvară, în cazurile cînd grîul iese slăbit din iarnă, se va îngrășa stimulativ cu 50—100 kg azotat de amoniu la hectarDupă plante care părăsesc terenul tîrziu și atunci cînd se cultivă grîu după grîu. îngrășămintele minerale se vor aplica împreună, în doze moderate de 100—150 kg azotat de a- moniu și 200—300 kg supèrfosfat lâ hectar.Pe terenurile unde unitățile agricole socialiste au aplicat an de an îngrășăminte fosfatice, se recomandă să se dea numai îngrășăminte a- zotate, în doze mici de 50—100 kg la hectar, care asigură sporuri însemnate de grîu la kilogramul de substanță activă.Din ultimele rezultate experimentale s-a desprins concluzia că la grîu, pe majoritatea tipurilor de sol și mai ales pe cernoziomuri și brun roșcate, e bine ca gunoiul de grajd și îngrășămintele minerale să se folosească separat. Acest mod de administrare va permite dublarea suprafețelor fertilizate și deci sporirea recoltei medii de grîu pe țară. Rezultatele experimentale au dovedit că gunoiul proaspăt încorporat sub arătura a- dîncă dă același spor de producție ca și cel fermentat. Folosirea gunoiului proaspăt asigură fertilizarea unor suprafețe mai mari, deoarece prin fermentare cantitatea de gunoi scade aproape la jumătate. Și în Cazul îngrășării solului cu gunoi de grajd, dozele moderate, de 15—20 tone la hectar, sînt cele mai economice.Timpul cel mai potrivit pentru a- plicarea gunoiului de grajd este o dată cu executarea arăturilor a- dînci. Grîul dă sporuri însemnate de recoltă și atunci Cînd îngrășămintele organice sînt date la planta premergătoare — porumbul.Prin folosirea rațională a îngrășămintelor, producția de grîu poațe spori considerabil și pe terenurile erodate, care ocupă suprafețe mari în țara noastră. In acest scop, pe solurile în pantă, care și-au pierdut parțial sau total orizontul cu humus, se recomandă o fertilizare combinată cu gunoi de grajd și îngrășăminte minerale aplicate în cantități de 20 tone gunoi, 100 kg azotat de amoniu și 200 kg superfosfat la hectar.Fertilitatea solurilor podzolice crește prin folosirea îngrășămintelor organice și minerale împreună cu amendamentele calcaroasè. Pe aceste soluri se vor aplica o dată la 6—8 ani amendamente cu calciu (cite 3—6 tone la ha, după gradul de aciditate și textură a solului), iar în fiecare an se vor folosi în doze moderate gunoi de grajd împreună cu îngrășăminte azotate și fosfatice.în ce privește momentul optim de încorporare în sol a îngrășămintelor, se recomandă ca superfosfatul să fie dat la arătura adîncă de vară sau de toamnă. Aplicarea superfosfatu-1 lui pe semănături nu este indicată și economică deoarece nu aduce nici un spor de producție. îngrășămintele azotoase pot fi date în orice anotimp Sporuri însemnate de producție, în special în zonele de stepă, se obțin cînd aceste îngrășăminte se aplică la arătura de vară sau de toamnă. De asemenea, ele se pot administra și fracționat, o parte dîndu-se o dată cu executarea lucrărilor de bază, iar restul la însă- mînțare și în timpul toamnei direct pe semănătură. Ca o regulă generală, aplicarea azotatului este indi

cată și primăvara timpuriu pe solele unde grîul a ieșit slăbit din iarnă.
Lucrările de pregătire 

a terenuluiDin complexul de măsuri agrotehnice lucrările de pregătire a terenului constituie unul din factorii de o deosebită importanță, de care depinde în mare măsură obținerea u- nor recolte bogate de grîu. Pe baza practicii unităților fruntașe și a rezultatelor obținute în stațiunile experimentale, lucrările de pregătire a solului pentru însămînțarea griului se fac diferențiat, în funcție de planta premergătoare și de tipul de sol. Cînd grîul de toamnă urmează după plante ce părăsesc terenurile devreme, solul trebuie să fie imediat arat și grăpat. în etapa actuală, este necesar să se facă arături adinei, care asigură nivelarea și uniformizarea terenurilor, distrugerea buruienilor și executarea semănatului la un nivel agrotehnic ridicat. în condiții normale de umiditate se execută deîndată 0 arătură ia adîncimea de 20—30 cm, cu plugul în agregat cu grapa stelată. Dacă arătura adîncă nu se poate executa în 2—3 Zile de la recoltarea plantei premergătoare, se recomandă o lucrare cu grapa cu discuri la adîncimea de 12—14 cm. Prin aceasta se păstrează umiditatea în sol, se distrug buruienile și se dă posibilitatea ca arătura adîncă să se execute în condiții bune chiar pe vreme de secetă. Arătura de vară trebuie întreținută cu grapa cu discuri pînă la semănat, stratul de la suprafață menținîndu-se astfel afinat și fără buruieni.Cînd grîul urmează după porumb cultivat pentru siloz sau boabe, după alte plante care se recoltează toamna, se recomandă să se execute mai întîi discuirea terenului pentru mă- runțirea resturilor vegetale și apoi să se facă arătura cu plugul în a- gregat cu grapa stelată. In toate cazurile, o atenție deosebită trebuie acordată calității lucrării de pregătire a patului germinativ, astfel ca semănatul griului să poată fi efectuat în condiții optime.Conducerile unităților agricole socialiste trebuie să organizeze folosirea rațională a mijloacelor de care dispun în vederea executării din vreme a lucrărilor de pregătire a terenului. astfel ca îh perioada optimă toate mijloacele să poată fi concentrate lă semănat.
Epoca șl tehnjea 

semănatuluiRezultatele obținute la noile soiuri de grîu au scos în evidență faptul că perioada optimă în care se pot semăna noile soiuri este mai scurtă decît aceea în care se semănau vechile soiuri cultivate in țara noastră. Pe baza acestor considerente se recomandă :în zona de stepă și silvostepă. semănatul griului se va începe în prima decadă a lunii octombrie și se va termina la 20 octombrie. în zonele mai nordice, răcoroase, semănatul griului se va începe din a treia decadă a lunii septembrie și se va termina pînă cel mai tîrziu la 15 octombrie.în limitele perioadei optime de semănat, specialiștii din unitățile a- gricole socialiste, care cunosc condițiile concrete din gospodării, vor stabili momentul începerii însămîn- țării grîului ținînd seama, în primul rînd, de umiditatea din sol și de mersul vremii, de baza tehnică existentă, de planta premergătoare și soiurile pe care le cultivă.Se recomandă ca în primele zile ale perioadei optime să se însămânțeze grîul pe solele care au fost cultivate cu leguminoase, grîu, porumb pentru siloz și masă verde etc., deoarece pe aceste sole terenul a fost eliberat devreme și are umiditate suficientă pentru a asigura o răsărire uniformă și în timp scurt. Se va continua apoi semănatul după porumb și alte plante care se recoltează în toamnă.Grîul se va semăna la adîncimea de 6—8 cm în funcție de umiditatea din sol.Densitatea optimă de plante variază în funcție de soi și planta premergătoare. Se recomandă semănatul a 400—450 boabe germinabile pe m p la soiurile cu o înfrățire mai puternică, cînd se seamănă după premergătoare timpurii, și de 500—550 boabe germinabile pe m p cînd se seamănă după premergătoare tîrzii. La soiurile care înfrățesc puțin, se recomandă o densitate mai mare, de 550—600 boabe germinabile pe m p. Pentru a asigura o semănătură de calitate, prin distribuirea uniformă a seminței și îngroparea ei la adîncimea optimă, viteza de înaintare a tractorului la semănat nu trebuie să depășească 5 km pe oră.După semănat, îndeosebi în regiunile secetoase și pe terenurile unde grîul urmează după porumb, în arături proaspete, afinate, este necesară aplicarea tăvălugului urmat de o grapă ușoară. In cursul răsăririi, cultura de grîu va fi controlată riguros, în special pe tarlalele unde s-a semănat grîu după grîu. și este pericol de atac al gindacului ghebos In caz că se constată prezența acestui dăunător, se vor lua imediat măsuri de combatere. Dacă grîul iese slăbit din iarnă și „descălțat“, semănăturile se vor tăvălugi. De asemenea, pentru preîntîmpinarea formării scoarței pe terenurile grele, sau spargerea scoarței formate pe terenurile mai ușoare, se recomandă grăparea culturii cu sapa rotativă sau grapa stelată. în timpul vegetației, grîul se va plivi, iar loturile

semincere, în mod obligatoriu, se vor purifica de alte plante în scopul obținerii unor semințe curate, cu valoare biologică ridicată.Recoltarea se va face în faza de coacere în pîrgă și coacere deplină, folosindu-se windrowerele și combinele. în cazul recoltării grîului cu alte mijloace decît cu combina, se va urmări ca perioada dintre recoltat și treierat să fie cît mai scurtă.
Combaterea bolilor 
și a dăunătorilorîn vederea protecției culturilor de grîu Contra atacului bolilor cripto- gamice, se va trata în mod obligatoriu sămînța cu produse antimălu- rice, folosindu-se 100 grame Grano- din (Micodin) la 100 kg sămînță. Se pot utiliza și alte produse ca Ger- misan, Agronal, Abavit — cîte 200 g la 100 kg sămînță. Pentru prevenirea pagubelor cauzate de mălura pitică a grîului, care a fost semnalată în unele regiuni din țară, se recomandă evitarea însămînțării grîului pe terenurile infectate. De asemenea, sămînța de grîu rezultată de pe lanurile atacate de mălura pitică nu trebuie folosită la însămînțări.Grîul de toamnă dă producții bune cînd se cultivă și după el însuși, cu condiția ca să se prevină atacul gindacului ghebos. în acest caz, se vor trata preventiv semințele de grîu cu Aldrin 20 la sută pulbere, folosind 600 grame insecticid la 100 kg sămînță. Tratamentul semințelor cu Aldrin se va face în același timp și cu Granodin (Micodin) în porzolatoare sau instalații speciale. Acolo unde acest tratament nu se poate face din lipsă de Aldrin, și se constată atacul gindacului ghebos, se vor lua măsuri de combatere cu ajutorul a 30—35 kg la hectar Heclotox 3 la sută, sau Du- olitox 3+5, care se împrăștie la suprafața solului.

Cultura grîului în 
condiții de irigare

țj

Casa de cultură de la Oțelul Roșu (Foto : Agerpres)

Din scrisorile sosite la redacție

— Cîteva cifre —Aș vrea să informez pe cititorii 
ziarului despre marile schimbări pe
trecute in comuna noastră, tn anii 
din urmă, 165 colectiviști și-au ridi
cat case noi. Comuna este radioficată 
și electrificată. Peste 750 de familii 
au difuzoare sau aparate de radio. 
Pe 12 case au apărut antene de tele
vizor. Sînt, in Pietroiu, și vreo 500 
de biciclete, zeci de motorete și mo
tociclete. La cinematograful nostru 
rulează filme de trei ori pe săptă- 
mînă. Avem dispensar medical și ve
terinar, casă de nașteri etc.

