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(Prîn fșlefon de 
șfantin Mifea și

, Lîngă Tr. Severin se păstrează pînă în 
zilele noasfre urmele străvechiului pod 
He piatră, durai pe vremea împăratului 
Traian de către Apolodor din Damasc. 
Nu departe de acest vestigiu al trecu
tului, acolo unde apele Dunării, după 
ce au trecut învolburate pragul Porților 
de Fier, se zbat ostenite parcă între ma
luri, oameni noi, harnici făurari de fru
museți ai evului socialist, au venit să 
înalțe o cetate a luminii, dăruind bătrî- 
pului fluviu o nouă tinerețe.

în dimineața aceasta de septembrie, de 
t> parte și de alta, pe malurile cuprinse 
pe alocuri de rugina toamnei, își des
fășoară faldurile în vînt sute de drapele 
ale celor două țări vecine și prietene 
— Romînia și Iugoslavia ; se văd mii și 
mîi de oameni înșiruiți, ca un adevărat 
brîu viu, fluturînd stegulețe și buchete 
de flori. Totul sugerează imaginea unui 
mare pavoaz înălțat în cinstea unui eve- 
nime de' seamă din noua istorie a Du- 
pării.

Ieri, în prezența tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de Sfat 
al R. P. Romîne, și losip Broz Tito, se
cretar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, a avut loc festivitatea de inau
gurare a lucrărilor pentru construirea 
Sistemului hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier, obiectiv de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
miei naționale a celor două țări 
tru îmbunătățirea condițiilor de 
fie pe Dunăre.

Festivitatea s-a desfășurat pe 
maluri ale Dunării : la Sip, în R.S.F. Iu
goslavia, și la Gura Văii, în R. P. Ro
mînă, localități situate la cele două ca
pete ale viitorului baraj ce va zăgăzui 
apele bătrînului fluviu.

Din partea romînă au participat tova
rășii op . Qheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, 
romîne 
laborare economică 
Grigore Geamănu, secretar 
siliului de Sfat, Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, An
drei Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Petre Blajovici, prim-secretar 
al Comitetului regional Banat a| P.M.R., 
Ion Stănescu, prim-secretar al Comitetu
lui regional Oltenia al P.M.R., ion Pre- 
descu. președintele Sfatului popular re
gional Oltenia, Vasile Daju, președintele 
Sfatului popular regional Banat, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei electrice, 
președintele părții romîne a Comisiei 
mixte romîno-iugoslave pentru Porțile de 
Fier, conducători ai institutelor de pro
iectare și întreprinderilor constructoare, 
reprezentanți ai Administrației fluviale a 
Porților de Fier, membri ai Comisiei mix- 
fe romîno-iugoslave și alte persoane ofi
ciale.

Din parfea iugoslavă au participat to
varășii: lovan Veselinov, membru al Co
mitetului Executiv al Uniunii Comuniști
lor din iugoslavia, secretar al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din R.S. Serbia, Du- 
șan Petrovici-Sane, președintele Skupșfi- 
nei R.S. Serbia, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Federale și 

iugoslave a 
colaborare e-

conomică iugoslavo-romînă, Slobodan 
Penezici, președintele Vecei Executive a 
R.S. Serbia, Olga Vrabici, președintele Ve
cei pentru probleme de politică socială și 
ocrotire a sănătății a Skupștinei Federale, 
Filip Baikovici, secretar federal pentru in
dustrie, Marin Țetinici, secretar federal 
pentru transporturi și telecomunicații, 
Bogdan Țrnobrnia, secretar general al pre
ședintelui republicii, Bogoliub Sfoiano- 
vici-Tine, președintele Comitetului pen
tru planul social al Vecei Executive a 
R. S. Serbia și președintele părții iugo
slave a Comisiei mixte iugoslavo-romîne 
pentru Porțile de Fier, Rodoliub Stanici, 
secretar pentru transporturi și telecomu
nicații al R. S. Serbia, Mirko Tepavat, ad
junct al secretarului de stat pentru afa
cerile externe, Strahinia Popovici, secre-

și de stat romîni sosesc la Turnu Severin, 
unde sînt primiți de conducătorii organe
lor de partid și de stat ale regiunilor Ol
tenia și Banat și ale orașului și de nu
meroși oameni ai muncii. încă de la 
sosirea la Tr. Severin și pe întreg traseul 
străbătut, împodobit sărbătorește, condu
cătorii de partid și de stat ai. țării noas
tre au fost salutați cu entuziasm de locui
torii orașului și ai comunelor vecine. O 
deosebit de călduroasă primire li se face 
înalfilor oaspeți la Gura Văii de către un 
mare număr de constructori și alți oa
meni ai muncii, printre care 2 000 din 
R.S.F. Iugoslavia. Dunărea a . fost traver
sată pe un pod lung de pontoane, con
struit pe locul unde-și va înălța pieptul 
de beton marele baraj.

Este ora 10. Trecînd peste pod, tova-

econo- 
și pen- 
naviga-

ambele

președintele părții 
a Comisiei mixte de co- 

romîno-iugoslavă, 
al Con-

președinte al 
Comisiei mixte

A ÎNCEPUT CONCURSUL 
DE ADMITERE ÎN 
ÎNVÀTÀMÎNTUL SUPERIOR

Ieri, mii de tineri și tinere din în
treaga țară s-au prezentat la con
cursul de admitere în învățămîn- 
tul superior. In anul universitar 
1964—1965 aproape '21000 de stu- 
denți vor ' urma cursurile de zi 
ale anului I din institute și facul
tăți. Centrele universitare din țară 
fac în aceste zile ultimele pregătiri 
pentru primirea studenților. La Bucu
rești se măresc spațiile de învățămînt 
pentru Institutul de construcții, In
stitutul de petrol, gaze și geologie 
și Facultatea de stomatologie. Se vor 
da, de asemenea, în folosință cămine 
noi pentru studenții bucureșteni și 
pentru cei din Galați și Petroșeni. In 
fotografia alăturată, la Facultatea de 
energetică a Institutului politehnic 
din București candidații au susținut 
prima probă scrisă.

1500 APARTAMENTE 
DIN PANOURI PREFABRICATE

La Sip, la începerea lestivităților

tarul Comitetului raional Zajefar al U.C.I., 
Bozin lovanovici, președintele Skupștinei 
raionale Zajețar, conducători ai între
prinderilor constructoare și de proiecta
re, reprezentanți ai Administrației flu
viale a Porților de Fier și alte persoane 
oficiale.

Au asistat, de asemenea, Aurel Mălnă- 
șan,. ambasadorul R. P. Romîne la Bel
grad, Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor membre ale Co
misiei Dunării, acreditați în R. P. Romî- 
nă: Jaroslav Sykora, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace, I. K. Jegalin, ambasadorul • 
Uniunii Sovietice, Jenö Kufi, ambasado
rul R.P. Ungare, Paul Wetzler, ambasa
dorul Austriei, Gheorghi Bogdanov, am
basadorul R.P. Bulgaria, și cei acreditați 
în R.S.F. Iugoslavia: Grudi Atanasov, am
basadorul R. P. Bulgaria, Antonin Krou- 
zil, ambasadorul R.S. Cehoslovace, Alek
sandr Puzanov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, György Zăgor, ambasadorul 
R. P. Ungare, Hanz Pașeh, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Austriei, precum și 
A. Denisov, președintele Comisiei Dună
rii, Nae Androne, director în Comisia Du
nării, Mustafa Vilovici, consilier special 
pentru Comisia Dunării.

Printre participanții la festivități se a- 
flau numeroși reprezentanți ai presei, ra- 
diofeleviziunii și cinematografiei romîne 
și iugoslave, corespondenți ai presei 
străine.

...La ora 9,20, conducătorii de partid

rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gh. 
Maurer și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întîmpinați pe malul iugo
slav de președintele losip Broz Tito și de 
înalte oficialități iugoslave. Șefii celor 
două state își string cu căldură mîinile. 
în semn de salut, răsună 21 salve de tun. 
Ser intonează imnurile R. P. Romîne și 
R.S.F. Jugoslavia., Comandantul compa
niei de onoare iugoslave prezintă rapor
tul președintelui Consiliului de Stat al 
R.1 P. Romîne.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
losip BrozTito frec în revistă compania de 
onoare. Sînt prezentate apoi personalită
țile iugoslave și membrii corpului diplo
matic, după care, în ovațiile miilor de 
oameni aflați pe marele platou din veci
nătatea portului, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre locul mitingu
lui.

Jur împrejur, flutură steaguri, Iar ps 
una din înălțimile din spatele tribunei o- 
ficiale, acolo unde o piramidă de triun
ghiulare marchează axul viitorului baraj, 
se află portretele 
Gheorghiu-Dej și I. B. Tito, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari panouri se văd înscrise lozinci 
închinate prieteniei și colaborării între 
popoarele romîn și iugoslav, păcii și 
socialismului. Pe fundalul tribunei se 
poate citi o lozincă scrisă în lim
bile romînă și sîrbă : „Construirea în co
mun a sistemului Porțile de Fier, o nouă 
contribuție la colaborarea prietenească a

popoarelor iugoslav și romîn". O pan
cartă subliniază importanța construcției 
sistemului Porțile de Fier pentru întări
rea colaborării țărilor dunărene.

Apariția la tribuna oficială a conducă
torilor romîni și iugoslavi este primită 
cu vii și îndelungi ovații de către miile 
de constructori și alți oameni ai muncii 
prezenți la miting. în rîndurile acestora 
se află 2 000 veniți din R. P. Romînă, că
rora gazdele le-au făcut o entuziastă 
primire la trecerea peste pod,

Mitingul este deschis de președintele 
Skupștinei raionale Zajefar, Bozin lo
vanovici.

După ce a salutat în numele cetățe
nilor din această parte a Iugoslaviei pe 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, losip 
Broz Tito, Ion Gheorghe Maurer, pe con
ducătorii de stat și de partid ai celor 
două țări, pe reprezentanții diplomatici 
ai țărilor dunărene și pe ceilalți oaspeți 
participanți la aceste festivități, el a spus 
că pentru muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și proiectanții participanți la construirea 
sistemului hidroenergetic de la Porțile 
de Fier, importanța acestui obiectiv con
stituie un puternic imbold ca sarcina 
asumată să fie îndeplinită la timp.

Subliniind importanța lucrării care ur
mează a se înfăptui la Porțile de Fier, 
vorbitorul a arătat că astfel cele două 
țări vor fi legate prim încă un pod al 
prieteniei, colaborării de bună vecină- 
iate și relațiilor pe bază de egalitate. 
Muncitorii și dintr-o țară și din cealaltă 
vor construi prinfr-o muncă comună și 
coordonată marele sistem hidroenergetic 
și de navigație și 
trainică, adevărată 
popoarele romîn și 
fi o dovadă în plus că prin forțele co
mune și înțelegerea reciprocă pot spori 
simțitor succesele în construcția socia
listă atît dintr-o țară cît și din cealaltă. 
După ce și-a împărtășit încrederea că se 
vor lua toate măsurile de ambele părți 
pentru terminarea în termenele prevăzute 
a operei a cărei construcție o începem 
astăzi în mod festiv, Bozin lovanovici a 
arătat în încheiere că populația acestei 
regiuni este fericită pentru faptul că gi
ganticul obiectiv comun se construiește 
în această parte a Iugoslaviei, contribuind 
la dezvoltarea sa economică. El a expri
mat hotărîrea oamenilor muncii iugoslavi 
de a acorda constructorilor în fot cursul 
construcției tot ajutorul posibil pentru a 
realiza cu cît mai mult succes această 
sarcină mare.

la cuvîntul apoi tovarășul Al. Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne.

vor adinei prietenia 
și înțelegerea între 
iugoslav. Aceasta va

fovarășilor Gh.

Cuvintarea 
Alexandru

tovarășului
Biriădeanu

Stimate tovarășe
Stimate tovarășe 

Gheorghiu-Dej,
Stimați reprezentanți ai țărilor 

verane și ai Comisiei Dunării,
Dragi tovarăși și tovarășe,
Permite)i-mi ca din însărcinarea con

ducerii de partid și de stat a Republicii 
Populare Romîne, în această zi memo
rabilă cînd ne-am întrunit pentru inaugu
rarea lucrărilor de construire a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile de 
Fier, să vă adresez un salut călduros dv., 
tovarășe Tito, înalților conducători de 
partid și de stat ai Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, celor prezenți la 
acest miting și tuturor oamenilor muncii 
din Iugoslavia.

Poporul romîn apreciază această mă
reață lucrare drept un simbol al priete
niei dintre țările noastre și o concretizare 
a cooperării frățești bazate pe deplina 
egalitate și respectul intereselor recipro-

președinte Tito, 
președinte

ri-

ce. Viitoarea hidrocentrală, așa cum 
spunea președintele Gheorghiu-Dej, a 
avut de la început o trainică temelie — 
temelia prieteniei și a colaborării tovă
rășești.