Învățînd să aplice din ce in ce mai 
bine agrotehnica înaintată, colec
tiviștii obțin producții mari atît în 
sectorul vegetal, cît și în cel zooteh
nic. Anul acesta, producțiile de ce
reale obținute la hectar în gospodă
ria noastră sînt aproape duble față 
de 1958. Eu sînt de mai multă vreme 
corespondent voluntar. Scrisorile 
mele de prin 1959 sau 1960 nu pome
neau mai nimic despre creșterea pă
sărilor și dezvoltarea legumicultura. 
Atunci grădina de legume ocupa mai 
puțin de 10 ha. în acest an cultivăm 
cu legume peste 40 ha. Sectorul le
gumicol ne-a adus cîteva zeci de mii lei venit. în acest an. De la a- 
proape 1 milion lei în 1961, fondul 
de bază va depăși la sfîrșitul anului 
3 000 000 lei.

Dacă rodul pămîntului a crescut, 
dacă azi avem 640 de taurine, 3 300 
ovine, aproape 900 de porci și cîteva 
mii de păsări, aceasta se datorește în 
primul rînd hărniciei colectiviștilor 
care muncesc în comun pe tarlalele 
întinse, folosind mașinile puse la dis
poziție prin S.M.T.

în aceste zile ne îngrijim de recol
ta anului viitor. Am efectuat.arături 
fie 550 ha, am condiționat peste 230 
tone de semințe și fertilizăm ogoa
rele. ION C. MARIN colectivist comuna Pietroiu, raionul Fetești

Cu doi kilometri
pe ora...

în lunile din urmă, unitățile coo
perației de consum din regiunea Ol
tenia au obținut rezultate bune în 
aprovizionarea orașelor cu legume și 
fructe Transportul lor din bazinele 
de producție la locurile de consum se 
face în mare parte cu mașinile 
I.R.T.A. și prin C.F.R. De obicei dis
puneam la timp atît de mașinile ne
cesare, cît și de vagoane ; produsele 
ajungeau proaspete pe piețele orașe
lor. De pe la sfîrșitul lunii iulie, însă, 
unitatea noastră a început să întîm- 
pine unele greutăți din partea 
C.F.R.-ului. Zilele trecute, vagoanele 
expediate de la Calafat și Poiana 
Mare spre Tr. Severin au întîrziat în 
mod nejustificat pe drum, fiind ți
nute în stații.

Nu înțelegem de ce stațiile C.F.R. 
Corabia, Băilești și altele nu aprobă 
atașarea vagoanelor de legume la 
trenurile de coletărie rapidă. S-a în- 
tîmplat ca un transport de castraveți 
expediat pentru U.R.C.C. Gilort să 
ajungă de la Băilești la Tg. Cărbu- 
nești după 3 zile. Vagonul 112 884 a 
parcurs distanța respectivă cu o vi
teză medie de 2 km pe oră !PETRE PREDA vicepreședintele U.R.C.C.Oltenia
1 TIE AXT1R1E orna

12,30; 15,30; 18,30; 21,30); Grădina 12 Sep
tembrie (20) Stadionul Dlnamo (19,45). 
Plaja: Tineretului (9,15; 11,30, 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Numai statuile tac: victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grl- 
vița (20,15). Război și pace — ambele 
serii; Grivlța (9: 12,45; 16,30), Estrada, 
estrada: Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
10,30; 20,30). Marile speranțe: Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,45 
la orele 16,30 după-amlază 18.45, 21).
Program pentru copil; 13 Septembrie 
(10). Gardianul : 13 Septembrie (11,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Intre două iubiri 
șl Plonierla nr. 4/1963 : rulează în con
tinuare de la orele 10 la orele 21 la cine, 
matograful Timpuri Noi. Adorabile șl 
mincinoase: rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (11; 16; 18,15; 20,30), Cul
tural (10; 15; 17; 19; 21). Gangsteri șl fi
lantropi; rulează la cinematografele în
frățirea Intre popoare (11.30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21) Olga
Bancic (10,30: 15,30; 18 — grădină. 20,30). 
Dardée : rulează In continuare de la 
orele 9 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Noapte necruțătoare — 
cinemascop : 8 Martie (11' 16, 18,15),
G. Bacovla (11,30; 15,30; 18; 20.15). Dra
goste și pălăvrăgeli: rulează la cinema
tografele C. David (10; 16; 18; 20), V. 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină
20.30) . Mărul discordiei; rulează la cine
matograful Unirea (16; 18) și Grădina cine
matografului Iile Pintllie (20,30). Regina 
stației de benzină: Flacăra (11; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15; 17; 19 — grădină 20,30). 
Noua prietenă a tatii: rulează Ia cine
matograful T. Vladimirescu (16; 18; 20). 
Toată lumea e nevinovată: Munca (12; 
16; 18,15; 20,30). Avlntul tinereții — cine
mascop: Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop: Arta 
(10,30; ■«,30; 18; 20,30 — grădină 19,30 șl

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Teatrul de vară din parcul ,,N. 
Bălceseu“): Adam ți Kva — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl (Tea
trul de vară din parcul Herăstrău) : 
Băiat bun, clar... eu lipsuri — (orele 20). 
Teatrul Evreiesc de Stat (grădina tea
trului din Str. Mircea Vodă nr. 5) : Spec
tacol de umor și folclor muzical evreiesc
— (orele 20,15). Teatrul satlrlc-muzical 
„C. Tănase" (Grădina Boema) : Expozi
ția de muzică ușoară — (orele 20.15). 
O.S.T.A. (Teatrul de vară „23 August”) : 
Formația de muzică ușoară „KUCERA" 
(R. S. Cehoslovacă) — (orele 20). Circul 
de stat : Spectacol extraordinar cu 
„Circul bielorus“ — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Oameni de afa
ceri : Sala Palatului R.P. Romtne (orele
19.30 — seria de bilete 825). La Fayette
— film pentru ecran panoramic : Patria
(10; 12,30; 16,30; lț; 21,15). Moby Dick : 
rujează la cinematografele Republica 
(9,30; 11,45- 14; 16,45; 19; 21,15), București 
(9,30- 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai
(10,30; 12.45; 15,15; 17,43; 20,30), Gh. Doja 
(0,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30). Alex. Sahla 
(8.30; 10,45; 13; 15,45; 18; 20,15 — grădină 
20,30), Stadionul Glulești (19.30). Luna de 
miere fără bărbat: rulează la cinemato
grafele V. Alecsandrl (16; 18,15; 20,30), 
I. C. Frimu (9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 — grădină 20), Giulești (rulează în 
continuare de la orele 10 la orele 14. 
după-amiază 16; 18,15; 20,30), 23 August 
(10; 12; 15; 17,15; 19,30 — grădină 20) 
Patinoarul 23 August (20.45). Cel mal 
mare spectacol : rulează la cinematogra
fele Magheru (9,15: 12,15; 15.15; 18,15; 
21,15), Elena Pavel (8,30; 11,30; 14,30; 17.30,
20.30 — grădină 20). Miorița (8.45; 11,35; 
14,30; 17,30; 20,30). Ștefan cel Mare (9,45; 
12,35; 15.30; 18,30; 21,30). G. Coșbuc (8,30;

Pe ecranele cinematografelor

„Luna de miere fără bărbat“Titlul noii producții a studiourilor „Defa“ anunță — ca factură — o comedia bulă. Ingenios și consecvent exploatată, situația ar fi născut idei mai originale ?i mai amuzante decît simplele peripeții, adesea nelegate direct de firul central al povestirii.Luna de miere a soților Müler începe, puțin obișnuit, printr-o scenă de gelozie în fata ușii ofițerului stării civile și sfîrșește, după cîteva ore, odată cu lămurirea tuturor neînțelegerilor. Dacă tînăra soție nu și-ar manifesta, de la început, dorința de a intra să lucreze un

deva, ca să nu rămî- nă captivă, în eleganta colivie casnică pregătită de soț, fuga ei de acasă și clandestina înscriere la școala de ucenici condusă de inginerul Müler nu ne-ar intereea decît sub raport anecdotic : se va convinge ori nu tînăra geloasă de nevinovăția soțului pe nedrept suspectat ?Cineaștii germani împletesc bine — pînă la un punct — intriga comică și substratul educativ al cîtorva motive satirice lansate pe parcurs. Mentalitatea înapoiată a bărbatului stăpîn, ca- re-și ține acasă tî
Au rulat la noi, în ultima vreme, destule filme numite în mod curent „comerciale" — superproducții pe teme mai mult ori mai puțin istorice, operete fastuoase desfășurate pe gheată șau pe scena obișnuită, în „panoramic“, pe ecran lat or: normal — multe din ele cît se poate de slabe. Și „Cel mai mare spectacol“ este un film comercial, ne- fiind lipsit de unele șabloane ale genului. El include însă și o serie de momente de viată autentică.„Cel mai mare spectacol“ aduce pe ecran lumea circului ți are, drept pretext, o intrigă destul de facilă, însă din exhibițiile excepționale la trapez, din defilările

spectaculoase (cîteo- dată concepute cu fantezie și umor), din jongleriile și numerele comice etc., reții multe de o reală virtuozitate. Risipa de culoare, mișcare, costume. figurație obosește, ți nu de puține ori. Te obosesc și desele pendulați! sentimentale (eroina, orgolioasă, visînd să joace întotdeauna rolul de „înger păzitor“, își dăruie dragostea, cu generozitate. acolo unde crede că este nevoie de ea), ca și aglomerarea de biografii dramatice și melodramatice (marele Sebastian, chirurgul urmărit pentru o crimă și trgvestit în clown etc,). Din toată această avalanșă de intrigi profesionale ți sentimentale, din momentele „tari“ con

năra soție, ignorîn- du-i aptitudinile și aspirațiile; superficialitatea femeii gata să se ia după aparențe, fiind capabilă să piardă nejustificat încrederea în sot — iată cîteva aspecte nu lipsite de forță satirică. Din păcate însă, scenariul este încărcat cu prea multe încurcături mai reușite ori mai puțin reușite și adesea de un comic gratuit. Nu lipsește nici măcar clasicul „duel“ cu vase de bucătărie.Se remarcă o bună interpretă de comedie: Eva Maria Hagen.M. POP
„Cel mai mare spectacol**

Pentru gospodăriile agricole de stat și colective care cultivă grîu irigat se fac următoarele recomandări :Să se folosească soiuri foarte productive, care dau cele mai bune rezultate, rezistente la cădere și cu o mare capacitate de valorificare a îngrășămintelor. în condiții de irigare, îngrășămintele cu azot, avînd o mare eficiență, trebuie date în cantități mai mari și într-un raport echilibrat cu cele cu fosfor. Se recomandă aplicarea a 200—300,.. kg a- zotat de amoniu și 300—400 kg superfosfat la hectar.In ce privește arăturile, se recomandă ca și în condiții de irigare să fie executate în preajma semănatului la o adîncime de 20—30 cm. Pe terenurile irigate, semănatul grîului se va face în a doua decadă a lunii octombrie, asigurînd 400—500 boabe germinabile la m.p.Pentru pregătirea cît mai bună a terenului, se recomandă irigarea tîrzie a porumbului pentru boabe și siloz (cînd grîul urmează după a- ceste plante), astfel ca solul să fie bine aprovizionat cu apă în momentul executării arăturii pentru grîu. în vederea asigurării unei răsăriri uniforme și a bunei dezvoltări a grîului încă din toamnă, precum și pentru întregirea rezervei de apă din sol pînă la Adîncimea de 1,5 m, se va face, după semănat, o irigare de aprovizionare cu 500—800 m c apă la hectar, în 2—3 reprize, ca să se evite băltirea pe semănătură.Toate terenurile irigate și cultivate cu grîu trebuie să fie însămîn- țate cu porumb de siloz ca a doua cultură. Numai atunci cînd se obțin două recolte pe an (5000—6000 kg grîu și 40 000—50 000 kg porumb siloz la hectar) se justifică cheltuielile de investiții făcute pentru irigare, în vederea realizării unor producții mari de porumb de siloz se recomandă aplicarea a 300—400 kg azotat de amoniu la hectar și udarea de 4—5 ori, cu oițe 500—600 m c de apă la ha. *în sporirea producției de grîu un rol important îl are generalizarea în practică a noilor rezultate experimentale prin organizarea loturilor demonstrative care trebuie să devină o adevărată școală pentru țărănimea colectivistă. In acest scop, inginerii agronomi din gospodăriile a- gricole colective vor organiza loturi demonstrative în special cu soiuri de grîu, îngrășăminte, amendamente și diferite metode agrotehnice.în timpul care a rămas pînă la începerea însămînțărilor, trebuie să se ia măsuri tehnice și organizatorice eficace pentru aplicarea diferențiată a acestor recomandări, în funcție de condițiile specifice ale fiecărei unități. Sămînța trebuie condiționată și stabilită valoarea el culturală ; pe teritoriul fiecărei gospodării trebuie făcută amplasarea soiurilor de grîu pe tarlale, rezer- vînd pentru soiurile intensive cele mai bune terenuri ; din vreme trebuie revizuite toate mașinile și a- gregatele care vor lucra în campania de toamnă, echipîndu-se semă- nătorlle cu marcatoare și grape lan- țate. In același timp, trebuie luate toate măsurile pentru pregătirea corespunzătoare a patului germinativ și executarea semănatului în cele mai bune condiții.Mobilizîndu-se toate rezervele e- xistente, aplicîndu-se judicios metodele agrofitoțehnice arătate, se va asigura o recoltă bună de grîu în a- nul viitor.

cepute pentru toate ț virstele și gusturile se -* * creează însă o ima- ’ p7 gine vie a artei ștră- ,+. vechj și populare a circului.Filmul vădește tendința regizorului (Cecil B. de Miile, mort nu de mult, unul din- I'-‘ tre părinții superpro- < r ductiilor hollywoodie- ne) proprie și altor autori de superproducții, spre grandio- Ț. sul ostentativ. Cu toate pretențiile sale amin- ••• tind invitația „poftiți înăuntru să vedeți cea mai mare minune a secolelor“, filmul este un spectacol cinematografic atrăgător, nu lipsit de poezia crudă a vieții artiștilor de circ supuși de capitalism legilor dramatice ale concurenței șl suprasolicitării.A. MANOIU

Scenă din filmul „Numai statuile tao“

21,45). O călătorie spre centrul pămintn- 
Iul — cinemascop (ambele serii) — ru- . 
lează la cinematograful B. Delavrancea ,, 
(16; 19). cerasella: Grădina clnematogra- ». 
fulul T. Vladimirescu (20,30). Vikingii : 
Arenele Libertății (20,30). Bunica Sabella: 
Grădina cinematografului 8 Martie 
(20,15). Caldul: Grădina cinematografului 
Unirea (20).

TELEVIZIUNE - Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — «a 
Emisiune pentru copil și tineretul șccl' jr. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 r- Jurnalul 
televiziunii 19,15 — Verile de altădată. 
19,45 — Muzică populară romînească In 
jurul orei 20,30 — transmisie de la sta
dionul „Republicii”; repriza a II-a a me
ciului de fotbal dintre echipele Steaua— 
Rapid. 21,15 — Recital muzlcal-coregra- 
flc. 21,50 — Gintă interprețil de muzică 
ușoară Barbel Wacholz și Arnim Kampf. ;;; 
In încheiere : Buletin de știri sport.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 19 l” 

— 20 și 21 august. In țară : vreme căi- 
duroasă dar ușor instabilă cu cer varia- .... 
bll. Vor cădea ploi locale mai frecvente ț,-, 
In vestul țării, vînt potrivit din secto- 
rul vestic. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 8—18 grade iar maximei» 
între 23 și 33 grade.

în București șl pe litoral : Vreme căl
duroasă dar ușor instabilă cu cer varia
bil. Vor cădea averse de ploaie mai 0T 
ales după amiaza, vint potrivit. Tem- ,4'“ 
peratura ușor variabilă.
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„Balastiera Bragadiru". Aici se pregătește pietrișul, nisipul și balastul pentru șantierele de construcții din Capitală.
PE SCCRT

din toata tara*
FIER VECHI PENTRU OȚELÂ- RII. Muncitorii labricii de pielărie și încălțăminte „Nicolae Bălce- scu“ din Capitală au preda*  pînă acum I.C.M.-ului o cantitate de 60 000 kg fier vechi. (De la N. Militaru, core-sp. voluntar).

(Urmare din pag. I-a)Ținem firul apei...Nu s-a dezmeticit încă bine după peripețiile trăite în turbinele de la Stejaru și iat-o din nou captivă. Din nou stăvilită de un baraj, din nou prefăcută în lac. Sîntem Ia Pîngărați, unde, la începutul lui iulie, s-a creat un lac de acumulctre de 6 milioane metri cubi de apă. De aici va fi călăuzită printr-un canal in Iacul de acumulare al hidrocentralei de la Vaduri, cea mai puternică din toată salba Bistriței: 44 000 kilowați. Se lucrează la baraj, făcut pe jumătate din beton, pe jumătate din pămînt — dar cu miez impermeabil de argilă și acoperit cu piatră de rîu. Procedeu avansat: compresoa- re „picior de oaie“ compactează balastul.Se zăresc în depărtare noila blocuri din Piatra Neamț, care, prin înălțimea lor, lasă în umbră străvechiul turn al lui Ștefan. Aici, la Bîtca Doamnei, încerci să cuprinzi, deocamdată cu imaginația, contururile viitorului lac de acumulare, cel mai mare dintre toate : 15 milioane metri cubi. In imediata apropiere, hidrocentrala de la Piatra Neamț iese de sub cofraje. „Ne angajăm Să predăm montajului grinda podului rulant cu o lună mai devreme“ e lozinca constructorilor. „Grinda podului rulant“ înseamnă, pe calendarul aceetor șantiere, momentul cînd își vor face apariția montorli. Un dig puternic va tine, într-o latură, piept apei, pe o lungime de un kilometru și jumătate, fn interiorul iul s-a executat o remarcabilă lucrare : etanșarea de profunzime cu piloți sscanți de beton. Ca să nu-i vină apei gustul de a se furișa înafaiă...Dar de ce va fi crtît de mare lacul ? Fiindcă cu ajutorul lui vor fi regularizate debitele celoz cinci centrale gemene. Astfel, la Piatra Neamț se deschide șirul hidrocentralelor de bază. înainte însă oa Bistrița să ajungă Ia „cascadă“, ea mai poposește într-un lac de acumulare mic, „filială“ a celui de la Bîtca Doamnei. Asta se petrece chiar în dreptul orașului Piatra Neamț, adăugind și frumuseți urbanistice noi. Pe malul lacului nou creat se află un debarcader, iar din apă răsare ciuperca unui pitoresc restaurant lacustru.De-aicf părăsim cu totul firul Bistriței tradiționale. Dreaptă, civilizată, ne călăuzește, cale de 35 de kilometri (din care s-au și construit

LOCUINȚE NOI. De curînd constructorii bîrlădeni au predat 3 blocuri noi cu cîte 32 apartamente fiecare în cartierul de locuințe al Fabricii de rulmenți Bîrlad. Nutnai în acest cartier, de la începutul anului și pînă în prezent, au fost date în folosință oamenilor muncii 178 apartamente. Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii de construe- ții-niontaj nr. 2 Bîrlad execută în prezent lucrările interioare la un bloc cu 80 apartamente pe str. K. Marx, și toarnă fundația unui bloc cu 62 apartamente pe str. Gh. Dimitrov. (De la Eiiade Solomon, corespondent voluntar).OASPEȚII NOȘTRI. Un număr înșemnat. de,studenți de kr Institutul pedagogic din Cluj, facultatea de arte plastice, au vizitat timp de mai multe zile uzina „Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii. După ce s-au familiarizat cu muncitorii, cu activitatea din cadrul uzinei, ei au executat portrete de muncitori, peisaje, locuri de muncă. Studenții au deschis, la clubul uzinei, o expoziție cu lucrările executate. (De la loan Bara, coresp. voluntar).

„cum a puh de muBE pe bisju/ta

Spartachiada deIeri după-amiază pe stadionul 
Dinamo a avut loc festivitatea de 
deschidere a întrecerilor finale ale 
spartachiadei de vară a tineretului 
din Capitală. După un frumos pro
gram demonstrativ, susținut de 
3 500 de tineri și tinere, pe terenu
rile și în sala din incinta parcului 
sportiv Dinamo au început întrece
rile pentru cîștigarea titlurilor de 
campioni ai spartachiadei. lată cîțiva 
dintre campioni : ciclism semi-curse 
— Gh. Juravle (Olimpia), Elena Du-

Sporti vi
Florin Gheorghiu con

tinuă seria succeselor 
in preliminariile campio
natului mondial de șah al 
juniorilor de la Vrnjcka 
Banja (Iugoslavia). In runda 
a 4-a el l-a învins în 34 de 
mutări pe Baling (R.D.G.), 
Gheorghiu este pînă in 
prezent singurul jucător 
care a reușit să ciș- 
tige toate cele 4 par
tide programate de la 
începutul campionatului.

Meciul atletic
TIMIȘOARA. — (Prin telefon). Pe sta- 

dionul C.F.R. din Timișoara a început sîm
bătă meciul triunghiular de atletism dintre 
echipele de juniori ale R.P. Polone, Iugo
slaviei și R.P Romîne. După prima zi, 
punctajul în competiția masculină este ur
mătorul : R.P. Romînă-Iugoslavia 54—52 ; 
R.P. Polonă-R.P. Romînă 65,5—-52,5 ; R.P. 
Polonă-Iugoslavia 67—39 puncte. în meciul 
feminin, R.P. Romînă conduce cu 31—24

romîni
In ultima partidă a preli
minariilor Gheorghiu va 
juca cu argentineanul A- 
mado. Indiferent de rezul
tatul pe care-l ca obține 
in această partidă Gheor
ghiu este calificat pentru 
turneul final.