Bazele muncii comune pentru proiec
tarea și realizarea acestui uriaș obiectiv 
au fost puse prin hotărîrile adoptate la 
întilnirile dintre tovarășii Tito și 
Gheorghiu-Dej la București și Brioni din 
anul 1956.

1n perioada care a trecut de la luarea 
acestor hotărîri, cele două părți au des
fășurat o vastă muncă pregătitoare, re- 
zolvînd cu succes un mare număr de pro
bleme complexe — tehnice, economice 
și juridice.

Însăși denumirea de porfi de fier re
flectă faptul că pentru popoarele riverane 
și pentru navigatori s-a cristalizat de 
multe secole conștiința că acest sector 
reprezintă o adevărată zăvorîre în calea 
trecerii libere a apelor și a vaselor din- 
tr-un mare bazin a! Dunării către celălalt.

De aceea în cadrul concepției generale 
a sistemului Porțile de Fier s-a avut în 
vedere atît folosirea energetică a po
tențialului Dunării., cît și rezolvarea o dată 
pentru totdeauna și în mod radical a 
marilor dificultăți pe care le ridică în 
calea navigației internaționale acest sec
tor al fluviului.

Prin proiectele întocmite și care încep 
să prindă viață astăzi, Sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile de Fier 
va reprezenta una dintre cele mai mari 
și mai eficiente amenajări de acest gen 
din lume. Apele Dunării vor fi zăgăzuite 
de un baraj deversor lung de peste 
400 m și înalt de circa 60 m, de o parte 
și de alta ale căruia se vor situa cele două 
centrale electrice și cele două ecluze. 
Centralele vor fi echipate cu agregate 
hidroelectrice dintre cele mai mari exis
tente . azi, cu o putere de circa două 
milioane kilowați și cu o producție de 
peste 10 miliarde kilowat-ore anual ener
gie electrică. Ecluzele vor avea dimen
siunile-cele mai mari construite pînă 
astăzi pe Dunăre și vor face posibilă nu 
numai creșterea în proporții mari a tra
ficului anual, dar și utilizarea unei flote 
modernizate conform cerințelor celor mai 
actuale și în condiții de preț și timp mult 
mai economice.

Ridicarea apelor Dunării impune nece
sitatea strămutării unor localități, linii de 
comunicații și instalații industriale, pre
cum și adaptarea porturilor și amenaja
rea malurilor. S-au prevăzut toate măsu
rile pentru ca noile localități, ce vor în
locui pe cele care trebuie să fie strămu
tate, să ofere populației condiții de 
muncă și de frai la nivelul cerințelor. 
Pentru ca terenurile productive de pe 
malurile Dunării să nu aibă de suferit în 
urma ridicării apelor, se prevăd vaste 
lucrări hidrotehnice de apărare.

Miliardele de kilowat-ore pe care le 
va produce gigantul pe care începem 
să-l construim astăzi, deschiderea largă a 
Porților de Fier pentru navigația interna
țională, vor exercita o puternică înrîurire 
pozitivă asupra economiilor celor două 
țări și vor contribui la progresul întregu
lui bazin al Dunării.

Tovarăși,
Doresc să exprim mulțumirile noastre 

și felicitări călduroase specialiștilor iugo
slavi și romîni care printr-o muncă fără 
preget au reușit să elaboreze soluții teh- 
nico-economice la nivelul tehnicii con
temporane, precum și Comisiei mixte 
care a îndrumat toate lucrările prelimi
nare și a găsit rezolvări pentru toate 
problemele complexe 
parcurs.

Sînt bucuros să mă 
citorilor, tehnicienilor, 
slavi și romîni cărora
de a transforma proiectele Sistemului hi-

TIMIȘOARA (Coresp. „Scîn- 
teii"). — La „fabrica de case“, cum 
îi spun constructorii poligonului de 
prefabricate al șantierului nr. 5 din 
Reșița s-a terminat confecționarea 
panourilor pentru al 1 500-lea apar
tament. Metodele de lucru ale colec
tivului de aici s-au îmbunătățit 
permanent. In prezent, finisarea pla
foanelor se execută direct în poli
gon, economisindu-se un mare vo
lum de manoperă. Calitatea pre
fabricatelor s-a îmbunătățit substan
țial. Ca urmare a perfecționării pro
cedeelor de lucru și a bunei organi
zări a muncii, pe șantiere construc
torii reșițeni au terminat în primele 
8 luni ale acestui an 518 aparta
mente și o școală cu 16 săli de 
clasă.

rată de funcționare pînă la epuizarea 
zăcămîntului.

O altă lucrare executată aici este 
și stația de compresoare de la mina 
Vemești. Cu ajutorul ei s-a mecani
zat complet tăierea cărbunelui.

APĂRAT D£ ZUGRĂVIT

adresez dv., mun- 
inginerilor iugo- 

vă revine cinstea

LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
LA MINELE COMĂNESTI

Lucrările de modernizare și me
canizare a minelor din Comănești 
se desfășoară în ritm susținut. Prin
tre cele mai importante obiective 
date de curînd în funcțiune se nu
mără instalația de extracție ele. la 
puțul Lumina. La această mină a 
fost construit un turn din beton ar
mat înalt de 23 m, care asigură o 
viteză sporită de circulație și o du-

Pe șantierele construcțiilor de lo
cuințe a început să fie folosit apa
ratul electric de zugrăvit realizat de 
Uzina „Steaua Roșie“ din Capitală. 
Cu el se fac zugrăveli din var, clei 
și humă, precum și lucrări de vop- 
sitorie pe bază de acetat de polivi- 
nil. Noul aparat are un randament 
de 10 ori mai mare față de apara
tele clasice și execută o zugrăveală 
de calitate superioară.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
De la bordul avionului „IL-18“, în drum spre R. P. Bulgaria, L. I. 

Brejnev, membru al Prezidiului C.C. al P.C.V.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a transmis tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al P.M.R.) președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, și tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al-R. P.- Romîne, următoarea telegramă :

Trecînd deasupra teritoriului Republicii Populare Romîne frățești 
pentru a participa la sărbătorirea celei de-a XX-a aniversări a regimului 
popular din R. P. Bulgaria, în numele delegației de partid și guverna
mentale' sovietice, vă transmit dv., dragi tovarăși, Partidului Muncito
resc Romîn, guvernului și poporului romîn un salut fierbinte și cele mai 
bune urări de succese în construcția socialistă.

Drumul cocsului spre
© La fiecare 5 minute un „pi © Doua 
mesaje spre Valea fiului și Câian © 40 000 
de tone de fonta cu cocs economisit 

spectacol specific cocseriei. în nu
mai cinci minute un „pilot“ este 
evacuat și altul îi ia locul în cup
tor, vreme de aproape 20 de ceasuri. 
Dar în restul timpului ? Operațiile 
se succed cu precizie matematică. De 
250 de ori pe zi. Acesta este ritmul 
în care lucrează uzina cocso-chimică 
a Hunedoarei. De 250 de ori pe zi 
cocsul „curge“ din cuptoare, luînd 
drumul furnalelor. Dar pînă să a- 
jungă aici...

Drumul cocsului spre furnale este 
lung. El începe chiar în abatajele 
de la Lupeni, Uricani și Vulcan, 
acolo unde oamenii scot la ziuă căr
bunele cocsificabil. Am văzut cărbu
nele în silozurile secției de pregă
tire. Inginerul Aurel Bîrluțiu a luat 
o mină de cărbune. „«Călătoria» — 
spunea el — o începem de aici. Dar 
nu mai înainte de a aminti cite 
ceva despre mineri. Transmiteți-le 
că sintern mulțumiți de munca lor. 
Cărbunele este de bună calitate, iar 
livrările ritmice“.

Cuvintele de laudă ale ingineru
lui hunedorean nu sînt întîmplătoa- 
re. în ultima vreme, minerii, din 
Valea Jiului și-au sporit eforturile 
pentru a trimite Hunedoarei numai 
cărbune de bună calitate, 
acesta ei contribuie direct 
nătățirea calității cocsului, 
cerea consumului de cocs 
de fontă. '

Cocsarii continuă munca 
în abataje. La secția de pregătire, 
acolo unde este de fapt „bucătăria“ 
uzinei și unde se hotărăște în cea 
mai mare parte calitatea cocsului, 
colectivul a inițiat numeroase mă
suri tehnice și organizatorice. La 
concasare, unde lucrează mecanicul 
fruntaș Vasilică Petru, măcinarea 
cărbunilor atinge un grad cores
punzător de finețe. Prin întreținerea 
și reglarea corectă a concasoarelor 
cu ciocane, granulația cărbunilor se 
menține constantă peste 93 la sută 
sub 3 mm.

Cele mai eficiente măsuri însă s-au 
dovedit a fi cele aplitate la dozarea 
șarjelor. Specialiștii uzinei au intro
dus metodele statisticii matematice 
la calcularea rețetelor, iar pe baza 
studiilor și a experienței practice au 
stabilit cele mai potrivite rețete.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scinteii”

Bateriile de cocsificare își desfă
șoară în fața noastră instalațiile 
uriașe — cutii de proporții neobiș
nuite, înnegrite de praful cărbuni
lor. Ici, colo, deasupra lor, trebă- 
luiesc oameni, iar izbucnirile de fum 
și flăcări lasă să se ghicească sutele 
de grade din cuptoare, procesul moc
nit al nașterii cocsului. Un șuier de 
sirenă, semnal venit de dincolo de 
baterii, adună în fața unui cuptor, 
cu nr. 114, cîteva mașini. Ușile grele 
sînt date la o parte. O uriașă gră
madă de foc — cocsul incandescent, 
se rostogolește afară, încingînd ae
rul. Vagonul se umple cît. ai clipi 
și o ,pornește în goană spre turnul 
de răcire. Trec numai cîteva secun
de și peste instalațiile înnegrite se 
ridică bizară și masivă trîmba ima
culată a aburilor fierbinți. Vagonul 
se retrage în viteză. Abia atunci, pe 
rampa de descărcare, âpare, aburind 
încă, cocsul — acea „pîine neagră“ 
care hrănește furnalele hunedorene.

Cinci minute, atît durează acest
( Continuare în pag. Il-a)

Aspect de la mitingul de pe malul iugoslav Aspect de la mitingul de pe malul rominesc (Continuare în pag. Iî-a)

în felul 
la îmbu- 
la redu- 
pe tona

începută
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droenergetic și de navigafie Porfile de 
“Fier tnfr-o realizare care va trăi în se
cole și de ale cărei efecte binefăcătoare 
ne vom bucura nu numai noi, ci multe 
generafii care ne vor urma. încredinfîn- 
du-vă această sarcină, guvernele și po
poarele noastre au deplină încredere atît 
în elanul dumneavoastră creator, cît și în 
'înalta capacitate tehnică, demonstrate în 
multe alte construcfii mărefe pe care 
le-afi realizat și într-o fără și în cealaltă.

Vă stă în fafă o muncă încordată și 
plină de răspundere.
! Putefi fi încredințați că s-a făcut și se 
va face în continuare fot ce este nece
sar pentru a vi se crea condițiile cele 
mai bune de muncă și de viață, pentru 
a vă dota cu utilajele de lucru cele mai 
perfecționate și mai productive, pentru 
a vi se da tot ce este necesar pentru ca 
lucrările să se desfășoare într-un ritm 
viu.

Această grandioasă operă a popoare
lor noastre, care trebuie să fie terminată 
în 1971, va constitui, așa cum spunea 
președintele Tito, o punte a prieteniei și 
un exemplu de colaborare între țările și 
popoarele noastre socialiste.

Plăcile pe care le dezvelim astăzi pe 
aceste modeste piedestale își vor găsi 
locul lor definitiv pe barajul pe care-1 
veți construi. Acolo, ele vor fi expresia 
.veșnică a ceea ce simbolizează întreaga 
'âceastă construcție : prietenie indestruc
tibilă a două popoare vecine, legate în
tre ele prin tradiții istorice, prin opera 
de construire a socialismului, prin năzu
ința de a-și desfășura munca creatoare 
în slujba păcii și a progresului în în
treaga lume.

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de Stat și guver
nul Republicii Populare Romîne, poporul 
romîn urează constructorilor romîni și iu
goslavi ai Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier spor la muncă 
Și cel mai deplin succes în nobila o.peră 
pe care o# încep astăzi.

în continuare ia cuvîntul tovarășul Mi- 
îoș Minici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative.