Aproape 17 000 de spec
tatori ap urmărit vineri în 
nocturnă la München me
ciul internațional de fotbal 
dintre echipele Dinamo

de la

vreo 27), o Bistriță nouă, în albie de beton. Tehnicienii fi spun „canal de derivație“, denumire sobră a celei mai impunătoare construcții hidrotehnice de acest gen din țară. !n- chipuiți-vă această albie continuă avînd la bază între 6—12 metri, iar sus deschideri care variază între 30 și 60 de metri. S-ar putea poate și naviga... întregul canal e cămășuit cu plăci din beton, a căro'r grosime este de 15 centimetri. Numai pe o singură porțiune, de vreo 14 km, intre Zănești șl Buhuși, au lost excavați 1 700 000 metri cubi. Comparați: totalul excavațiilor realizate la Bi- caz a atins 2 050 000 metri cubi. Bistrița aetiel amenajată, fără meandre, fără capricii, fără revărsări, ne conduce supusă către șirul de hidrocentrale „gemene“ (același tip de construcție, cam aceeași putere : în jur de 14 000 kW fiecare) care se întinde de la Roznov la Buhuși. Prima dintre ele, Roznov I, produce Încă din Ianuarie, cu întreaga capacitate. Cînd o vezi din depărtare, proiilată printre coloanele și rezervoarele combinatului de îngrășăminte azotoase, îți iace impresia că e parcă urcată pe un deal (de fapt, marginea canalului de derivație) și că e o secție a combinatului. De altfel, în fmediata vecinătate se înaltă un uriaș periscop argintiu : priza de aer a acestui combinat. Semnificativă, simbolică alăturare a două materii prime nefolosite în trecut : apa Bistriței pentru energie electrică șl... aerul Bistriței pentru Îngrășăminte 1Călătorim in aval, spre hidrocentrala soră : Roznov II, unde sala mașinilor e mult mai populată. Unul dintre grupuri se află in probă, la celălalt se montează cu însuflețire. Urmind în continuare traiectoria canalului ai impresia că vezi același copil la virate diferite, din ce în ce mai mici : la Zănești au intrat de o lună montorli, la Costița, înainte de termenul prevăzut, constructorii au dat de curînd la montaj grinda podului rulant. Cîțiva kilometri mai departe, la Buhuși, șantierul se desfășoară în jurul batardoului. Alți kilometri. Pe marginea șoselei o săgeată metalică, recent apărută, te călăuzește • „Lotul Racova“. E cel mai proaspăt nou-născut. O sonetă bate întîile palplanșe ale viitorului batardou. începutul. Fotoreporterul nu lasă să-i ecape această imagine, deși n*o  va publica acum. Poza, spune el, va ii de efect abia cînd se va alătura unei imagini din viitorul apropiat : hidrocentrala gata.

vară a tineretului
mitru (Olimpia); biciclete oraș — 
Gh. Stănică (raionul 30 Decembrie), 
Ioana lancu (S.P.C.), 1500 metri plat — Constantin Fălcușanu (Me
talul) ; Fotbal — echipa asociației 
Semănătoarea.

Au mai avut loc întreceri de gim
nastică (băieți și fete), semifinalele 
de baschet, volei și handbal.

Astăzi, începînd de la orele 9, vor 
avea loc întrecerile finale la atle
tism, baschet, volei, handbal și 
trîntă.

peste hotare
București și München 1860. 
Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 5—2 (2—0).
Buhl (R.D.G.) a clștigat 

proba de 3 000 m obstacole 
din cadrul concursului in
ternațional de atletism de 
la Göteborg. El a realizat 
timpul de 8’50". Pe locul 
doi s-a clasat campionul 
romln Zoltan Vamoș cro
nometrat cu timpul de 
8’55"2/10.

Timișoara
puncte în fața R.P. Polone (Iugoslavia par
ticipă numai la masculin).

In proba feminină de lungime, Gabriela 
Radulescu a stabilit un nou record de ju
nioare : 5,82 m. Alte două recorduri repu
blicane de juniori au fost stabilite de Perju 
la 1 500 m obstacole (4,17”8/10) și Mihaela 
Deneș, care a aruncat sulița la 48,27 m. 
Polonezul Javorski a cîșligat cursa de 100 
m plat, fiind cronometrat în 10**8/10.  între
cerile continuă astăzi.

Curînd, pe aceeași șosea, vor răsări și următoarele săgeți indicatoare : Girleni, Bacău I, Bacău II, vestind ultimele trei puncte (ca și Ra- c.ova, vor fi centrale de „vîrf“, fiecare cu lacul său de acumulare, a- vînd puteri instalate în jur a 23 000 kW) unde se va desfășura bătălia kilowaților de pe Bistrița.Cîț de întins este tot acest șantier, mai exact salba celor 12 hidrocentrale ? Kilometrajul mașinii, cu care călătorim, trebuie confruntat cu cel al constructorilor... Ei amena, jează Bistrița pe vreo 80 kilometri.ifrPoate nici o altă construcție Industrială nu prilejuiește o atît de a- prigă încleștare dintre om și natură ca ridicarea unei hidrocentrale. Și, mai ales, a unui șir de hidrocentrale. Munți întregi trebuie săpaji, transportați. Pe șantierele Bistriței, volumul de excavații atinge 13 milioane de metri cubi, ceea ce înseamnă de peste șase ori mai mult decît la Bicaz. Un adversar și mai primejdios, fiind mai viclean decît stînca, este apa. Nu Bistrița aceea pe care constructorii s-au deprins s-o tot mute dintr-o albie în alta, nu. apa văzută, ci mai ales cea nevăzută, apa freatică, apa de infiltrație. Multe canale și fundații s-au executat și se execută sub nivelul pînzei freatice. Cum să asiguri scurgerea apei în timpul excavării? Cum s-o îndepărtezi la betonare 7 La canalul de la Vaduri au lucrat și marinari... pe drăgi. La Roznov, constructorii au găsit 6oluția excavării etajate. Apa nu tine seama de schița proiectantului, dar constructorul nu poate să nu tină seama de apă. Sub pînza de apă, la canalul de fugă de la Costișa, era stîncă Cum să ajungi la stîncă, cum s-o excavezi ? Era mar nă, un soi de stîncă moale care, a- liindu-se cu apa, se făcea ți mai moale, și mai greu de scos. Colectivul de constructori — ingineri, maiștri excavatoriști — a găsit în cele din urmă răspuns la întrebare : șanțuri laterale săpate cu draglina, excavarea zonei centrale de marnă uscată, apoi drenuri laterale care captează apa din pînza subterană, apoi, în sfîrșit, excavarea și a acestei zone „imposibile“.Betonările : o altă problemă. CUm să realizezi volumele uriașe cerute de canalul de derivație, kilometri întregi în plan înclinat? Oameni, cheltuială de cofraj lemnos. Și iată, plămădită din aceete frămîntări, o

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a IndonezieiSîmbătă după-amiază, ambasadorul Republicii Indonezia la București, Sukrisno, a oferit la restau- rantuL Pescăruș un cocteil cu prilejul sărbătorii naționale a Indoneziei — Ziua proclamării independenței.Au luat parte tovarășii Emil Bod- năraș și Alexandru Drăghici, vicepreședinți ai Conciliului de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură, ziariști. Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Vizitele conducătorilor 
organizațiilor de tineret 

din AlricaGrupul de conducători ai unor organizații de tineret din Africa continuă vizita de studii pe care o face sub egida O.N.U. în scopul cunoașterii aspectelor sociale și economice legate de pregătirea tineretului din R.P. Romînă. Oaspeții au făcut o vizită la Ministerul învăță- mîntului unde au fost primiți de reprezentanți ai conducerii ministerului. în continuare ei au vizitat Universitatea București, complexul de cămine studențești din cartierul Grozăvești, Uzinele „23 August“, Spitalul Fundeni și Muzeul Satului.(Agerpres)

Turneul internațional 
de volei

BUCUREȘTI. — Sîmbătă, în ziua a tre
ia a turneului internațional masculin de vo
lei care se desfășoară pe terenurile clubu
lui sportiv Progresul din Capitală, echipa 
R.P. Polone a învins cu scorul de 3—1 e- 
chipa R.P. Bulgaria. R.P. Romînă II a în
trecut cu 3—1 echipa de tineret a R.P. 
Romîne.

CONSTANȚA. — Echipa feminină de 
volei a R.P. Romîne a obținut sîmbătă o 
nouă victorie în turneul internațional care 
are loc în sala sporturilor din Constanța. 
Voleibalistele noastre au învins cu 3—0 e*  
chipa Iugoslaviei. Campioana lumii, echipa 
Japoniei, a întrecut cu 3—0 echipa R.P. 
Polone, iar R.P. Bulgaria a dispus cu 3—0 
de echipa de tineret a R.P. Romîne.AZI IN CAPITALA

Nocturnă fotbalisticăStadionul Republicii va găzdui astăzi un interesant cuplaj fotbalistic De “îi ora 17,30 Progresul va întîlni pe Petrolul Ploiești, în continuare desfășurîndu-se la lumina reflectoarelor jocul : Steaua— Rapid.
Campionatul motocidist 

de vitezăPeste 100 de motocicliști vor lua startul astăzi, începînd de la ora 9.30, în cadrul întrecerilor finale ale campionatului republicau de motociclism- viteză circuit închis, pe traseul de la Arcul de triumf. Este vorba de cel mai mare concurs al anului, întrecerile des- fășurîndu-se la 10 categorii de motociclete.
mașină de turnat betonul pe taluze. Inițial a fost o foreză. I s-a instalat o betonieră, un sistem de ridicare a betonului și un alt sistem de punere a betonuluîyn operă. „Hibridul“ a- cesta tehnid s-a dovedit de 3—4 ori mai productiv decît turnarea manuală.Dar montorii ? Gîndi(i-vă că ei au „de pus în operă“, la fiecare hidrocentrală, 150 de vagoane de e- chipament. Là Pîngărați ca și la Roznov II întîlnești mulți reșițeni. Explicabil : turbinele sînt fabricate la Reșița. De altfel, întregul echipament mecanic : vane, stavile, mecanisme de acționare pentru baraje, ca și stațiile de compresoare, regulatorii de turații, generatorii și altele eînt produse ale industriei noastre constructoare de mașini. „De la o turbină la alta căpătăm experiență“ — spunea unul dintre reșițeni. Fată de munca constructorului, cea a montorului se desfășoară de obicei pe „uscat“. „De o- bicei“ nu e însă totuna cu totdeauna... Se făcuse, la Pîngărați, devierea apei prin baraj. Cum să montezi vanele pentru golirile de fund și mecanismele de acționare ? Soluția s-a găsit : transport cu pluta și montaj tot de pe plută. Neobișnuitul se transformă, la acești oameni, în firesc.Am surprins, în acest sens, un dialog foarte semnificativ, dintre un tovarăș de la sindicat, care alcătuia o evidență a calificării, și un șef de echipă de la Costișa :— Dumneata ce școală al ?— Școala Bicazului.Omul, firește, avea la bază niște cursuri de calificare, avea hîrtii la mină, dar primul lucru la care s-a gîndit, școala care i se părea lui cea mai înaltă, a tost Bicazul. Cîți constructori, cîți montori de hidrocentrale aveam noi la începuturile planului de electrificare? Iar acum, fie aici pe șantierele Bistriței, fie pe Argeș în sus, mii de oameni căliți pot răspunde : „Școala. Bicazului“. S'înt aceiași pe care îi vom regăsi în curînd Ia Porțile de Fier.Bistrița, Argeș, Dunăre... Este ce! mai firesc schimb de ștafetă în eroica încleștare dintre om și natură. Bistrița, Argeș, Dunăre... Curajos, constructorul socialismului cutează să înfrunte și învinge adversari din ce în ce mai puternici. Bistrița... Pentru îniîia oară în istoria țării, supunem voinței noastre o apă în întregimea ei.Iar tezaurul acesta energetic, Bicazul și cei 12 „pui” ai săi, parcă te duce cu gîndul la vestita „Cloșcă cu puii de aur“..Fiecare epocă își făurește, după chipul și asemănarea ei, după dimensiunile ei, după telurile ce o animă, teza arul.

T E L E G R A M E
Acțiuni ale populației din Nicaragua 

împotriva dictaturii lui SomozaSAN JOSE 17 (Agerpres). — Săp- tămînalul „Libertad" care apare la San Jose (Costa Rica) relatează că, potrivit știrilor sosite din Nicaragua, în această țară se intensifică acțiunile populare împotriva guvernului dictatorial Somoza. După cum scrie revista, unități de guerilă au atacat recent trupele guvernamentale în pădurea Segovias, situată la frontiera cu Hondurasul, cinci soldați
Pro fi tu i recordNEW YORK 17 (Agerpres). — Revista americană „U. S. News and World Report“ publica un studiu asupra profiturilor marilor corporații americane în prima jumătate a acestui an. Potrivit revistei, „profiturile industriei americane, în general, au înregistrat o importantă creștere anul acesta“. Beneficiile obținute de 615 din cele mai importante companii americane în al doilea trimestru al acestui an se ridică la suma de 2.8 miliarde dolari, după scăderea impozitelor, ceea ce reprezintă o creștere de 16 la sută în comparație cu aceeași perioadă a a- nului trecut. De asemenea, relevă revista, „toți indicii arată că în cel de-al doilea trimestru profiturile înregistrau o creștere cu mult superioară celei din primul trimestru al acestui an“.Cele mai importante profituri au fost obținute de companiile siderurgice americane ca urmare a spori

» ie p im e ir iu ir ii ii» ie im n
SALVAREA

UNUI PILOT AMERICAN 
DE CĂTRE MARINARI SOVIETICIPilotul american, căpitanul Hugh Lavalle, nevoit să sară cu parașuta din avionul său de vînătoare cu reacție de la înălțimea de 20 000 de picioare, a fost salvat de echipajul unui trauler sovietic. Pilotul unuia din elicopterele americane care au participat la operațiile de salvare a lui Lavalle l-a descoperit pe acesta în largul mării, la 100 de mile de baza aeriană Otis (statul Massachusetts). EI a transmis respectivele coordonate unui trauler din flotila de pescadoare sovietice care se afla în apropiere.

EXTRĂDAREA FOSTULUI 
DICTATOR AL VENEZUELEIAgențiile de presă anunță că, în seara zilei de 16 august, fostul dictator al Venezuelei, Marcos Perez Jimenez, a sosit în Venezuela sub o puternică gardă polițienească. După cum s-a mai anunțat, la cererea Venezuelei, guvernul S.U.A. a hotărît să-l extrădeze pe fostul dictator care se afla în Statele Unite.Potrivit agenției France Presse, procesul fostului dictator va începe curînd. El este acuzat de a se fi îmbogățit în mod ilegal în timp ce era președinte, însușindu-și aproximativ 13 milioane dolari. Pe de altă parte, agenția anunță că la penitenciarul unde a fost instalat, Jimenez „se bucură de condiții excepționale“: a- parat de radio, televizor și va putea primi vizite.
O seară la „Metrostroi^'

Am trecut adeseori pe 
lingă palatul culturii — 
„Metrostroi", destinat 
constructorilor metrou
lui și muncitorilor în
treprinderilor din îm
prejurimi, și de tot atî- 
tea ori m-a izbit anima
ția care domnește la in
trările lui. Intr-o seară, 
am intrat cu șuvoiul de 
oameni într-o sală de 
spectacole a palatului, 
pe scena căruia am re
cunoscut figura cunoscu
tei artiste Tamara Ma
karova. De astă dată ar
tista nu interpreta nici 
un rol, ci se întreținea 
cu săpătorii noilor tu- 
nele de metro din Mos
cova despre arta cine
matografică. A fost o 
seară plăcută și instruc
tivă. In cele din urmă, 
lăsînd-o pe Makarova în 
mijlocul noilor săi prie
teni, am ieșit pe culuar și am început explorarea 
acestei clădiri cu cinci 
etaje.

Pe culuar am deschis o 
ușă și în fața noastră s-a 
ivit deodată exoticul pei
saj al unui colț din... 
Africa. Ne găseam de 
astă dată în sala „Tea
trului popular“. Pe scenă 
se repeta piesa „Trezire", 
închinată eliberării po
poarelor africane de sub 
jugul colonialismului. In- 
terpreții sînt pietrari sau 
strungari de pe șantie
rele metroului sau ale 
uzinelor „Manometr" și 
muncitoare de la fabrica 
de confecții „Clara Zet
kin“ din apropierea pa
latului. N-am vrut să-i 
deranjăm pe actori dar 
curiozitatea nu ne-a lăsat 
să plecăm decît după ce 
am luat cîteva date inte
resante. „Teatrul popu
lar" este o mică pepinieră 
de cadre artistice, cu- 
prinzînd, între altele, 
vreo 40 de artiști ama
tori din rîndul muncito

fiind uciși. Pe de altă parte, în capitala Nicaraguei, Managua, a avut loc o mare demonstrație de protest împotriva creșterii costului vieții și a sporirii impozitelor în urma creditelor primite în cadrul planului „Alianță pentru progres“. Demonstranții au difuzat mii de manifeste in care denunță politica anticuba- neză a guvernului dictatorului Somoza.
rii prețurilor la unele produse din oțel, sporire care, după cum se știe, a provocat o puternică reacție din partea Casei Albe. Profituri însemnate au fost obținute, de asemenea, de industria de automobile, precum și de industria aeronautică și de rachete, care au beneficiat de importante comenzi militare din partea statului.In timp ce beneficiile companiilor înregistrează creșteri record, potrivit revistei, „costul vieții în luna iunie a înregistrat și el un nivel record“ în schimb, salariile majorității oamenilor muncii au rămas în general staționare sau au crescut într-o proporție neînsemnată. Potrivit revistei, „sporirea impozitelor, scumpirea asistenței medicale și a chiriilor" au contribuit la scăderea generală a nivelului de trai al oamenilor muncii în cursul acestei perioade.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICACu prilejul unor săpături în California, un grup de muncitori au scos la lumina zilei rămășițele unor schelete de mamuți și de cai din era cua- ternară. In apropierea scheletelor s-au găsit, de asemenea, bucăți de lemn carbonizat și unelte rudimentare din os.Potrivit agenției France Presse, a- ceastă descoperire este considerată de către arheologii americani ca a- vînd o mare importanță deoarece ea „pare să indice prezența omului în 

Din cauza înmulțirii porumbeilor, edilii din Bruxelles au declarat că nu mai pot menține curățenia orașului. Ei au pornit o acțiune de stirpire a lor. Prezenți însă au fost mai mulți fotoreporteri decît participanți Ia acțiune.

rilor, care-și desăvîrșesc 
talentul sub îndrumarea 
unor artiști de seamă ai 
scenelor moscovite. Nu 
de mult, „metrostroiștii" 
au primit vizita cunoscu
tului actor de teatru 
Mordvinov și a regizoru
lui Pokrovski de la „Tea
trul Mare“. In sezonul 
care se apropie îi vom 
găsi pe actorii de la „Me
trostroi" în turneu pe 
scenele din Gorki și 
Kiev.

Am mai deschis și alte 
uși : într-una repetă or
chestra simfonică, în alta 
— ansamblurile de dans

program bogat. Au loc 
„seri ale întîlnirilor in
teresante", cu prilejul 
cărora constructorii de la 
metro se întîlnesc cu a- 
cademicieni, scriitori, ar
tiști; „seri ale produc
ției“, în cadrul cărora iau 
cuvîntul muncitori frun
tași ; „seri ale datelor 
importante" în prezența 
primului cosmonaut, luri 
Gagarin etc.

Tov. Pașnikov e de pă
rere că una dintre atrac
țiile principale ale pala
tului cultural o constituie 
„universitatea populară", 
a cărei menire constă în

De la corespondentul nostru 
la Moscova

și balet, într-o a treia se 
produc cîntăreți etc. La 
palatul culturii „Metro
stroi“ sînt peste 1 500 de 
artiști amatori.

Cîntăreții constituie o 
mîndrie a acestui așeză- 
mînt cultural. Tov. Paș- 
nikov, unul din îndru
mătorii clubului, ne in
vită la sediul „Corului 
popular", pe care ni-l 
prezintă drept o „mică 
academie muzicală". Și 
avea dreptate. Ghenadi 
Eskov, fost cintăreț în 
ansamblul palatului, cîn- 
tă acum în ansamblul re
publican al Bielorusiei. 
V. Tarasov și V. Perov, 

muncitori la metro, au 
devenit artiști ai vestitu
lui cor „Piatnițki".

Ce atrage mai mult pe 
vizitatori la palatul cul
tural .Metrostroi" ? După 
cum se spune — serile 
de odihnă ; dar cuvîntul 
„odihnă" capătă aici în
semnătatea practică a 
unui larg acces la como
rile culturii. Răsfoiesc un 
program al serilor de
dicate odihnei. E un

răspîndirea largă a știin
ței și culturii. înființată 
cu cinci ani în urmă, 
universitatea a și pregătit 
pînă acum două promoții 
cu peste 1 000 de absol
venți. Cele patru facul
tăți — muzicală, de lite
ratură, arte plastice și 
cinematografie — au ca 
decani personalități din 
lumea culturală a Mos
covei. Un consiliu pro
fesoral întocmește pro
grama. didactică și recru
tează lectori. La catedra 
universității predau lec
ții regizori, poeți, pictori 
și sculptori, critici de 
artă sau de cinema Toți 
sînt activiști pe tărîm 
obștesc. In același timp, 
student al universității 
poate fi oricare salariat 
al metroului sau al în
treprinderilor din veci
nătate. La facultatea de 
arte plastice, dé pildă, 
frecventează cu regulari
tate cursurile decoratorii 
stațiilor de metro; la fa
cultatea de muzică sînt 
înscriși majoritatea ar
tiștilor amatori coriști și

£ X T E R N E
P. C. din Paraguay condamni 

prelungirea împuternicirilor ■■ 
lui StroessnerASUNCION 17 (Agerpres). — După cum relatează agenția Prensa Latina, Comitetul Central al Partidului Comunist din Paraguay a dat publicității o declarație în legătură cu prelungirea împuternicirilor prezidențiale ale dictatorului Stroessner. P. C. din Paraguay cheamă poporul - să intensifice lupta împotriva re- "~ gimului dictatorial subliniind în de- ,r> clarația sa că este necesar ca mase-.7 le tot mai largi de muncitori, țărani -, și studenți să fie pregătite în vede- - rea acestei lupte.