Cuvintarea tovarășului 
Milos Minici

Stimate tovarășe Gheorghiu-Dej,
Stimate tovarășe Tito,
Tovarășe și tovarăși romîni și iugo

slavi,
Permitefi-mi ca în numele Vecei Exe

cutive Federale să vă salut la marea 
festivitate comună de astăzi. Salut tot
odată pe reprezentanții țărilor dunărene, 
ai Comisiei Dunării și pe ceilalți oaspeți 
care șînt prezenți la festivitățile noastre. 
Cu sentimente de satisfacție și bucurie 
asistăm la începerea lucrărilor de con
struire a Sistemului energetic și de navi
gație de la Porțile de Fier. Puteți fi în
credințați că popoarele noastre urmăresc 
cu același sentiment începutul acestor 
lucrări.

Participarea inițiatorilor acestui proiect, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
tovarășul Tito, dă festivităților de astăzi 
o măreție deosebită și subliniază impor
tanța începerii construcției sistemului hi
droenergetic de Iar Porțile de Fier. 
“Concepția construirii sistemului Porțile 

tie Fier a fost expusă pentru prima dată 
în : convorbirile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și losip Broz Tito în 1956, 
cjnd s-a convenit să se examineze po
sibilitățile de construire în comun a unei 
hidrocentrale în sectorul Porțile de Fier. 
' Președinții Tito și Gheorghiu-Dej au 

semnat |a 30 noiembrie 1963, la Belgrad, 
Acordul pentru construirea în comun a 
sistemului de la Porțile de Fier, care, 
prin schimbarea instrumentelor de ratifi
care la 16 iulie 1964, la București, a in
trat în vigoare.

După cum este cunoscut, sistemul gi- 
gantic de la Porțile de Fier va fi nu nu
mai cel mai mare obiect de acest fel pe 
Dunăre, ci și unul din cele mai mari din 
lume. Sistemul energetic de la Porțile 
de Fier — a cărui dare în exploatare 
cu întreaga capacitate este prevăzută 
pentru finele anului 1971,’iar punerea în 
fànçfiune a primelor două agregate va 
avea loc la finele anului 1970 — avînd 

înfrățiți în viitoarea dansului

o putere instalată de 2 000 000 kW 
— va produce anual în medie 
10 000 000 000 kWh energie electrică. 
Cele două țări ale noastre vor obfihe și 
utiliza fiecare cîte 5 miliarde kWh anual. 
Ce importanță uriașă are aceasta pentru 
cele două țări este foarte bine cunoscut. 
Este suficient să amintim că, de exemplu, 
5 miliarde kW ore energie electrică re
prezintă ceva mai mult de o treime din 
energia electrică totală care se va pro
duce anu| acesta în țara noastră.

în sistemul de la Porțile de Fier vor 
fi construite două ecluze pentru circu
lația navelor, ceea ce va face posibilă 
ușurarea și sporirea considerabilă a tra
ficului în acest sector al Dunării. Aceasta 
va da un important efect economic ță
rilor noastre și tuturor celorlalte țări 
care folosesc această mare cale de co
municație internațională. De aceea sîn- 
tem convinși că toate țările dunărene 
prin participarea lor la construirea părții 
de navigație a sistemului, vor contribui la 
o astfel de rezolvare definitivă și în cele 
mai bune condiții a tuturor piedicilor și 
dificultăților actuale ale navigației prin 
acesf sector al Dunării. La rîndul lor, cele 
două țări ale noastre preiau asupra lor 
în mod proporțional partea cea mai 
mare a obligațiilor și ■ sarcinilor, contri
buind prin aceasta la crearea celor mai 
bune condiții pentru navigație în secto
rul Porțile de Fier.

Construirea sistemului hidroenergetic 
de la Porfile de Fier este determinată 
de necesitățile sporite ale dezvoltării 
economice rapide a celor două țări ale 
noastre. Ritmul rapid de dezvoltare a 
economiei R.S.F. Iugoslavia și R. P. Ro
mîne, și îndeosebi dezvoltarea foarte ra
pidă a industriei, precum și creșterea 
tot mai intensă a nivelului de trai al 
popoarelor noastre au dus la creșterea 
uriașă a cererii de energie de toate fe
lurile și îndeosebi de energie electrică.

în fața celor două țări aje .. noastre 
stau perspectivele luminoase ale unui 
progres rapid și avînt continuu în toate 
domeniile, ale unei dezvoltări economice 
rapide și ale îmbunătățirii continue și 
stabile a condițiilor de viață, materiale 
și culturale ale oamenilor muncii. Por
nind tocmai de la aceste perspective, 
cele două țări ale noastre au hotărît ca 
prin eforturi comune să construiască Sis
temul energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. începerea construcției 
sistemului de la Porfile de Fier dove
dește că lucrările pregătitoare îndelun
gate și minuțioase s-au încheiat cu de
plin succes. Sîntem datori să ne expri
măm recunoștința binemeritată tuturor 
instituțiilor și organizațiilor, specialiștilor 
și reprezentanților ambelor țări.care în 
decursul celor opt ani au efectuat pregă
tirile extrem de complexe pentru începe
rea construcției sistemului de la Porțile 
de Fier, , cum sînt vastele lucrări de Cer
cetare, elaborarea proiectului și altele.

Acest succes a fost obținut datorită 
faptului că lucrările pregătitoare s-au 
desfășurat în spiritul deplinei egalități în 
drepturi, al respectării depline a intere
selor celor două părți, al perfectei înțe
legeri a problemelor reciproce și al efor
turilor susținute ca și în problemele cele 
mai complexe să se găsească un limbaj 
comun. Prin toate acestea pregătirea 
construirii sistemului de la ; RoKfi.le.de Fier; 
poate fi un exemplu de colaborare reu
șită între țări prietene. Noi vedem în 
aceasta totodată încă un mare rezultat 
al politicii noastre de dezvoltare și în
tărire a colaborării economice și de altă 
natură cu toate țările prietene.

întreaga construcție se va executa pe 
baza participării absolut egale a cejor 
două țări atît la construire cît și în ex
ploatare.

Construirea Sistemului energetic și de 
navigafie de la Porțile de Fier cere 
ambelor țări investirea unor mijloace 
însemnate în afara credifelor pe care le 
așteptăm de la alte țări. Pentru econo
miile țărilor noastre aceasta va însemna 
eforturi mari, însă și foloase de impor
tanță uriașă. Construirea sistemului de la 
Porțile de Fier reprezintă o contribuție 
de o importanță excepțională ■ la dezvol
tarea economică a țării noastre. Pe con
structorii acestui obiectiv uriaș îi așteaptă 
sarcini foarte complexe, ample, de răs
pundere și nicidecum ușoare. Construcția 
o vor executa organizațiile industriale și 
de construcție ale celor două țărj ale 
noastre, achiziționînd o parte din utilaje 
de la întreprinderile producătoare din 

alte, țări și în colaborare cu aceste între
prinderi. Efectuarea cu. succes a lucrărilor 
sistemului hidroenergetic de la Porțile de 
Fier va constitui încă o școală și încă un 
examen pentru întreprinderile noastre, 
care vor participa la aceste lucrări și va 
ridica reputația lor și în alte țări.

Succesele și rezultatele mari pe care 
oamenii muncii din R. S. F. Iugoslavia și 
R. P. Romînă le-au obținut pînă acum în 
construcția socialistă a țărilor lor sînt 
chezășia cea mai bună că vor termina cu 
succes și acest mare obiectiv.

Construirea în comun a Sistemului ener
getic și de navigafie de la Porfile de Fier 
are o importanță excepțională și multi
laterală pentru R. S. F. Iugoslavia și R. P. 
Romînă și creează noi posibilități pentru 
dezvoltarea rapidă pe mai departe a re
lațiilor de prietenie și colaborare, rela
ții care în ultimii ani se extind și se în
tăresc în toate domeniile, între cele două 
țări socialiste ale noastre.

Vizita lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
Iugoslavia în noiembrie 1963, recenta în- 
fîlnire a tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Tito la Timișoara și prezenta lor 
întîlnire pe acest șantier, comun reflectă 
relațiile de prietenie' dintre ' cele două 
țări ale noastre.

O asemenea dezvoltare constituie 6 
contribuție însemnată la întărirea și lăr
girea colaborării active și constructive 
între popoare și state și la consolidarea 
păcii în lume.

Construirea sistemului de la Porfile de 
Fier, care începe astăzi, este contribuția 
practică la această politică.

Sîntem convinși că popoarele și țările 
noastre sînt unite în dorința comună de 
a termina cu succes acest „Pod al prie
teniei între popoarele noastre", cum a 
spus tovarășul Tito. Avem în față șapte 
ani de muncă, de construire în comun a 
sistemului de la Porțile de Fier. Sîntem 
convinși că în decursul construcției co- 
rhune vom continua să cultivăm și să 
dezvoltăm reciproc în relațiile noastre 
același spirit al respectului și înțelegerii 
reciproce care s-a manifestat în decursul 
anilor de pregătire a proiectului și acor
dului cu privire la construirea sistemului 
de la Porțile de Fier.

Doresc ca în numele Vecei Executive 
Federative să exprim constructorilor gi
gantului de la Porfile de Fier, pe care 
abia acum îi așteaptă mari eforturi, ură
rile noastre cele mai bune și promisiunea 
că vom contribui cu fot ceea ce depinde 
de noi la asigurarea unor condiții cît mai 
bune pentru munca lor și executarea cu 
succes a construcției.

Trăiască și înflorească colaborarea 
prietenească și multilaterală între R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Romînă 1

Să trăia,scă tovarășii Gheorghe
Gheorghiu-Dej și Tito I

în repetate rînduri cuvîntările sînt 
subliniate cu vii aplauze de căfre asis
tență, care ovaționează în cinstea prie
teniei iugoslàvo-romîne, a președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gh. 
Gheorghiu-Dej, a președintelui R. S. F. 
Iugoslavia, losip Broz Tito.

Un moment emoționant. Tovarășii Gh, 
Gheorghiu-Dej și 1. B. Tito dezvelesc, în 
uraléle celor prezenți, o placă inaugu
rală care consfințește începerea lucrări
lor de construcții a acestui grandios o- 
biecfiv, de mare însemnătate pentru dez
voltarea . economiei naționale a celor 
două, țări ,și pentru îmbunătățirea condi
țiilor de navigație: pe Dunăre.

Mitingul s-ă încheiat. Conducătorii de 
partid și de stat' rbmîni și iugoslavi vizi
tează apoi șantierul. De-a lungul Dunării, 
pe locul unde va începe construcția, se 
află „în poziție de lucru" excavatoare, 
screpere și alte utilaje perfecționate.

Aceeași semnificativă imagine,' oglindi
tă parcă de apele Dunării, se impune 
privirilor și de pe malul romînesc : bra
țele puternice ale macaralelor, excava
toarelor, coloanele masive de autocami
oane Bucegi. Sînt toate la un loc mij
loace puternice, pe care socialismul le 
pune la îndemîna constructorilor romîni 
și iugoslavi, pentru a transforma „caza- 
nele" Dunării. într-un puternic sistem e- 
nergetic și de navigafie.

După ce primesc- din nou onorurile 
date de compania de onoare, cei doi 
șefi de stat și persoanele care-i însoțesc, 
se îndreaptă spre malul romînesc. La 
capătul podului, la Gura Văii, se află o 
lozincă scrisă pe un panou roșu, în lim
bile romînă și sîrbă : „Trăiască în veci 

prietenia frățească dinfre popoarele ro
mîn și iugoslav", iar pe un mare arc de 
triumf inscripția : „Bine-ați țrenit dragi 
oaspeții”. Pe portalul acestui arc de 
triumf se află portretele tovarășilor losip 
Broz Tito și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După vechea datină romînească, tinere 
fete, îmbrăcate în pitorești costume na
ționale, oferă oaspeților tradiționala pline 
și sare, iar doi bătrîni localnici îi in
vită să cinstească din ploști măiestrit în
crustate. Deasup/a mulțimii fremătătoare 
a înflorit parcă o adevărată grădină : 
brațele oamenilor agită bogate buchete 
de flori și nenumărate steguléfe.

Din nou răsună 21 salve de tun, 
în semn de salut adresat oaspeților. Co
mandantul companiei de onoare romî- 
nești prezintă raportul președintelui Re
publicii Socialiste Federative Iugoslavia. 
Cei doi șefi de stat trec în revistă com
pania de onoare. Răsună solemn acordu
rile imnurilor de stat ale R.S.F. Iugo
slavia și R. P. Romîne. Conducătorii de 
partid și de sfat iugoslavi și romîni se 
îndreaptă apoi spre locul mitingului, îm

La dezvelirea plăcii inaugurale de la Gura Văii

podobit sărbătorește, cu drapelele de 
stat ale celor două țări, panouri pe care 
sînt înscrise urări închinate legăturilor 
frățești romînO-iugoslave, prieteniei și 
colaborării dinfre țările socialiste, atotbi
ruitoarei cauze a socialismului și păcii.

Festivitățile au fost deschise de tova
rășul Ion Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al P.M.R. După 
ce a adresat înșlfilor oaspeți în numele 
muncitorilor,,»tehnicienilor și inginerilor 
romîni ai șantierului Porțile de Fier și al 
cetățenilor regiunii Oltenia tradiționala 
urare de bun venit, el a spus : permite- 
ți-mi să»exprim deosebita bucurie pentru 
participarea la această importantă festi
vitate a tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretarul general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C, al P.M.R., a înalfi- 
lor conducători de partid și de stat din

Drumul cocsului 
spre furnale
(Urmare din pag. I-a)

în ultimul tjmp se iau de două ori 
pe săptămînă probe din depozit și se 
determină rapid indicii de agluti
nare. S-a creat astfel posibilitatea 
corectării rețetelor în funcție de 
proprietățile cărbunilor. Specialiștii 
cocsari au îmbunătățit și procesul 
de dozare propriu-zis. Urmărind 
timp îndelungat comportarea ames
tecului de șarjare, ei au ajuns la 
concluzia că dozarea pe componen
ță principali — amelioranți și de- 
gresanți — în faza preliminară, dă 
o mai mare omogenitate șarjei, o 
calitate mai bună cocsului. Și au 
procedat ca atare. De cîteva săptă- 
mîni se dozează împreună toți ame- 
lioranții și, separat, toți degresan- 
ții. Asta face ca la dozarea finală 
șarja să se prezinte la un înalt grad 
de omogenitate.

Am parcurs de-a lungul fluxului 
tehnologic cîteva sute de metri, 
printre agregate și benzi transpor
toare. Am ajuns în vîrful turnului 
de cărbune, acolo unde se încheie 
etapa „pregătire“. La despărțire, in
ginerul Aurel Bîrluțiu, care ne-a 
însoțit pe traseu, ne-a rugat să con
semnăm încă două lucruri. în pri
mul rînd : „V-am vorbit numai des
pre măsuri absolut tehnice și nimic 
despre oameni. Vă rog să notați : la 
dozarea finală, acolo unde ați vă
zut că se iau probe din cinci în cinci 
minute, lucrează oameni cu înaltă 
calificare. Echipele conduse de Ma
rin Măciucă și” Nicolae Tobă obțin 
un indice de uniformitate a șarjei 
de 0,9. Aproape ca în condițiile unei 
perfecte automatizări. Și, gîndi- 
ți-vă, acest indice se realizează nu 
în condiții de laborator, ci pe scara 
largă a producției ; numai într-o 
singură zi, prin mîinile lor trec cî
teva mii de tone de cărbune. Este 
un aport deosebit la îmbunătățirea 
calității cocsului“.

în al doilea rînd : „Vrem ca prin 
intermediul „Scînteii“ să transmitem 
un mesaj colectivului uzinei de se- 
mlcocs din Călan. Nu sîntem pe de
plin mulțumiți de munca lor. Livra

R. S. F, Iugoslavia și R. P. Romînă și a 
celorlalți oaspeți.

Începerea lucrărilor de construcție a 
grandiosului edificiu, al cărui funda
ment îl punem astăzi, se va înscrie ca o 
dată importantă în colaborarea rodnică 
dinfre cele două țări socialiste vecine și 
prietene — R. P. Romînă și R. S. F. Iu
goslavia— ca un simbol grăitor a| prieter 
niei care leagă tot mai strîns popoarele 
iugoslav și romîn.
* Arătînd că pe acesf loc, umăr la umăr, 
în efort comun muncitorii romîni și iu
goslavi vor zăgăzui apele repezi ale Du
nării și vor transforma forța lor uriașă în
tr-un bogat izvor de energie și lumină, 
aducînd astfel o contribuție de seamă la 
dezvoltarea și înflorirea economică a am
belor țări, vorbitorul a subliniat condițiile 
deosebite care vor fi create navigației in
ternaționale, fapt care va exercita o in
fluență pozitivă asupra îmbunătățirii trans
portului în întregul bazin al Dunării.

Vorbitorul a arătat în încheiere, că 
oamenii muncii sînt mîndri că la che
marea Partidului Munci'oresc Romîn și 

al guvernului Republicii Populare Ro
mîne vor putea participa cu entuziasm 
la realizarea acestei mărefe construcții, 
asigurînd că vor depune toate eforturile 
și vor folosi toată capacitatea pentru a 
răspunde cu cinste acestei sarcini deo
sebit de importante.

în aclamațiile entuziaste ale celor pre
zenți, tovarășii losip Broz Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au dezvelit apoi pla
ca inaugurală a lucrărilor de construcție 
pe malul romînesc. Asemenea celei a- 
flate pe celălalt mal al Dunării, pe mar
mura albă a plăcii se află înscrise cu 
litere aurii cuvintele : „Astăzi, 7 septem
brie 1964, în prezența președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, losip Broz 
Tito, a avut loc inaugurarea lucrărilor 
de construcție a Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porfile de Fier, sim
bol al prieteniei și colaborării dintre po
poarele romîn și iugoslav".

Răsună uraie, ovații. Sînt clipe de neui
tat pe care le trăiesc din plin fiecare

rea semicocsului se face neritmic, 
din care cauză calitatea cocsului su
feră variații. îi rugăm să țină pa
sul cu noi și cu minerii din Valea 
Jiului“.

Capitolul „pregătire“ s-a încheiat. 
Coborîm spre mașinile de șarjare, 
adevărate uzine rulante. întîlnim 
aici echipele conduse de Ion Nimu, 
Dumitru Cosmîncă și Alexandru Tă- 
taru. în mișcarea lor greoaie, mași
nile de șarjare preiau șarja, pre
sează piloții, descarcă și încarcă. 
Respectarea graficului ciclic de în
cărcare și descărcare este „cheia“ 
producției. O abatere cît de mică dă 
peste cap totul. Maiștrii Iosif Cră
ciun și Nicolae Blejan de la baterii 
ne spun că de acest grafic depinde 
soarta producției și calității.

Ritmul — la fiecare cinci minute 
o încărcare și o descărcare — este 
impresionant. Cum îl explică spe
cialiștii de aici ? Cu un gest larg, 
maiștrii ne arată cele 4 baterii. Prin 
aceasta ne dau să înțelegem că oa
menii, în primul rînd oamenii, asi
gură ritmul. Dar nu numai ritmul 
trebuie asigurat. Zeci de oameni ve
ghează la respectarea regimului ter
mic la fiecare cuptor și baterie, a 
tehnologiei de stingere a cocsului. Și 
mai intervine un factor esențial. 
Mișcarea aceasta continuă a mași
nilor, a utilajelor și instalațiilor este 
permanent supravegheată și între
ținută de echipe de lăcătuși și elec
tricieni. în toate acestea stă de alt
fel secretul celor 6 000 de tone de 
cocs date peste plan în primele 8 
luni ale anului. Aici își găsește ex
plicația îmbunătățirea continuă a 
calității cocsului.

★
Furnaliștii hunedoreni și-au luat 

angajamentul să producă în acest 
an peste 40 000 de tone de fontă în 
plus cu cocs economisit. Zilele aces
tea, angajamentul a fost îndeplinit. 
Este o izbîndă la care au pus din 
plin umărul și cocsarii, oamenii 
care în zilele și nopțile de întrecere 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate scot din cuptoare tot mai plină 
de miez pîlnea neagră a furnalelor. 

dintre cei prezenți aici : sute de mineri, 
tuneliști, hidrologi și geologi, care au 
săpat zeci de metri de galerii în versanfi 
și peste 12 km foraje speciale pentru 
cercetări geologice și hidrogeologice, nu
meroși proiectanți și. specialiști care, prin 
muncă asiduă, la planșetă și pe teren, au 
știut să aleagă soluțiile optime și să 
pregătească. în. bune condiții documen
tația tehnică a acestei mari lucrări, con
structori și montori care vor da viață 
proiectelor. Mulfi, dintre inginerii,. tehni
cienii și muncitorii constructori romîni au 
adus cu ei aici, la Dunăre, bogata- ex
periență a altor mari lucrări hidroener
getice executate în țara noastră. Mulți 
dintre ei au lucrat la făurirea hidrocen
tralei de la Bicaz, la cea de pe rîul 
Argeș și în alte locuri.

Eforturile lor, ca și cele , ale construc
torilor iugoslavi, căliți în școala lablani- 
fei și a Split-ului, sînt îndreptate spre 
atingerea unui obiectiv comun: în 1971 
Sistemul hidroenergetic Porfile de Fier să 
fie daf în exploatare cu întreaga sa ca
pacitate.

Rîndurile acestor constructori sporesc 
continuu. Există o puternică atracție spre 
marea construcție de la Porțile de Fier. 
La organele locale de partid sosesc zeci 
de scrisori prin care tineri și vîrstnici 
din toate colțurile țării' își exprimă do
rința de a munci aici. Viorica Bucur, eco
nomistă la o întreprindere din orașul Me
diaș: „Sînt logodită și am stabilit îm
preună cu logodnicul meu să mergem să 
muncim la sistemul hidroenergetic dună
rean. Pe la noi se discută foarte mult 
despre acest important obiectiv al eco
nomiei naționale. Logodnicul meu este 
electrician și amîndoi sîntem membri ai 
Partidului Muncitoresc Romîn. Sîntem ti
neri, respectiv de 27 și 32 ani, deci avem 
suficientă energie și voință pentru a aju
ta cu puterile noastre modeste la ridica
rea unui edificiu atît de măreț".

*
...Festivitățile s-au încheiat. Tovarășii 

losip Broz Tito și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu celelalte persoane ofi
ciale, trec prinfr-un adevărat culoar viu 
de oameni, care îi aclamă îndelung și se 
îmbarcă pe eleganta motonavă „Carpați", 
ancorată în preajmă.

în acesf timp, pe șantier, motoarele pu
ternice ale unei dragline și ale unui ex
cavator sînt puse în funcțiune. Cupele lor 
mușcă lacome din buza malului, smul- 
gînd primii metri cubi de pămint din 
zona obiectivului principal: centrala hidro
electrică, ecluza și barajul. De sus, din 
cabine, muncitorii Ion Linguraru, Ion Du- 
di-lă și Filip Gross conduc cu pricepere 
puternicele mașini. Este cinstea ce se a- 
cordă veteranilor marilor șantiere, aflafi 
acum aici la gigantul dunărean.

La ora 12,30, motonava, însoțită de 4 
vedete ale Marinei militare romîne, care 
au arborat marele pavoaz, pornește în 
aval. Vasele ancorate în rada portului 
Turnu Severin și cele înfîlnite pe parcurs, 
dau salutul prin semnale de sirenă.

în timpul prînzului, oferit oaspeților pe 
vapor, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și losip Broz Tito au rostit toasturi, 
subliniind însemnătatea construirii Siste
mului hidroenergetic și de navigafie Por
țile de Fier, ca exemplu de colaborare 
între două popoare frățești care constru
iesc socialismul, ca simbol al prieteniei și 
colaborării, în spiritul respectului reciproc 
și deplinei egalități. Totodată ei au rele
vat importanța economică a acestei 
construcții pentru țările noastre și pentru 
alte țări interesate.

Vorbitorii au toastat în cinstea priete
niei romîno-iugoslave, a prieteniei din
tre țările socialiste, pentru constructorii 
acestui important obiectiv economic și 
deplinul lor succes în muncă.