O declarație a Ministerului 
Forțelor Armate cubaneHAVANA 17 (Agerpres). — Mi- nisterul Forțelor Armate Revoluționare al Cubei a dat publicității o declarație în care demască noi cri- . me ale contrarevoluționarilor împotriva Cubei.în declarație se arată, printre altele, că la 15 august ora 5,15, ora locală, un avion-pirat, care a venit din direcția nordică, a mitraliat Fabrica de zahăr „Bolivia“, aflată în localitatea Moron, provincia Ca- maguey. El a lansat, de asemenea, două bombe care, însă, n-au pricinuit pagubeContrarevoluționarii organizați, înarmați și conduși de C.I.A. — se spune în declarație — nu vor reuși să frineze mersul înainte al revoluției cubane.

California cu aproximativ 10 000—• 20 000 de ani în urmă“.
ARESTAREA UNEI CĂPETENII 

A MAFIEIAgenția France Presse transmite că vineri în zorii zilei a fost arestat. X Salvatore Filippone, în vîrstă de 51 - de ani, unul din capii organizației teroriste Mafia din Palermo. îmbrăcat sumar, ascuns în grădina unei case, Salvatore Filippone s-a predat carabinierilor care îl înconjuraseră, înarmați cu pistoale mitralieră. Membrii Mafiei, care-l adăposteau, au fost, de asemenea, arestați.

instrumentiști, iar la fa
cultatea de cinematogra
fie—producătorii de fil
me ai „studiourilor ob
ștești" create în unele 
întreprinderi din cartier. 
Un amănunt : „Studioul“ 
de la uzinele „Manometr" 
a și pregătit un docu
mentar dedicat frunta
șilor în muncă din uzină, 
intitulat „Galeria frun
tașilor".

l-am surprins pe stu
denții facultății de arte 
plastice în pregătirea se
minarului de a doua zi. 
Seminarul are ca subiect 
arta renașterii și urma 
să aibă loc la „Galenilt 
Tretiakov", sub condu
cerea pictorului Katz
man.

Pe o ușă din apropierea 
bibliotecii ne-a atras a- 
tenția o tăbliță pe care 
erau scrise cuvintele : 
„Tiho“ — „Liniște". „Ce
naclul nostru e în 
ședință“. Palatul cultu
ral are și o „Uniune li
terarii" din care fac parte 
20 de muncitori — poeți 
și scriitori.

Pentru a oglindi mai 
complet activitatea pala
tului culturii „Metros
troi“, ar mai trebui să 
străbatem zile in șir car
tierele din împrejurimi 
unde acest așezământ 
duce, prin activiști-, săi, 
o bogată activitate — 
conferințe pe teme cul
turale, sanitare, întîlniri 
cu părinții, seri ..în mijlocul populației" etc

O vizită la palatul cui 
turii „Metrostroi" con fir 
mă o dată mai miilt ma
rile posibilități create 
constructorilor comunis
mului pentru a-și petre
ce timpul liber in mod 
plăcu, și util, pentru ase 
dezvolta multilateral și 
a-și satisface din plin 
setea de cultură.A. MUNTEANU
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După semnarea Tratatului 
de la Moscova

Crește mișcarea împotriva politicii 
colonialiste în Rhodesia de sudDJAKARTA 17 (Agerpres). — Lu- înd cuvîntul în Parlamentul Indoneziei, vicepreședintele parlamentului, Suabamia, a declarat că încheierea Tratatului de la Moscova va contribui cu siguranță la destinderea încordării internaționale.

★CAIRO 17 (Agerpres). — în cadrul unui interviu acordat ziarului „Al- Ahram“ în legătură cu atitudinea R.A.U. față de Tratatul de la Moscova, Ali Sabri, președintele Consiliului Executiv al R.A.U., a declarat:„Considerăm acest Tratat drept un pas într-o direcție justă. Țelul nostru este de a obține încetarea tuturor experiențelor și producerii de arme nucleare“.De aceea, a relevat Ali Sabri, orice pas în direcția limitării numărului
Dezbaterile din comisiile Senatului americanWASHINGTON 17 (Agerpres). — Agențiile de presă americane anunță că în diferite comisii ale Senatului Statelor Unite continuă dezbaterile în legătură cu Tratatul de la Moscova pentru interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă.în cadrul dezbaterilor secrete din subcomisia senatorială pentru starea de pregătire militară a fost audiat Curtis Lemay, șeful comandamentului forțelor armate aeriene. Agenția Associated Press relevă că „poziția oficială a senatorului Lemay a fost identică cu cea adoptată de ceilalți membri ai Comitetului mixt al șefilor de stat major care s-au pronunțat în favoarea ratificării Tratatului“.Lemay a vorbit, printre altele, și de aspectele militare și de securitate legate de semnarea Tratatului. „Se pare, arată agenția A.P., că Lemay a avut multe rezerve întru- cît el este omul care poartă cea mai mare răspundere pentru crearea bombelor nucleare americane de mai multe zeci de megatone“, domeniu în care S.U.A. recunosc deschis superioritatea netă a Uniunii Sovietice.Tot în această subcomisie, relatează agenția U.P.I., au fost audiați
Măsurile Etiopiei față de Portugalia 

și R. S. A.ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — La 15 august la Addis Abeba a fost dat publicității un comunicat oficial cu privire la măsurile luate de către guvernul etiopian, în conformitate cu rezoluțiile adoptate la conferința de la Addis Abeba, de boicotare a Republicii Sud-Africane și Portugaliei.începînd de la 15 august, se arată în comunicat, guvernul etiopian hotărăște interzicerea tuturor operațiunilor comerciale cu cele două țări, suspendarea tranzacțiilor bancare, închiderea porturilor și aeroporturilor etiopiene pentru toate navele și avioanele Portugaliei și Republicii Sud-Africane. 

țărilor care posedă arma nucleară sau care o produc îl calificăm drept un pas just pe o cale justă. Și noi trebuie să luptăm cu hotărîre pentru adoptarea, după acest pas, a unor noi măsuri în vederea lichidării stocurilor de arme de distrugere în masă“. '*

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Plata „Sclntell” Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din Întreprinderi *1 lnstitațil, Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Sclntell

BONN 17 (Agerpres). — Uniunea vest-germană a persoanelor persecutate de naziști (U.P.P.N.) salută Tratatul de la Moscova privitor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară. într-o declarație a U.P.P.N. se arată de asemenea că R. F. Germană este datoare să pună capăt politicii războiului rece, să normalizeze relațiile cu R. D. Germană și să promoveze o linie nouă care să corespundă situației reale.
alți doi membri ai Comitetului mixt al șefilor de stat major, generalul Earle Wheeler și David Mcdonald, care au sprijinit ratificarea Tratatului accentuînd însă asupra acordării unor „garanții“ de către guvernul S.U.A., care ar fi necesare „asigurării securității țării“. Prin aceste „garanții“ ei înțeleg intensificarea programului S.U.A. de experiențe nucleare subterane.William Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru afaceri externe, a declarat presei că „pînă în prezent, circa două treimi din totalul membrilor Senatului S.U.A. s-au pronunțat pentru ratificarea Tratatului". El a precizat că încă nu s-a fixat data cînd acest tratat va fi supus votului Senatului.

In această închisoare — fortăreață din Brazzaville (Congo), erau închiși numeroși deținuți politici. Zilele trecute, ea a fost luată cu asalt de masele populare.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Potrivit informațiilor transmise de A- genția ghaneză de presă un grup de studenți în pedagogie din Rhodesia de sud a adresat la 16 august o petiție Organizației Națiunilor Unite în care solicită ajutorul O.N.U. pentru ca Marea Britanie să înceteze actuala politică dusă în Rhodesia de sud și să ridice interdicția asupra activității partidului Uniunii popoarelor africane Zimbabwe, aflat sub conducerea lui Joshua Nkomo. în petiție se atrage atenția că dacă
Comunicatul comun indiano-somalezDELHI 17 (Agerpres). — La 16 august, Abdi Rasid Sermark, primul ministru al Somaliei, și J. Nehru, primul ministru al Indiei, au semnat la Delhi comunicatul comun indiano- somalez. întărirea păcii și slăbirea încordării internaționale, subliniază comunicatul, constituie sarcina fundamentală a zilelor noastre. „India și Somalia, se arată în comunicat, sînt profund interesate în menținerea păcii — condiție principală pentru realizarea progresului economicși social — și pentru înfăptuirea sială“,

Acțiuni ale partizanilor sud-vietnameziSAIGON 17 (Agerpres). — Agențiile de presă occidentale anunță că un avion de bombardament de tip „B-26“ din forțele aeriene ale Vietnamului de sud a fost doborît în timp ce încerca să efectueze un raid asupra pozițiilor ocupate de partizanii sud-vietnamezi. în rîndurile e- chipajului, care și-a găsit în întregime moartea, se aflau doi militari 

Marea Britanie nu va accepta a- ceste cereri și nu va elabora o nouă constituție „egală pentru toate rasele din țară“, atunci în acest teritoriu se vor produce noi incidente.Agenția reamintește că reprezentanții Ghanei, Marocului, Guineei și R.A.U. au cerut convocarea unei ședințe a Consiliului de Securitate pentru discutarea situației din Rhodesia de sud. Marea Britanie se împotrivește, afirmînd că această chestiune nu este de competența Națiunilor Unite.
speranțelor popoarelor într-o viață mai bună. în legătură cu aceasta, ele salută semnarea Tratatului cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară. Guvernele celor două țări se alătură acestui Tratat“.In continuare, în comunicat se a- rată că colonialismul și asuprirea rasială constituie o primejdie pentru pace. Cei doi prim-miniștri salută țările Africii care au dobîndit independența și condamnă faptul că „în unele țări din Africa continuă să e- xiste colonialismul și asuprirea ra- 

americanl aparținînd misiunii militare a S.U.A. din Vietnamul de sud.După cum transmite agenția Reuter, în timpul unor operațiuni militare care au avut loc la 17 mile nord-vest de Saigon, trupe ale forțelor patriotice sud-vietnameze au ucis un căpitan american, iar un alt ofițer a fost rănit. De asemenea, forțele patriotice au avariat un elicopter, iar doi soldați americani care se aflau la bord au fost răniți.
Ceylonul va cere convocarea 
unei sesiuni speciale a O.N.U.NEW YORK 17 (Agerpres). — După cum a anunțat la New York R. S. Gunewardene, reprezentantul permanent al Ceylonului la O.N.U., Ceylonul intenționează Ca în următoarele zile să ceară convocarea sesiunii speciale a Adunării Generale pentru discutarea problemei privitoare la persecutarea budiștilor în Vietnamul de sud.