La ora 16,45, motonava acostează în

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (la Teatrul de vară „23 Au
gust“) : O femeie cu bani — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
„Savoy“) : Carnaval la Tănase — (orele
20) . Circul de stat : Păcală și Tîndală — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Brațul ne
drept al legii : Republica (8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.45; 21,15), Luceafărul 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Melodia (10; 12; 15; 17; 19;
21) , Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9
— orele 19,30). Moral ’63 : Carpați (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Arenele Libertății 
(Str. .11 Iunie — orele 20), Stadionul „Di
namo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele
19.30) . Falsificatorul : Capitol (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la grădină — 
orele 19,30), Bucegi (10; 12; 14; 18,15;
20,30 — la grădină — orele 19,30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). Banda de lași: Festival 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — la grădină —
Pasajul „Eforie" — orele 19,45), înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la grădină
— orele 19,15). Sechestratul din Altona : 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20). Bărbații : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Cotroceni (16; 18,15;
20.30) . Cei șapte magnifici — cinema
scop : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
Comisarul : Union (16; 18,15; 20,30). Pro
gram pentru copii (orele 10 dimineața) : 
Doina. Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Doina (11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Tomis (10; 12,30; 15,30; 18;
20,30 — la grădină — orele 19,30), Dru
mul Sării (15; 17,30; 20), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești — orele 21). Galapagos: 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Moși
lor (15,30; 18; la grădină — orele 20,30). 
Totul pentru viață — Galapagos : Tim
puri Noi (10—21 în continuare). La stra
da : Cultural (15,30; 18; 20,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) : 
Dacia (9; 12,15; 16; 20), Grădina „Buzeștl" 
(Str. Buzești nr. 9—11 orele 19,15). 
Domnișoara... Barbă Albastră : Buzești 
(|16; 18,15; 20,30). Primul troleibuz : Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Unirea (16; 18; 20 — la grădină — 
prele 20,15), Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Inspectorul și noaptea : Flacăra (16; 18; 
20), Grădina „Arta“ (Calea Călărași nr. 
153 — orele 10,30). Vara în nordul sălba
tic : Vitan (16; 18; 20). Rebelul magnific : 
Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,43), 
Popular (10,30; 15,15; 17,30; 20). Căliți în 
foc — cinemascop : Cosmos (16; 18; 20). 
Comoara din lacul de argint — cinema

portul Turnu Severin. în aclamațiile șl 
uralele miilor.de cetățeni masațl'-de-a 
lungul străzilor, conducătorii de partidși 
de sfat ai celor două țări se îndreaptă 
spre Palatul culturii. Aici a avut loc un 
spectacol de gală la care au luat parte 
tovarășii losip Broz Tito, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători de 
partid și de stat din cele două țări, 
oaspeții care au participat la festivitatea 
din această zi, un numeros public.

• Spectacolul susținut de ansamblul iu
goslav „Ivo Lola Ribar", de formații ale 
ansamblului „Ciocîrlia" și de corul an
samblului armatei, precum și de soliști ai 
Teatrelor de operă din Belgrad și Bucu
rești, s-a bucurat de un deosebit succes.

Programul a cuprins cîntece populare 
și de masă, dansuri populare din diferite 
regiuni ale celor două țări, precum și 
arii celebre din opere. A stîrnit un deo
sebit entuziasm, fiind îndelung aplaudată 
sîrba interpretată la sfîrșitul spectacolu
lui de artiștii romîni și iugoslavi, sim- 
bolizînd prietenia frățească ce leagă cele 
două popoare.

Artiștilor le-au fost oferite coșuri de 
flori din partea celor doi șefi de stat«

Seara, la ora 19,30, tovarășul losip 
Broz Tito și conducătorii iugoslavi care 
l-au însoțit, au plecat cu un tren spe
cial iugoslav spre patrie.

Ca invitați ai președintelui R,S.F. Iugo
slavia au plecat pînă la Timișoara tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodrjăraș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Grigore Geamănu, 
Andrei Păcuraru, Gheorghe Pele.

Gara Turnu Severin este pavoazată 
festiv. Se aflau aici miniștri, conducători 
ai organelor regionale și orășenești de 
partid și de stat, precum și șefii misiuni
lor diplomatice ale țărilor membre ale 
Comisiei Dunării.

Comandantul batalionului de onoare 
prezintă președintelui R.S.F. Iugoslavia 
raportul. în timp ce se intonează imnu
rile de stat ale celor două țări răsună 
21 salve de tun.

Cei doi șefi de sfaf frec în revistă ba
talionul, aclamați îndelung de ni"^’j.oși 
oameni ai muncii venițl să-i conbjc .

Un grup de pionieri oferă oaspeților 
buchete de flori..

în tren tovarășul losip Broz Tito a 
oferit o masă.

De la Timișoara pînă Ia frontiera ro- 
mîno-iugoslavă, tovarășul Tito și ceilalți 
oaspeți au fost conduși de tovarășii 
Gheorghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și Vasile Șandru, 
director în Ministerul Afacerilor Externe.

★

Seara, la Turnu Severin și Orșova, pre
cum și în localitățile de pe malul iugo
slav, focuri de artificii care s-au încruci
șat într-un joc feeric deasupra Dunării* 
au marcat încheierea sărbătorească a zi
lei de 7 septembrie.— data inaugurării 
lucrărilor de construcție a Sistemului- hi
droenergetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Mai stăruie parcă și acum, I« ceasu
rile cînd transmitem aceste rînduri, ecoul 
uratelor și aplauzelor, al entuziasmului 
care a dat atîta frumusețe și măreție a- 
cestei sărbători, Și tot la aceste ceasuri 
tîrzii simțim cum bate viu pulsul mare
lui șantier, unde mii de constructori, ro
mîni și iugoslavi, au început să deschidă 
larg Porfile de Fier ale Dunării, 
să-i îmblînzească apele cu ajutorul beto
nului, oțelului și tehnicii avansate.

Construcției Sistemului hidroenergetic, 
și de navigație de la Porțile de Fier i-a 
fost așezată o temelie trainică, cea a 
prieteniei și colaborării frățești romîno- 
iugoslave.

scop : Viitorul (14,15; 16,30; 18,45; 21), Pa
cea (10,30; 16; 18,15; 20,30). Frații corsi- 
cani — cinemascop : Colentina (16; 18;' 
20). Ocolul Pămîntului în 80 de zile — ci
nemascop (ambele serii) : Rahpva (15;
18,30 — la grădină, Calea Rahovei nr. 
103 — orele 20). Pagihi de istorie — Ro- 
mînia, orizont ’64 : Modern (10; 12,45; 16; 
19). Asasinul din cartea de telefon :> Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Dragoste neîmplir 
nită : Flamura (10; 12; 16; 18; 20). Cauze 
drepte — cinemascop : Lira (15; 17,15;
19,30).  împușcături în ceață : Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Unde-i generalul? : Gră
dina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 19,30). Germanie, steluțele tale ! : 
Grădina. „Lira“ (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,15). Lanterna cu amintiri 
— Mărturisirile unei mese : Grădina 
„Colentina" (Șos. Colentina nr. 84 — o- 
rele 19,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Știți să desenați, co
pii ? ! Surprizele creionului — povestire 
de Octav Pancu-Iași. 19,45 — Ștafeta ne
văzută — de Paul Everac. In pauze : A- 
genda Festivalului Enescu ; Emisiunea 
de știință : Combinatul chimic Borzeș.ti. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri, vre

mea a fost în general frumoasă și căldu
roasă în sud-estul țării și instabilă în ju
mătatea de nord-est. Cerul a Ost varia
bil cu înnourări mai accentuate în Ba
nat, Ardeal și nordul Moldovei, unde ău 
căzut ploi locale și sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat în general slab cu intensificări în 
răsăritul țării predomlnînd din sectorul 
sudic. Temperatura aerului a crescut în 
sud-estul țării, rămînînd staționară in 
rest, la orele 14 avea valori cuprinse îh- 
tre 32 de grade la Giurgiu și 17 grade Ja 
Sighet și Caransebeș. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul văriaipjl. 
Vîntul a suflat slab pînă ia potrivit .ffin 
sud-vest. Temperatură aerului la orele
14 a fost de 32 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 9, 10 și li septcm&ujje 
a.c. In țară : După o instabilitate,-țipă
toare, vremea se va ameliora. Certtț—va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale și-siib 
formă de averse, mai ales în prlma^âț- 
te a intervalului. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul vestic. Temperatura--in 
scădere ușoară la început, apoi în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse. înt$fc%“și
15 grade, iar maximele între 16. și ^gra
de. In București șl pe litoral ; Vreme 
ușor Instabilă la început, apoi rțilatlv”țru- 
moasă. Cerul va fi variabil. Vîrff slab. 
Temperatura staționară.

RoKfi.le.de
miilor.de
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CEA DE-A XV-A SESIUNE A COMISIEI ROMlNO-CEHOSLOVACE 
DE‘COLABORARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Intre 3 și 7 septembrie 1964, la 
București s-au desfășurat lucrările 
sesiunii a XV-a a Comisiei romîno- 
cehoslovace de colaborare tehnico- 
știilițifică.

Im cadrul lucrărilor sesiunii, Co
misia a examinat problemele pri
hană executarea hotărîrilor adoptate 
la sesiunea precedentă și a consta
tat că colaborarea tehnico-științifică 
a fost folositoare pentru ambele 
părți.

în conformitate cu protocolul 
semnat, cu privire la acordarea de 
âsistență tehnico-științifică recipro
ca" în perioada următoare, părțile vor 
face schimb de documentații tehni
ce și vor înlesni vizite de studii în 
probleme tehnico-științifice din do- 

-tneniul industriei siderurgice, con
strucțiilor de mașini, industriei pe-

trolului și chimiei, industriei ușoare 
și alimentare, din agricultură și al
tele. .........................

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de ing. Virgil .Actarian, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini al Republi
cii Populare Romîne, iar din partea 
cehoslovacă de prof. ing. Henryk 
Ramie, vicepreședinte al Comisiei de 
stat pentru dezvoltarea și coordo
narea științei și tehnicii din Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. . ., .

Delegația cehoslovacă a vizitat în 
perioada sesiunii întreprinderi in
dustriale și instituții din Republica 
Populară Romînă.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Bul g a r i e i

EXPOZIȚIE DOCUMENTARĂ

DE FOTOGRAFII
Luni la amiază, în sala Centro- 

coop din Capitală a avut loc ver
nisajul Expoziției documentare de 
fotografii, organizată sub auspiciile 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Bulgariei de sub jugul 
fascist. Exponatele înfățișează as
pecte din viața poporului bulgar, 
din realizările obținute pe drumul 
construirii socialismului.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., Dumi
tru Boriga, președintele Consiliului 
așezămintelor culturale din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

• Au luat cuvîntul Octav Livezeanu 
și Ivan Mangov, consilier al amba
sadei R. P. Bulgaria în R. P. Ro
mînă. ’

ZILELE FILMULUI
BULGAR

La cinematograful „Republica“ 
din Capitală a avut loc luni sea
ra un spectacol de gală cu fil
mul bulgar „Ivailo“, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 

•Artă. Au participat Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Florea, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de cultură și‘artă, un 
numeros public. Au fost de față. Ivan 
Mangov, consilier al ambasadei R. P. 
Bulgaria în R. P. Romînă, și alți 
membri ai corpului diplomatic. Au 
fost prezentați publicului actrița 
Ghinca Stancëva și regizorul Nikola 
Valeev, oaspeți ai țării noastre. Cu 
filmul „Ivailo“ au început la Bucu
rești Zilele filmului bulgar, organi
zate cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist.

(Agerpres)

I n f or ma ț i î
PRIMIRE LA MAREA 

ADUNARE NAȚIONALĂ
Președihtele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, a primit luni 
la amiază, la Palatul Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne pe Pierre 
Compt -Offenbach, președintele 
Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie Franța—Romînia 
din Adunarea Națională Franceză, 
cu soția, care ne vizitează țara la 
invitația Grupului parlamentar ro
mîn pentru relațiile de prietenie 
Romînia—Franța. . ; :

■ Seara, la restaurantul „Pescăruș“, 
Comitetul' de conducere al Grupu
lui romîn pentru relațiile de. prie
tenie Romînia—Franță a oferit o 
masă în cinstea oaspeților......... . •• - ’ • ...

RECEPȚIE
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI 
BRAZILIEI

Luni seara, ministrul Braziliei în 
R. P. Romînă, Carlos Jăcyntho de 
Barros, a oferit o recepție cu prile
jul aniversării proclamării indepen
denței Braziliei.

Au participat Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Valentin Sțeriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popular 
al Capitalei, conducători ai unor in
stituții . centrale,. academicieni și alți 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. . '.

•fc

Luni au părăsit Capitala, plecînd 
spre Helsinki, Ștefan Andrei, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M., și 
Vlad Vasile, membru al Consiliului 
U.A.S.R., care vor participa la șe
dința de constituire a Comitetului 
internațional de pregătire a celui 
de-al IX-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

(Agerpres)

16 ANI DE U PROCLAMAREA R. P. D.E0REENE
La 9 septembrie poporul coreean aniversează un 

eveniment, de seamă al istoriei sale. Se .împlinesc 
în această zi 16 ani de la proclamarea Republicii 
Populare Democrate Coreene. Expresie a aspirați
ilor fierbinți ale poporului muncitor din hțara dimi- 
nețelor liniștite" spre o viață nouă, un viitor lu
minos, făurirea statului democrat-popular pe pă- 
mîntul Coreei de nord a marcat un moment impor
tant în destinele acestui popor.

Anii care au trecut de atunci au constituit o pe-: 
rioadă de luptă și muncă eroică desfășurată de po
porul R. P. D. Coreene, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, pentru lichidarea grelei moște
niri a trecutului de dominație colonială, pentru în
făptuirea unor vaste transformări economice și so
ciale pe calea construcției socialiste. -

Deși munca pașnică, constructivă a acestui popor 
a fost întreruptă în 1950 de războiul care a pustiit 
țara timp de trei ani, oametiii ■ muncii din Coreea 
populară au izbutit în scurtă vreme să-și refacă 
orașele și satele distruse, să pășească mai departe. 
la dezvoltarea economiei naționale și a culturii. Re
marcabilele realizări dobîndite în industrializarea 
socialistă, dezvoltarea industriei grele, terminarea 
transformării socialiste a agriculturii au creat o 
bază solidă pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai, material și cultural, al celor ce muncesc.

Harnicul și talentatul popor coreean a întîmpinat 
marea sa sărbătoare, ca și împlinirea recentă a 19 
ani de la eliberarea patriei sale de sub dominația 
militariștilor japonezi, cu însemnate realizări. In 
perioada 1953—1963 
producție a sporit de 33 de ori ; față de anul 1946

producția mijloacelor de

NOTE DE DRUM

A

In a doua zi a Concursului și Festivalului 
internațional „George Enescu"

Luni, în cea de-a doua zi a pri
mei etape,, juriul secției de vioară a 
audiat în sală mică a Palatului 
R.P.R. următorii concurenți :. Wil
helm Martin (Brazilia), Oleg Moise- 
evici Kagan (U.R.S.S.), Valentina 
Ilie (R. P. Romînă), Danute Danie- 
levna Pomeranțaite (U.R.S.S.), 
Gheorghe Jalobeanu (R. P. Ro
mînă). în sala Ateneului R. P. Ro
mîne,'prin fața juriului secției de 
pian', au trecut concurență : Gabriel 
Amiraș (R. P. Romînă), Lin-Ling 
(R. P. Chineză), Elisabeta Ilinicina

Leonskaia (U.R.S.S.), Maria Luisa de 
Cantos (Spania), Jan Vrana (R. S. 
Cehoslovacă), Peter Backhaus (R. D. 
Germană), Li Chi-fang (R. P. Chi
neză), Vladimir Macarovici Scanavi 
(U.R.S.S.).

în fața juriului secției de capto, 
în sala Dalles, s-au prezentat con
curență : Mugur Bogdan (R. P. Ro
mînă), Viorica Cortez Guguianu 
(R. P. Romînă), Patricia Brown 
(S.U.A.), Ramon Santana Cardenas 
(Cuba), Beatriz Parra de Gil (Ecua
dor), Kevork Gagossian (Liban),. Bo

rislav Ștefanov Alexandrov (R. P. 
Bulgaria), Agnes Baltza (Grecia).

★
Seara, la Teatrul de Operă și Ba

let al R. P. Romîne a fost prezentat 
baletul „Iancu Jianu“ de Mircea 
Chiriac. Conducerea muzicală a apar
ținut dirijorului Cornel Trăilescu, 
coregrafia este semnată de Oleg 
Danovski, iar scenografia de Roland 
Laub.

Spectacolul, care a avut ca soliști 
pe Gabriel Popescu, Irinel Liciu, 
Alexa Dumitrache, Valentina Mas- 
sini, Stere Popescu și Adrian Gheor
ghiu, s-a bucurat de succes. La spec
tacol . au fost prezenți membri ai ju
riului concursului și invitați ai fes
tivalului.

Lucrările Congresului internațional
de știința solului

Luni au continuat în Capitală lu
crările celui de-al VIII-lea Congres 
internațional de știință solului. ’Au 
fost prezentate noi rezultate ale stu
diilor și cercetărilor făcute în dife
rite țări privind cunoașterea soluri
lor și ridicarea fertilității lor pentru 
sporirea producției Vegetale. O parte 
din comunicări s-au referit la re
gimul apei în solurile cu exces de 
umiditate pentru aplicarea raționa
lă a lucrărilor de drenaj în vederea 
stabilirii măsurilor de ameliorare a 
acestora și la măsurile necesare pen

tru a se evita tasarea excesivă a so
lului. Upele probleme teoretice s-au 
ocupat de sorbția ' și ' desorbția io
nilor din sol pe a căror dinamică 
se bazează- aplicarea corectă a în
grășămintelor minerale și organice, 
deschizînd noi posibilități de mă
rire a eficacității' acestora.

Influența condițiilor de sol (umi
ditate, aerație, concentrație a solu
ției solului ■ etc.) ■ a. îngrășămintelor 
bacteriene asupra asimilării sub
stanțelor nutritive și dezvoltării 
plantelor, a constituit obiectul altor

comunicări. O serie de expuneri au 
tratat geneza și caracterizarea solu
rilor mediteraniene subtropicale și 
tropicale, precum și a solurilor hi- 
dromorfe și aluviale — soluri cu 
fertilitate potențială ridicată dar in
suficient folosite în agricultură pînă 
în prezent.

în ședința plenară a fost expusă 
comunicarea „Fertilitatea solurilor 
în raport cu intensificarea agricul
turii în U.R.S.S.“.

în cursul zilei, specialiști străini 
au vizitat Institutul central de cer
cetări agricole, iar numeroși parti
cipant au făcut, în cadrul unor în
tîlniri, schimburi de opinii și rezul
tate ale cercetărilor în domeniul 
științei solului.

EVENIMENTUL SPORTIV AL SĂPTĂMÎNII Concurs sportiv

BALCANIADA DE ATLETISM DE LA BUCUREȘTI

Capitala țării noastre are din nou 
ocazia de a găzdui Jocurile balcanice 
de atletism. Marea competiție atle

tică — care se va disputa în zilele 
de 11, 12 și 13 septembrie pe stadio
nul „Republicii“ — constituie un eveni
ment deosebit de important pentru toți 
participanții. Programată cu exact o lună 
înaintea Jocurilor olimpice de la Tokio, 
balcaniada de la București are ca scop 
nu numai desemnarea campionilor bal
canici pe 1964, ci și cunoașterea poten
țialului acelor atleți și atlete care ur
mează să ia parte luna viitoare la Jocu
rile olimpice. Faptul presupune desigur 
o garanție că în întrecerile dfe pe sta
dionul „Republicii“ se vor înregistra 
performanțe valoroase, că lupta pentru 
primul loc la marea majoritate a pro
belor va fi extrem de pasionantă.

La actuala ediție a Balcaniadei — a 
XXIII-a — și-au anunțat participarea 
toate țările din această zonă a Europei: 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și Romîriia. Loturile ce vor fi 
prezente la start cuprind pe cei mai în 
formă sportivi — campioni și record
mani balcanici, performeri de talie eu
ropeană sau mondială.

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET
în'capitala R. P. Ungare au conti

nuat tneciurile pentru campionatul 
european feminin de baschet. Din 
cauza ploii torențiale, jocurile de 
luni • seară au fost „mutate“ la 
„Sportcsarnok“ care are o capacitate 
de 4 000 de locuri. Aici s-au întîlnit 
selecționatele R. P. Bulgaria și R- D 
Germane, componente ale grupei B. 
Demopstrînd o pregătire tehnică su
perioară^ sportivele bulgare au re

purtat victoria cu 64—46 (27—17). 
Rezultate din ultimele partide de 
duminică seara : R. P. Ungară— 
R.S.F. Iugoslavia 55-54 ; R. S. Ceho
slovacă—Italia 59-41.

Selecționata R. P. Romîne a ■ avut 
zi liberă, iar astăzi susține în com
pania reprezentativei R. P. Ungare 
un meci decisiv pentru calificarea în 
semifinale.

între atleți 
din R. P. Romină 
și R. S. F. Iugoslavia

Pe stadionul Tineretului din Turnu- 
Severin s-a desfășurat luni un con
curs sportiv prietenesc la care au 
participat tineri atleți din R. P. 
Romînă și R.S.F. Iugoslavia. Dintre 
rezultatele obținute la acest concurs 
remarcăm următoarele : 100 m plat: 
Petre Ciobanu (R.P.R.) 10"6/10; 1 500 
m : Covaci (Iugoslavia) 4’00”8/10 ; 
greutate: Ivancici (Iugoslavia) 16,38 
m; 400 m plat: Izbășescu (R.P.R.) 
50”.
A
In cîteva rînduri

• Là poligonul Tunari din Capitală, 
duminică au început, campionatele re
publicane de tir. In prima zi N. Ro
taru (Steaua) a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anului la 
armă 60 focuri culcat : 598 de puncte 
din 600 posibile, rezultat superior cu 
trei puncte recordului mondial. în 
ziua a doua s-au obținut următoarele 
rezultate : armă liberă calibru redus 
poziția genunchi : St. Caban (Dinamo) 
'— 398 puncte ; armă liberă, poziția pi
cioare : T Ciulu (Steaua) — 365 punc
te ; armă liberă calibru redus, trei 
poziții : I. Olărescu (Știința) — 1 132 
puncte ; talere din șanț : Gh. Enache 
(Steaua) 186 puncte.
,• Programul verificărilor sportivi

lor noștri pentru Tokio prevede săp- 
tămîna aceasta 4 întîlniri internațio
nale. Echipele de gimnastică se de
plasează în Suedia și Norvegia. 
Gimnastele vor întîlni reprezentativa 
suedeză în orașul Örebo în zilele de 
11 și 12 septembrie, iar echipa mascu
lină va avea ca adversară, la Oslo, 
formația Norvegiei, în zilele de 13 și 
14 septembrie. Pugiliștii primesc vizi
ta echipei olimpice a R.D. Germane 
în zilele de 11 și 13 septembrie. Me
ciurile vor avea loc la București și 
Craiova. în aceleași zile își vor 
disputa întîietatea, la Berlin, echipele 
secunde ale celor două țări.

extracția de cărbune a crescut de 11 ori, producția 
de energie .electrică, a sporit cu 287 la sută, cea de 
îngrășăminte chimice de 5,4 ori. Pe întinsul țării 
iau ființă noi fabrici, uzine, termocentrale. O dată cu 
preocuparea pentru ridicarea continuă a nivelului 
tehnic, se lărgește mereu gama de produse furni
zate de industrie. Poporul romîn se bucură din toată 
inima de succesele dobîndite de popo'rul-frăte co
reean în opera de construire a vieții sale noi, so
cialiste.

In plin contrast cu tabloul înfloritor al R.P.D. Co
reene se află situația din Coreea de sud caracteri
zată prin ruină economică', mizerie și șomaj pen
tru milioane de oameni ai muncii de la orașe și 
sate. După cum arată faptele, teroarea antipopulară 
nu poate înăbuși aspirațiile populației sud-çoreene 
spfe libertate, încetarea ocupației militare străine 
și reunificafèa țării, pe baze pașnice și democratice. .

Intre R. P\ Romînă și R.P.D. Coreeană există re
lații de prietenie și colaborare frățească multilate
rală, a căror dezvoltare și întărire continuă ser
vește ambelor popoare, intereselor unității și coezi
unii țărilor socialiste. Poporul romîn urmărește cu 
simpatie și solidaritate lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru unificarea pașnică și democratică a 
patriei sale.-

împărtășind sentimentele de bucurie ale poporu
lui coreean de ziua marii sale sărbători, poporul ro
mîn îi adresează calde..felicitări și urări de a obține 
noi și importante succese în desăvîrșirea construc
ției socialismului în R.P.D. Coreeană, în înflorirea 
patriei sale.

Conferință de presă 
la ambasada
din București

La ambasada R.P.D. Coreene dîa 
București a avut loc luni la amiază o 
conferință de presă organizată cU 
prilejul sărbătorii naționale a pu* 
porului coreean — cea de-a XVI-a 
aniversare a proclamării Republică 
Populare Democrate Coreene.

Au luat parte redactori ai presei 
centrale, ai Radiodifuziunii, și Ageri» 
ției romîne de presă „Agerpres“, co
respondenți străini -acreditați là 
București, atașați de presă ai unei 
misiuni diplomatice.

Ambasadorul R.P:D. Coréene, Giări 
Du Hoan, a făcut o expunere asupra 
dezvoltării multilàterale a Coreei în 
cei 16 ani care au trecut dé la pro
clamarea R.P.D. Coreene.

Seară a prieteniei
romrno- coreene

PRINTRE METALURGIȘTI
DIN KANSEN

Am parcurs drumul de la Phenian 
la Kansen în două rînduri. Prima 
dată — în urmă cu vreo doi ani ; 
a doua oară — acum cîteva luni. 
Și, în aceste condiții, mi-am putut 
da seama la fiecare pas de schim
bările petrecute într-un scurt inter
val de timp pe aceste meleaguri ale
R.P.D. Coreene.

Semnele noului și-au anunțat pre
zența chiar de la începutul călăto
riei. înainte de a părăsi Phenianul, 
trecem printr-un cartier al lui, cu 
zeci de blocuri de cîte 5—6 etaje ;

.tuiului .politehnic. A devenit pe rînd 
șef de secție, inginer-șef adjunct, iar 
acum-conduce întregul combinat.