★SAIGON 17 (Agerpres).—Vineri, un alt preot budist s-a sinucis dîndu-și foc în fața celei mai mari pagode din orașul sud-vietnamez Hue, în semn de protest împotriva persecuțiilor religioase și a nerecunoașterii drepturilor cetățenești pentru populația budistă din Vietnamul de sud. Autoritățile diemiste au trimis în fața pagodei un mare număr de soldați. Au avut loc ciocniri. Mai mulți călugări au fost grav răniți.

Lupta dijmașilor italieni 
pentru reforma agrarăFLORENȚA 17 (Agerpres). — La Florența a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului regional Toscana al Federației naționale a dijmașilor. La ședință a fost discutată poziția pe care trebuie s-o a- dopte dijmașii în legătură cu suspendarea de către reprezentanții moșierilor a tratativelor cu privire la încheierea unui nou contract de muncă cu țăranii dijmași. Moșierii au declarat că sînt dispuși să reia tratativele și chiar să facă anumite concesii cu caracter economic numai dacă reprezentanții organizațiilor dijmașilor vor renunța la revendicarea cu privire la reforma a- grară generală.Participanții la ședință au adoptat în unanimitate hotărîrea de a respinge șantajul moșierilor și de a continua să lupte cu hotărîre pentru satisfacerea revendicărilor lor, inclusiv pentru rezolvarea radicală a problemei agrare prin împărțirea pămînturilor celor ce-1 muncesc.

Situația din Haiti
Plecarea ministrului de externe 

Haitian la WashingtonWASHINGTON 17 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse la 16 august, ministrul afacerilor externe al Republicii Haiti, Rene Chalmers, a plecat la Washington pentru. a prezenta „noi dovezi“ în ceea ce privește „vina“ Republicii Dominicane pentru atacul săvîr- șit de pe teritoriul ei de către exila- ții haitieni împotriva actualului regim din Haiti.Ministrul haitian a plecat în S.U.A. a doua zi după ce Organizația Statelor Americane a hotărît să trimită o comisie în cele două țări aflate în conflict, în vederea „stabilirii adevărului“.Potrivit agenției Associated Press, ministrul afacerilor externe al Haiti intenționează să se întîlnească cu secretarul de stat al S.Ù.A., Dean Rusk, pentru a discuta „probleme în legătură cu relațiile dintre S.U.A. și Haiti" care în ultima vreme s-au înrăutățit ca urmare a nemulțumirii Statelor Unite față de regimul lui Duvalier, prea „discreditat“ în fața opiniei publice.Pe de altă parte, agenția Associated Press anunță o recrudescență a luptelor dintre unități formate din exilați haitieni și trupele guvernamentale.

Congresul studenților 
ciprioțiNICOSIA. La Nicosia își continuă lucrările Congresul al IV-lea al studenților ciprioți, la care participă reprezentanți ai Uniunii Internaționale a Studenților și ai studenților din Grecia. La congres a luat cuvîntul Tassos Papadopoulos, ministrul muncii al Ciprului, care a chemat studenții să lupte pentru independența deplină a țării.

romînești pesteErau prezenți Ion Beldean, ambasadorul R. P. Romîne la Sofia, și membri ai ambasadei. *WASHINGTON 17 (Agerpres). — La Legația R. P. Romîne .din Washington a a- vut loc la 16 august o gală de filme romînești. Au fost prezentate filmele : „Aurul verde“, „Romînia- 1963“ și „Vizita lui U Thant în R. P. Ro- mînă“. Au participat corespondenți ai ziarelor americane și străine și atașați de presă ai unor oficii diplomatice din Washington.

SOFIA 17 (Ager- pres). — La 17 august s-a deschis în sala de expoziții a Comitetului bulgar pentru relații culturale cu străinătatea din Sofia expoziția cărții romînești.La inaugurare au participat Anghel Bu- dev, vicepreședintele Comitetului pentru cultură și artă, Nicola Alexeev, vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, Ivan Iotov, secretar general al Comitetului, directori ai unor edituri centrale, oameni de cultui-ă și artă, atașați culturali.
Presa engleză despre parțiale dinLONDRA 17 (Agerpres).—Comen- tînd rezultatele alegerilor parțiale din circumscripția electorală Strat- ford-on-Avon care au avut loc la 15 august pentru desemnarea unui membru al Camerei Comunelor (în locul fostului ministru de război al Marii Britanii, John Profumo, demisionat ca urmare a unui scandal politic) o serie de ziare britanice își exprimă îngrijorarea față de rezultatul la limită obținut de candidatul partidului conservator. După cum relevă aceste ziare, rezultatul alegerilor denotă o reducere substanțială a majorității partidului conservator. In consecință, arată agenția France Presse, „Stratford-on-Avon a încetat să mai fie un bastion al conservatorilor, așa cum a fost întotdeauna. El intră acum în categoria circumscripțiilor electorale mărginașe“.

Studenți marocaniPARIS 17 Corespondentul Agerpres transmite : Uniunea Națională a Studenților francezi a organizat joi seara la Paris o conferință de presă în cursul căreia au fost dezvăluite și condamnate represiunile la care sînt supuși conducătorii Uniunii naționale a studenților din Maroc. Un student marocan, care a luat cu- vîntul la conferință, a arătat că poliția din Maroc îi torturează pe studenți. 25 de persoane, printre care fostul președinte al Uniunii studen-

ALGER. Printr-o rezoluție a Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională — Partidul guvernamental din Algeria — Ferhat Abbas, unul din conducătorii acestui partid, a fost exclus din această organizație politică. După cum s-a mai anunțat, Ferhat Abbas și-a prezentat recent demisia din funcția de președinte al Adunării naționale constituante, adre- sînd membrilor adunării un memorandum și o scrisoare în care anunța divergențele sale cu conducătorii algerieni.

NEW DELHI 17 (A- gerpres). — Sub auspiciile Comisiei Naționale Indiene pentru U.N.E.S.C.O. și ale Societății Indiene de Arte, la 14 august a avut loc la New Delhi inaugurarea unei expoziții de fotograf reprezentînd monumente arheologice din R. P. Romînă. La deschiderea expoziției au luat parte Humayun Kabir, ministrul culturii și al cercetărilor științifice din India, alți oameni de cultură, membri ai corpului diplomatic, ziariști.
rezultatele alegerilor StratfordPotrivit relatărilor ziarului „Daily Telegraph“, alegerea la limită a reprezentantului partidului conservator constituie un mijloc de îngrijorare pentru partidul său. „Rezultatul alegerilor nu este deloc un rezultat favorabil, scrie ziarul, care să-1 facă pe primul ministru Macmillan să țină alegerile generale în luna octombrie“. Referindu-se la a- ceastă victorie la limită, ziarul liberal „Guardian“ adaugă că pentru partidul conservator rezultatul alegerilor a fost unul din cele mai proaste de la alegerile generale.„De la Stratford bate un vînt de gheață împotriva guvernului lui Macmillan“ scrie „Daily Express“, iar „Daily Herald“ „califică rezultatul alegerilor drept „o lovitură zdrobitoare“ pentru partidul conservator.

supuși persecuțiilorților marocani, Farouki, au fost a- restate de o brigadă specială de poliție condusă de un fost SS-ist german. Această brigadă, specială, a a- rătat studentul marocan, a fost organizată de C.I.A. Din ea fac parte foști mercenari care au luptat în războiul din Algeria. Aceștia, a subliniat el, sînt responsabili de dispariția în timpul Congresului Uniunii studenților marocani a mai multor studenți. printre care și a noului președinte, Amid Barada.

externă. „Președintele argentinian — a spus purtătorul de cuvînt — a afirmat că punctele sale de vedere privitoare la politica externă se apropie mult de acelea ale Braziliei“.AMMAN. Agenția Reuter anunță că la 15 august în regiunea de răsărit a Arabiei Saudie au avut loc manevre comune ale forțelor aeriene ale Arabiei Saudite și ale S.U.A.370 de vase comerciale 
în inactivitate

Aprecieri pesimiste despre Piața, comună
Revista americană „NEWSWEEK" a 

publicat în numărul său din 12 august 
un amplu articol semnat de Eldon Grif
fiths, corespondentul său șef pentru Eu
ropa, privitor la situația din cadrul Pie
ței comune fi la relațiile ei cu S.U.A.

Publicăm mai jos cu unele prescurtări, 
acest articol:

„Impulsul se lărgea ca undele con
centrice ale apei intr-un eleșteu, scrie 
autorul. Inițial piatra a fost aruncată 
din clădirea cu multe etaje a băncii 
„Berliner Handelsgesellschaft", situată 
în Frankfurt, Germania (occidentală — 
n.r.), în fața ruinelor vechii clădiri a 
operei. Săptămîna trecută undele șocu
lui economic pătrunseseră in cercurile 
cele mai înalte ale finanței internațio
nale.

Abia cu o lună în urmă, Gerhard 
Riedels, șeful secțiunii economice a băn
cii, a scris un studiu exploziv 
despre Piața comună și l-a publicat în 
buletinul economic al băncii citate. La 
începutul lui august, Riedels mai trimi
tea copii ale acestui studiu oame
nilor de afaceri și economiștilor din în
treaga lume. Dar pe măsură ce, în 
cursul verii anului 1963, îndoielile cu 
privire la Piața comună au început să 
sporească, calculele minuțioase ale a- 
cestui economist de profesie au căpătat 
o importanță deosebită atît pentru cei 
care fac parte din Piața comună, cit și 
pentru cei din afara ei.

„Există oare un mit în legătură cu 
Piața comună“? — se întreba Riedels 
în buletinul băncii „Berliner Handels
gesellschaft“. Supunînd Piața comună 
unei profunde analize economice, ur
mărind să destrame „țesătura propa
gandistică", cu care este înconjurată 
activitatea acestui organism, el ajunge 
la o concluzie remarcabilă: „Nici re
ducerea internă a tarifelor în cadrul 
Pieței comune, nici primii pași îndrep
tați spre un tarif extern comun nu au 
exercitat o influență hotărîtoare — și 
nici măcar o influență considerabilă — 
în ceea ce privește dezvoltarea econo
mică a țărilor membre ale Pieței comu
ne“. Intr-un cuvînt, Riedels conchide 
că creșterea economică în țările Pieței 
comune, atribuită „procesului de inte
grare", inițiat de Tratatul de la Roma, 
nu este decît un mit.

RĂSFOIND STRÀINÀ

Economistul vest-german Riedels —• 
scrie E. Griffiths — nu poate fi consi
derat un rebel sau un „copil teribil". 
El și-a bazat concluziile pe un studiu 
foarte amănunțit al dezvoltării Pieței 
comune, întocmit de Institutul de stu
dii economice din München. Statisticile 
arată că anul 1958 — cînd a fost în
ființată Piața comună — a constituit o 
perioadă de recesiune economică în Eu
ropa, scrie Riedels. „Prin urmare, el a 
constituit un punct de plecare relativ 
coborit, așa incit, numai din acest punct 
de vedere ritmul de creștere dobîndit 
de atunci pare impresionant“.