— Construcția întreprinderii a în
ceput în 1938, încă pe timpul ocu
pației japoneze — ne spune direc
torul. Pe atunci producția de oțel nu 
depășea 10 000 de tone. După elibe
rare, combinatul s-a reconstruit și 
lărgit. Partidul și guvernul nostru 
acordă o mare atenție dezvoltării 
industriei. Economia țării are nevoie 
de tot mai mult metal și laminate. 
Ca urmare a eforturilor depuse, în

In împrejurimile combinatului se construiesc noi cartiere cu locuințe 
pentru muncitori

acum doi ani aici se lucra doar la 
fundații. Locurile sînt de nerecu
noscut, șl o clipă am impresia că 
mă aflu într-o localitate nouă, apă
rută parcă peste noapte.

In drum spre Kansen, străbatem 
sate de asemenea înnoite cu locuin
țe avîrid un aspect atrăgător, con
struite după proiecte tip, în stil tra
dițional coreean. Ici, colo, pe cîmp, 
grupuri de țărani sapă canale de 
Irigații. Căutînd să smulgă pămîn- 
tului recolte cît mai bune, țăranii 
coreeni folosesc pe scară tot mai 
largă îngrășămintele, precum și .mij
loace mecanizate pentru lucrarea o- 
goarelor ; dé asemenea, ei lărgesc 
suprafețele irigate pentru a fi cît 
mai puțin dependenți de capriciile 
naturii.

De-a lungul căii ferate se înșiră 
stîlpi de beton : se desfășoară lu
crări de electrificare a transportu
rilor feroviare. Tovarășul coreean cu 
care călătoresc, îmi spune că anul 
trecut s-ă terminat electrificarea li
niei Dancen—Hanvon, iar în 1984 se 
va termina electrificarea liniilor Phe
nian—Sinidiu și Phenian—Sincen.

Ajungem la Kansen, punctul de 
destinație al călătoriei noastre, unde 
urmează să facem o vizită la Com
binatul metalurgic. Semnele noului 
se reflectă și aici în blocurile con
fortabile, construite în ultimii ani, în 
care locuiesc majoritatea salariați- 
lor întreprinderii, în a^ezămintele 
social-culturale ridicate în acest răs
timp, în' zonele verzi amenajate în 
jurul clădirilor.

La combinat sîntem întîmpinați de 
Kim Don Ien, directorul întreprinde
rii. Pe vremuri,,el a fost simplu mun
citor. în anii puterii populare a că
pătat însă posibilitatea de a termina 
cursurile școlii medii, apoi ale Insti-

R.P.D. Coreeană s-au produs anul 
trecut aproximativ un milion de tone 
de. oțel, iar pentru anul în curs se , 
prevede o creștere de încă vreo 
150 000 de tone. Un rol important în 
realizarea acestei sarcini revine și 
colectivului combinatului de la Kan
sen. în 1963 combinatul a produs 
190 000 tone de oțel și 250 000 tone 
de laminate. Pentru acest an se pre
vede realizarea a 240 000 tone de 
oțel și 300 000 tone de laminate. La 
sfîrșitul septenalului, în 1967, com
binatul ar urma să producă 300 000 
tone de oțel, 350 000 tone de lami
nate de diferite profiluri, 10 000 tone 
de cabluri, 50 000 tone de țevi.

Directorul ni-1 prezintă pe Sin In 
Vin, șeful secției oțelărie. Originar 
din Coreea de sud, el a fost un 
timp șofer la Seul. în urmă cu 11 
ani a venit să lucreze la combinat, 
unde și-a însușit meseria de "oțelar. 
în primii ani, oțelarii de aci elabo
rau o șarjă în 10—11 ore. După în
delungi căutări, în urma studierii 
experienței muncitorilor din țările 
frățești, ei au izbutit să reducă du
rata de elaborare a șarjei la numai 
7 ore. Sin In Vin este deosebit de 
modest. Cînd aduci vorba despre 
munca și meritele lui personale, paré 
stînjenit și atribuie toate succesele 
colectivului de muncitori.

Pretutindeni în combinat întîlnim 
muncitori capabili, entuziaști. Mi 
s-au întipărit cu deosebire în minte 
chipurile tinerilor din secția de la
minoare, care, deși au mai puțini 
ani de experiență, vădesc o bună 
cunoaștere a meseriei, maturitate în 
munca ce-o desfășoară. De pildă, 
brigada lui Țoi San Iun a obținut 
rezultate deosebite în producție, reu
șind să elaboreze o nouă metodă 
de laminare cu linie dublă, ridicînd 
astfel productivitatea muncii.

Pe parcurs, directorul își continuă 
expunerea.

— Punem un accent deosebit pe 
introducerea tehnicii noi —ne spune 
el. Să vă dau cîteva exemple. La 
oțelărie Se prevede ca în cadrul 
septenalului să se ajungă la meca
nizare Completă, cu introducerea 
unui șir de elemente de automatiza
re. Ne propunem, de asemenea, 
„turnarea continuă". Proiectele sînt 
de pe acum întocmite și începem 
faza de aplicare, 
creșteri importante 
niile de producție.

Jn planul nostru de producție — 
continuă directorul — un loc de sea
mă îl ocupă creșterea producției 
de țevi, care se va realiza prin co
laborarea cu R. P. Romînă. Construc
ția fabricii de țevi este în curs, iar 
la sfîrșitul perioadei de plan (în 
1967 — n. a.), vom realiza o produc
ție anuală de 50 000 tone de țevi de 
diferite profiluri. Vă rog — mi s-a 
adresat directorul uzinei — să trans
miteți cititorilor ziarului dv. că spe
cialiștii romîni care participă la lu- 
.crările de pe șantierul laminorului 
de țevi muncesc exemplar, nu-și pre
cupețesc eforturile, colaborînd rod
nic cu muncitorii și tehnicienii noștri.

După cum am aflat, de la în
ceputul lunii august, pe baza 
punerii în funcțiune a instalații
lor livrate de Romînia, la combinat' 
s-a și început laminarea țevilor în 
flux continuu pe întreaga linie teh
nologică a primei etape.

Metalurgiștii din Kansen vădesc o 
permanentă preocupare pentru în
vățătură și ridicarea calificării. Mi 
s-a relatat că 80 la sută din mun
citori și tehnicieni studiază în dife
rite. forme, de învățămînt. 200 de 
muncjtori și. tehnicieni care urmează 
cursurile Institutului de metalurgie 
.v.or deveni ingineri în anul viitor. 
.Se prevede ca pînă la sfîrșitul pla
nului septenal mulți brigadieri să 
obțină calificarea de inginer.

I-am văzut pe mețalurgiști și în 
orele libere, la club sau acasă. Toți 
cei pe care i-am cunoscut mi-au 
vorbit cu însuflețire de viața nouă și 
preocupările lor, exprimîndu-și în- 

' crçderea în viitorul ce și-l făuresc.
Cele văzute la Kansen sînt o parte 

integrantă a tabloului marilor trans
formări și realizări înregistrate în 
R.P.D. Coreeană, în anii construcției 
socialiste.

Planul prevede 
în toate dome-

Sn provincia
în anii postbelici, provincia -Dia- 

gan cunoaște o dezvoltare impe
tuoasă. Volumul producției indus
triei constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor a crescut de 
16 ori, iar volumul extracției de di
ferite minereuri de 3,7 ori. în aceas
tă provincie, unde în trecut nu exis-

ta nici o întreprindere a industriei 
textile, în prezent funcționează 130. 
înainte de eliberare aici exista 
numai o singură școală medie, în 
prezént își desfășoară activitatea 6 
institute de învățămînt superior și 
763 școli tehnice.-

Cu prilejul celei de-a XVI-a ani* 
' versări a pr'oclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, luni 
în. Capitală, la Casa de cultură a ti* 
neretului din raionul N. Bălcescu,â 
avut loc o seară a prieteniei romî* 
no-coreene.

Au luat cuvîntul scriitoarea Ve* 
ronica Porumbacu și Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în R.R« 
Romînă.

în continuare a fost prezentat fSw 
mul coreean „Dragoste“,

fAgerpreaj

Succese ale siderurgiștilor
Datorită inovațiilor tehnice, mun» 

citorii de la furnalul nr. 10 al. Uzi» 
nelor siderurgice din Whanghal 
(R.P.D. Coreeană) produc zilnic cil 
56 la sută mai mult metal pe. metra 
cub de volum util. în primele șapte 
luni ale anului, oțelarii de Ia Uzi
nele din Sunjin au sporit producții 
de oțel cu 44 000 tone, față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar producția de fontă cu 
70 000 tone. Muncitorii de la topito
riile din Nampo au dat în funcțiune 
noi instalații, printre care fabrica de 
acid sulfuric, cu o capacitate anuală 
de 14 000 tone. în prezent se lucrea
ză la construirea noii hale de lami
nare a .metalelor neferoase și la .in
stalarea de noi băi de electroliză și 
cuptoare de aglomerare.

Uzina de vinii din Harbin
Dezvoltarea industriei de mase 

plastice din R.P.D. Coreeană a înre
gistrat, în ultimii ani, succese de sea
mă. La Hamhîn, important centru al 
industriei chimice, a fost construită 
o uzină de, vinii care are o capaci
tate anuală de 20 000 tone. Uzina 
dispune în prezent de numeroase; 
mașini-unelte.

Artiștii se inspiră
din viața nouă

La Phenian s-a deschis o expozt« 
ție de pictură, cuprinzînd 230 dsi 
exponate, tablouri în ulei și lucrări 
de graiică. Pictorii din Phenian au 
făcut în prealabil o excursie de stu
diu, vizitînd locuri istorice unde ș-au 
dat lupte revoluționare, precum și 
numeroase fabrici, întreprinderi.

Le la mina Moosan, o mare bază de exploatare a minereurilor de fier 
din R.P.D. Coreeană, se expediază zilnic peste 290 de vagoane de mine- 

reu spre întreprinderile metalurgice din țară



La Geneva

Propuneri pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice

GENEVA 7 (Agerpres). — într-un 
raport adresat luni Conferinței Na
țiunilor Unite pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Ge
neva, oameni de știință din cadrul 
Organizației pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) și Agenției In
ternaționale pentru energia atomică 
au declarat că izotopii și radiațiile 
pot ajuta la soluționarea problemei 
alimentației lumii. Potrivit raportu
lui,' izotopii și radiațiile pot fi folo
site în vederea sporirii producției în 
orice domeniu important al agricul
turii sau științei alimentare.

Intr-un alt raport adresat confe
rinței de către Organizația mondia
lă a sănătății (O.M.S.) și de către 
Agenția Internațională pentru ener
gia atomică se arată că medicina

Miniștrii de externe ai țărilor africane
-au încheiat dezbaterileȘi
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Luni seara au luat sfîrșit dezbateri
le miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor africane, membre ale O.U.A., 
îrj legătură cu situația din Congo și 
relațiile sale cu țările învecinate. 
Ședința de închidere urmează să 
aibă loc marți dimineață. Toți vor
bitorii au condamnat în cuvîntul lor 
iritervenția străină în treburile in
terne ale Congoului, subliniind ne
cesitatea găsirii unei soluții africane 
problemei în dezbatere. Au fost pre
zentate cîteva propuneri. Una dintre 
ele, prezentată de ministrul de ex
terne al Ghanei, prevede soluționa
rea problemei congoleze în trei eta
pe : mai întîi, proclamarea încetării 
focului și neutralizarea tuturor ar
matelor din Congo, apoi convocarea 
unei conferințe a reprezentanților 
principalelor partide congoleze și a 
conducătorilor răscoalei, sub auspi-

Crearea unui guvern 
la Stanleyville

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — 
Postul de radio Stanleyville a anun
țat că autoritățile forțelor răsculate, 
care dețin acest oraș (al treilea ca 
mărime din Congo), au hotărît să 
creeze un guvern popular, care va 
fi prezidat de Christophe Gbenye, 
unul din conducătorii Comitetului 
național de eliberare, cu sediul la 
Brazzaville, și care a fost ministru 
al afacerilor interne în guvernul 
prezidat de Patrice Lumumba. Prin
tre membrii guvernului, postul de 
radio îl menționează pe Gaston 
Soumialot, care va deține funcția de 
ministru al apărării.

NOTĂ

LA BURSA
După cum relatează presa occidentală, 

recent cursul lirei sterline a coborît la 
nivelul său cel mai scăzut din ultimii 
șapte ani — adică la 2,78—7/16 dolari 
S.U.A. pentru o liră, față de 2,78—1/4 
dolari, la cît se stabilise în septembrie 
.1957.

Fenomenul a produs o vie reacție în 
cercurile interesate din Anglia, ca și din 
alte țări occidentale, întrucît, așa cum 
remarcă unii observatori, nici după criza 
financiară din vara lui 1961, cursul mo- 
netei britanice nu s-a situat sub 2,78—1/2 
dolari. In plus, scrie ziarul «Le Monde», 
„avînd în vedere că Banca Angliei este 
obligată de acorduri monetare internațio
nale să intervină pentru a apăra limita 
inferioară a lirei, care este de 2,78 de 
dolari, sleirea neîncetată a valutei brita
nice nu se petrece fără a provoca o 
anumită emoție în lume".

Asupra cauzelor „căderii" cursului li
rei sterline se fac diferite comentarii în 
presa vest-europeană. Unii economiști se 
opresc mai întîi asupra deficitului ba
lanței de plăți externe a Angliei, care, 
după cum se prevede, se va cifra în a- 
cest an la 500 milioane de lire sterline. 
Potrivit aprecierilor presei, acest deficit, 
care a contribuit la diminuarea rezerve
lor de aur și devize, este determinat de 
mai mulți factori. Unul dintre aceștia este 
deficitul comerțului exterior, care în ia
nuarie a. c. s-a ridicat I? cifra importantă 
de 120 milioane de lire. In urma unor 
măsuri întreprinse de guvernul britanic, 
soldul pasiv al balanței comerciale s-a 
diminuat, ajungînd în luna iulie |a 87 mi
lioane de lire sterline. Această amelio
rare — scrie ziarul «La libre Belgique» 

■— „este considerată mai mult aparentă 
decît reală, pentru faptul că ea se da- 
toreșfe, în principal, unei scăderi a im
porturilor, cu 43 milioane de lire sterline". 
Paralel cu diminuarea importurilor, con
tinuă același ziar, în ultimele trei luni, 
exporturile âu scăzut și ele cu 39 milioa
ne de lire sterline, iar aceasta, „nu înce
tează să preocupe autoritățile britanice, 
care speră într-o expansiune a vânzărilor 
pe piețele externe". Avînd în vedere si
tuația creată, comentatorii ziarului «L’Ex- 
press» sînt de părere că spre sfîrșitul a- 
cestui an „guvernul britanic va trebui să 
rezolve o veche dilemă : sau să ia măsuri 
care să acționeze direct asupra balanței 
de plăți sau să adopte o politică deflațio- 
nistă, dar în aceste condiții guvernul va 
fi nevoit să facă față unei noi perioade 
de stagnare".

In legătură cu cauzele situației create 
în domeniul balanței de plăți, comenta
torii relevă și alte aspecte. „In ultimii 
20 de ani, scrie ziarul «New York Ti
mes», Anglia a oscilat de la o criză la 
alta, de la un paleativ la altul și a risipit 

nucleară a devenit în ultimul timp o 
ramură medicală importantă care 
înlocuiește în multe cazuri folosirea 
razelor X. Dezvoltarea ei a făcut 
posibilă aplicarea diferitelor trata
mente în numeroase cazuri de can
cer uman, leucemie și a dat de ase
menea posibilitatea să se întreprin
dă cercetări asupra organelor in
terne ale omului. James Ramey, 
membru al Comisiei americane pen
tru energia atomică, a înaintat con
ferinței un raport în legătură cu po
sibilitatea folosirii unei tehnologii 
nucleare în transformarea apei mă
rii în apă potabilă. într-o conferință 
de presă anterioară, A. M. Petro- 
sioneț, șeful delegației sovietice, a 
subliniat între altele importanța lu
crărilor în legătură cu această nouă 
problemă științifică.

ciile Organizației Unității Africane, 
și, în sfîrșit, crearea unor forțe afri
cane care să mențină ordinea în 
Congo în perioada conferinței și a 
alegerilor generale. Aceste forțe ar 
urma să fie retrase din Congo ime
diat după alegerea unui guvern. O 
altă propunere, prezentată de Gu
ineea, Coasta de Fildeș, Liberia și 
Sierra Leone, se referă la constitui
rea unei comisii de anchetă a O.U.A. 
care să fie trimisă în Congo. Propu
nerea este sprijinită, de asemenea, 
de Congo (Brazzaville) și de Kenya. 
Din surse apropiate conferinței s-a 
aflat că pe masa președintelui con
ferinței au fost depuse mai multe 
rezoluții printre care se remarcă 
cele provenind din partea R.A.U., 
Mali, Ghanei și Algeriei. Ele se a- 
propie în conținut prin următoarele 
propuneri : înlăturarea trupelor de 
mercenari și încetarea amestecului 
străin în Congo, încetarea imediată 
a focului, formarea unui guvern 
provizoriu, organizarea de alegeri 
generale, constituirea unei comisii a 
O.U.A., care să aplice propunerile 
amintite, constituirea unei alte co
misii a O.U.A., care să se deplaseze 
în țările ce se amestecă în treburile 
Congoului pentru a le cere să înce
teze această acțiune. Luni seara a 
fost anunțată crearea unui comitet, 
alcătuit din șapte membri (Tunisia, 
Nigeria, Africa Centrală, Kenya, 
Mali, Republica Tanganica și Zanzi
bar și Ghana), însărcinat cu elabo
rarea'rezoluției finale ce urmează a 
fi supusă aprobării miniștrilor de 
externe africani în ședința de în
cheiere de marți dimineața. Comite
tul își desfășoară lucrările sub pre
ședinția ministrului de externe al 
Kenyei.

LONDREI
resursele, evitînd problema de a face ca 
industria ei să devină suficient de com
petitivă”.

Comentatorii de presă apreciază, de 
asemenea, că slăbirea monetei britanice se 
datorește și unor factori externi, ca de 
pildă lipsa dolarilor în Europa de vest 
și creșterea ratei scontului în unele țări 
occidentale, care au sporit vînzările de 
lire sterline.

Ce căi se preconizează, în prezent, 
pentru a se face față situației create ? 
Printre acestea se numără : deschiderea 
unui credit de 1 miliard de do
lari pentru Anglia de către Fon
dul monetar internațional, socotit unul 
din cele mai substanțiale ajutoare care 
se pot da lirei ; un aranjament de 500 
milioane de dolari încheiat cu Statele 
Unite ; un împrumut de 200 pînă la 300 
milioane de dolari pe care îl pot acorda 
băncile centrale vest-europene Angliei ; 
posibilitatea acestei țări de a ridica taxa 
de scont în vederea atragerii unor capi
taluri străine ș.a. La toate aceste mij
loace, care fără îndoială pot sprijini 
într-o anumită măsură moneta britanică, 
se adaugă și faptul că City-ul Londrei 
este una dintre cele mai importante pie
țe financiare ale Occidentului și, ca a- 
tare, dispune de posibilități proprii pen
tru menținerea cursului lirei sterline. Nu 
trebuie uitat că lira sterlină, alături de 
dolarul american, este mult utilizată în 
reglementarea comerțului internațional și 
servește ca rezervă băncilor centrale din 
Occident.

Dar, tocmai rolul pe care lira sterlină 
îl joacă pe plan internațional pune sub 
semnul întrebării eficacitatea măsurilor 
de stabilizare enumerate mai sus. Refe- 
rindu-se la acest fapt unii comentatori 
arată : „Fondul monetar internațional a 
început să fie cam sfrimforat în ceea ce 
privește devizele pe care le poate uti
liza pentru a sprijini rezervele monetare 
ale țărilor membre.., Deși situația nu 
este'încă critică, ea este considerată ca 
neliniștitoare într-un moment în care An
glia ar fi obligată să recurgă la ajutorul 
F.M.I.". («New York Times»).

In ce privește celelalte căi preconizate, 
cum ar fi ridicarea taxei de scont a Băn
cii Angliei, se poate reaminti că măsuri 
similare întreprinse de alte state occi
dentale n-au dat rezultatele scontate.

După o opinie larg răspîndită în presa 
occidentală, la înlăturarea actualelor di
ficultăți pot contribui eficient extinderea 
relațiilor comerciale reciproc avantajoase 
cu țările socialiste, ca și folosirea în 
scopul dezvoltării economice a acelor 
resurse care în prezent se folosesc în 
mod neproductiv.

Gheorghe CERCELESCU

La a 20-a aniversare a eliberării Bulgariei

Primirea delegației de partid și de stat
a R.P. Romine de către T. Jivkov si Gh. Traikov

1

SOFIA 7. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Delegația 
de partid și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Secretar al C.C. al P.M.R., 
care participă la manifestările prile
juite de cea de-a 20-a aniversare a 
eliberării Bulgariei de sub jugul 
fascist, a fost primită luni de tova
rășii Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B. și președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și de Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

La primire au participat tovarășii 
general de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghi Kulișev, 
vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria, și Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

Sosirea la Sofia a delegației 
de partid și guvernamentale 
a U. R. S. S.

SOFIA 7 (Agerpres). — La invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a guvernului 
R. P. Bulgaria, la 7 septembrie a so
sit la Sofia, pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascist, delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S., condusă de 
L. I. Brejnev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

La pavilioanele romînești ale Tirgurilor 
de Sa Leipzig și Salonic

LEIPZIG 7 (Agerpes). — Dumini
că dimineață, oficiul comercial . cu 
expunere de mostre cu care partici
pă R. P. Romînă la Tîrgul interna
țional de toamnă de la Leipzig a 
fost vizitat de președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, 
Walter Ulbricht, însoțit de Iulius 
Balkow, ministrul comerțului exte
rior și inter-german, precum și alte 
personalități oficiale. Walter. Ul
bricht a dat o apreciere pozitivă pre
zenței Romîniei la tîrg.

★
SALONIC 7 (Agerpes). — Sîmbătă 

seara a fost' inaugurat cel de-al 
29-lea Tîrg internațional de la Sa
lonic. La festivitățile de deschidere 
au participat regele Constantin, pri
mul ministru grec, G. Papandreu, 
precum și alte oficialități grecești. 
In acest an, la Tîrgul internațional 
din Salonic participă firme și or
ganizații comerciale din 31 de țări.

După alegerile 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — După anunțarea rezultate
lor definitive ale alegerilor de la 
4 septembrie, noul președinte ales 
al Republicii Chile. Eduardo Frei, a 
ținut o primă conferință de presă la 
Santiago de Chile. El a declarat că 
se va strădui să traducă în viață 
programul său electoral, în special 
în domeniul dezvoltării economice, 
construcției de școli și de clădiri și 
pentru a asigura de lucru chilieni
lor. Totodată, el. și-a exprimat spe
ranța că parlamentul va colabora 
cu președintele în realizarea acestui 
program. El a spus că va depune 
eforturi pentru reglementarea paș
nică a problemei cubane „împreună 
cu alte guverne latino-americane".

Agenția Associated Press, rela
tează că Eduardo Frei va menține 
bune relații cu Occidentul și se aș
teaptă să promoveze o politică de 
colaborare strînsă cu Statele Unite. 
El se pronunță în favoarea unui 
control mai strict al statului asupra 
societăților străine, dar dorește, de 
asemenea, să încurajeze sporirea de 
capital nord-american în Chile.

în cursul zilei de luni, delegația de 
partid și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R.^ 
a vizitat Parcul Național de pe ma
sivul Vitoșa, din apropierea Sofiei. 
Aici s-a oprit la telefericul care face 
legătura cu cartierul Boiana și la 
centrul turistic Kopitoto. în conti
nuare a vizitat noile complexe de 
blocuri din cartierele V. I. Lenin și 
Hipodrom, precum și magazine din 
aceste cartiere. După-amiază delega
ția a vizitat barajul Iskr și stațiunea 
climaterică Boroveț. In aceste vizite, 
delegația romînă a fost însoțită de 
prof. Alexandăr Obretenov, membru 
al C.C. al P.C.B. și președinte al 
Consiliului permanent pentru pro
blemele de construcție și sistemati
zare din cadrul Adunării Populare, 
și de prof. Petr Tașev, arhitect șef 
al orașului Sofia.

Sesiunea solemnă 
a Adunării Populare

SOFIA 7 (Agerpres). — în după- 
amiaza zilei de 7 septembrie la So
fia au început lucrările celei de-a 
8-a sesiuni jubiliare a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Adunarea 
a adoptat proiectul de lege cu pri
vire la amnistie, a ales Comisia 
pentru pregătirea proiectului noii 
constituții, în frunte eu Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și a adoptat o 
serie de modificări administrative.

R. P. Romînă expune mașini și uti
laje din industria grea.

Pavilionul romînesc a fost vizitat 
de Gheorghios Melas, ministrul co
merțului, C. Mitsotakis, ministrul 
finanțelor, Anghelusis, subsecretar 
de stat la Ministerul Comunicațiilor, 
Nikolas Maliakis, subsecretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, și 
Costas Samaras, directorul tîrgului. 
Un interes deosebit în rîndurile vi
zitatorilor l-au stîrnit mașinile-unel- 
te, compresoarele frigorifice și noile 
tipuri de tractoare romînești.

semnată de regizorul egiptean 
Fatah