Studiul lui Riedels a avut un efect 
extraordinar asupra lumii de afaceri. 
Criticii Pieței comune — în special din 
Franța gaullistă și din City-ul londonez, 
Ziii rich și din alte părți — aii văzut 
în acest studiu o dovadă că Piața co
mună se destramă. Curind ziariștii de 
la rubricile economice ale unor publi
cații atît europene cit și americane 
au început să reflecte punctul de ve
dere exprimat de „Berliner Handelsge
sellschaft“. Corespondentul pentru Eu
ropa al ziarului „New York Times“ a 
scris: „Mișcarea pentru o Europă unită 
și-a pierdut simțul direcției... La drept 
vorbind, Piața comună este într-o stare 
de confuzie“.

Un grup de 33 de senatori americani, 
în frunte cu senatorul democrat Ed
mund Muskie din statul Maine au ce
rut președintelui Kennedy săptămîna 
trecută să ia o atitudine „fermă" față 
de Europa. Muskie a cerut să se acorde 
protecție industriei americane de încăl
țăminte unde s-a creat un șomaj îngri
jorător ca urmare a concurenței mărfu
rilor importate.

„Dacă există o criză în Piața co
mună, acum, la mijlocul verii anului 
1963, menționează în continuare revista 
„Newsweek“, aceasta este în esență o 
criză de încredere, care a redus Piața 
comună doar la un fel de alianță co
mercială de tip vechi în care fiecare 
națiune se tîrguiește pentru propriile 
sale avantaje. In Franța, Maurice Bo- 
kanowski, ministrul industriei, a decla
rat în fața Federației industriașilor din 
construcția de mașini: „Guvernul nu se 
adresează unor furnizori străini pentru 
a-i satisface necesitățile și vreau să 
sper că clienții voștri vor urma exem

plul acesta. Sfatul meu este : „cumpă
rați mărfuri de producție franceză".

Asemenea declai ații protecționiste au 
stîrnit proteste violente din partea ce
lorlalți membri ai Pieței comune. Direc
torul unei linii aeriene olandeze, E.C.M., 
s-a plîns că Piața comună „este o orga
nizație dominată de francezi, condusă 
de francezi, pentru profitul exclusiv al 
Franței". Un industriaș din Torino pro
testează pentru faptul că frigiderele 
italiene, ca și mașinile de spălat, sînt 
handicapate pe piața franceză prin im
pozite de consum camuflate. ■ Reduce
rile tarifare din cadrul Pieței comune 
s-au dovedit pretutindeni mai puțin efi
ciente decît sperau majoritatea oameni
lor de afaceri.

In continuare, articolul din , .News
week“ se ocupă de convorbirile dintre 
țările Pieței comune și S.U.A. la Ge
neva, în prezența a peste 80 de națiuni, 
avînd drept obiect reducerea tarifelor 
și a altor bariere în calea comerțului 
mondial, convorbiri ținute sub auspi
ciile G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Comerț și Tarife). „Cu începere din 
luna iunie, fostul secretar de stat al 
S.U.A., Christian Herter, și ambasado
rul special, Mike Blumenthal, au făcut 
numeroase călătorii peste Atlantic pen
tru a pregăti poziția S.U.A. la discuțiile 
amănunțite ce vor fi reluate în primă
vara următoare.

Principala dificultate este că țările 
Pieței comune încă n-au căzut de acord 
în mod precis asupra poziției lor. 
Francezii consideră, de asemenea, că 
fiind cea mai mare țară agricolă din 
Europa, lor — iar nu S.U.A. — ar tre
bui să le revină cota cea mai mare din 
Piața comună. Reînnoind argumentul că 
Franța ar trebui să fie grînarul «celor 
șase», la recenta sa conferință de presă, 
președintele de Gaulle a cerut ca Eu
ropa, „să-și asigure în cea mai mare 
parte necesitățile ei alimentare din pro
priile sale produse agricole (ceea ce ar 
asigura o situație privilegiată Franței — 
N.R.) care sînt pe deplin suficiente 
pentru aceasta". In caz contrar, a spus 
el, „nici nu merită să se mai vorbească 
despre Piața comună".

Pentru S.U.A. chestiunea se pune 
astfel : ce anume parte din Piața euro
peană va fi lăsată pentru fermierii din 
S.U.A. care vînd țărilor din Piața co
mună cereale, fructe, tutun și came în 
valoare de 1,3 miliarde dolari anual ? 
Profesorul Lawrence B. Krause, de la 

universitatea Yale, căruia administra
ția americană i-a cerut sfatul cu privire 
la politica tarifară, apreciază că în 
cazul cînd Piața comună va continua 
politica sa protecționistă, S.U.A. ur
mează să-și piardă întreaga lor piață 
de cereale din Europa. Exporturile 
agricole globale ar putea să scadă cu 
SO"/» și în felul acesta s-ar da o lovi
tură serioasă fermierilor americani, 
agravîndu-se și mai mult deficitul din 
balanța de plăți a S.U.A.

Disputa dintre Statele Unite și Piața 
comună s-a concentrat în jurul unui 
produs, carnea congelată de păsări. 
Anul trecut, Piața comună a ridicat ta
rifele vamale pentru păsările din 
S.U.A., reducînd în felul acesta vîn- 
zările S.U.A. de la 10 milioane de 
funți pînă la sub patru milioane de 
funți lunar, «A fost o palmă dată în 
față, declară ambasadorul pentru co
merț, Blumenthal. Noi le-am cerut să-și

Oamenii de afaceri și comerțul Est-Vest
Tot revista „Newsweek“ sub tit

lul : „Est-Vest: bat noi vînturi pri
elnice comerțului“ scrie următoare
le : „Fapt este că pretutindeni în 
Europa occidentală oamenii de afa
ceri și oamenii de stat privesc inter
zicerea experiențelor cu arma nucle
ară ca un pas spre o largă extindere 
a comerțului cu Răsăritul. Tot mai 
mulți vest-europeni se conving de 
necesitatea deschiderii cit mai largi 
a porților pentru schimburile comer
ciale dintre Est și Vest". Articolul ci
tează declarația unui om de afaceri 
vest-german care, arătîndu-se ne
mulțumit de capacitatea de absorb
ție a piețelor occidentale, a subliniat 
necesitatea găsirii unor noi piețe — în primul rind in răsăritul Europei.

Federația industriașilor britanici 
este și ea de acord că nu poate igno
ra „imensul potențial“ al pieței răsă
ritene. Pe măsură ce piețele Com- 
monwealthului se restring, și concu
rența din partea Statelor Unite și 
Pieței comune se intensifică, brita
nicii devin tot mai interesați în pie
țele Răsăritului. „Există sute, poate 
chiar mii de oameni de afaceri brita
nici care sînt de acord“ cu această 
politică. Unul din cei mai autorizați 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri 
britanice, S. P. Chambers, președin- 

revizuiască atitudinea dar de fiecare 
dată am primit o altă palmă. Acum am 
ajuns la capătul răbdării noastre. Dacă 
nu vom obține nici o ușurare vom în
cepe să înapoiem loviturile». Blumen
thal nu spune ce fel de acțiuni de re
presalii ar putea lua S.U.A. Una din 
posibilități o constituie „taxele de 
compensație“, care ar revizui concesiile 
tarifare acordate înainte, de pildă, 
pentru vinurile franceze și germane, 
pentru automobilele cu motoare răcite 
cu aer (în special Volkswagen). In timp 
ce se relatează că S.U.A. sînt gata să 
înceapă curînd asemenea acțiuni, ofi
cialitățile Pieței comune au cerut ca 
S.U.A. să se mai abțină de la asemenea 
măsuri cel puțin încă două luni. De
sigur primejdia constă în faptul că ast
fel ar putea' începe .un «război co
mercial tot mai intens» — cum l-a de
finit unul dintre principalii negociatori 
ai S.U.A".

tele trustului „Imperial Chemical 
Industries“, a declarat : „Cu cit vom 
face mai mult comerț cu țările răsă
ritene... cu atît vor fi mai mari per
spectivele de a reduce încordarea internațională".De asemenea, scrie revista, nume
roși parlamentari britanici — con
servatori și laburiști — sînt convinși 
că neprimirea Marii Britanii în Pia
ța comună impune oamenilor ei de 
afaceri necesitatea de a căuta noi 
piețe în Răsărit. „Am pierdut doi ani 
încercînd să intrăm în Piața comu
nă, a spus liderul laburist James Ca- 
laghan. Acum guvernul ar trebui să 
depună aceleași eforturi pentru a 
intensifica comerțul cu Răsăritul". 
Vederi asemănătoare sînt exprimate și în Franța și Italia.

Citind și alte declarații ale expo- 
nenților cercurilor de afaceri occi
dentale, articolul trage concluzia că 
„dezvoltarea comerțului Est-Vest s-ar 
putea dovedi a fi unul din eveni
mentele majore ale vieții economice 
europene în viitorii ani. In defini
tiv, mai curînd sau mai tîrziu, Eu
ropa răsăriteană și cea occidentală 
vor trebui să ajungă la o înțelegere. 
Și cum se poate oare realiza aceasta 
mai bine decît pe calea comerțului?“.

BONN. Intr-un raport oficial dat publicității de Banca federală a Germaniei occidentale se arată că în cursul primei săptămîni a lunii august rezervele de aur și devize ale R. F. Germane au înregistrat o scădere de 46 milioane mărci vest-germane.OTTAWA. Lester Pearson, primul ministru al Canadei, a anunțat la 16 august că Statele Unite și Canada au ajuns la un acord cu privire la condițiile în care forțele armate canadiene vor fi dotate cu arma nucleară. Focoasele nucleare, a declarat Pearson, care vor intra în dotarea armatei canadiene, vor rămîne în păstrarea S.U.A.. In ce privește controlul asupra folosirii focoaselor, a declarat el, la aceasta va participa și Canada.RIO DE JANEIRO. Un purtător de cuvînt al Ministerului brazilian al Afacerilor Externe a anifnțat la 17 august că noul președinte al Argentinei, Arturo Illia, a exprimat ambasadorului Braziliei la Buenos Aires, dorința ca ambele țări să ducă aceeași politică

27 000 de japonezi au participat la un marș, încheiat la Tokio, oerînd ca insula Okinawa, în prezent bază americană, să aparțină Japoniei.

LONDRA. Camera de navigație a 
Marii Britanii a dat publicității un 
comunicat în care se arată că la sfîr- 
șitul lunii iulie 370 de vase comercia
le sub pavilioanele unor state occi
dentale, cu un deplasament de 
2 416 869 tone, stau inactive. Din nu
mărul vaselor ancorate în porturi, fără 
a primi nici un fel de comenzi, 65 cu 
un deplasament de 444 682 tone sînt 
engleze, 21 franceze, 19 americane, 
39 italiene.BOMBAY. După cum anunță agenția Reuter, la 17 august muncitorii din transportul orășenesc din Bombay au declarat grevă în semn de solidaritate cu cei peste 30 000 de funcționari ai municipalității din Bombay, care sînt în grevă de la 11 august, revendicînd îmbunătățirea salariilor.STOCKHOLM. Din Muzeul național suedez a fost furat tabloul „Portretul unui băiat“, operă a unuia dintre cei mai mari pictori olandezi — Frans Hals. Tabloul este estimat la 100 000 de coroane suedeze.


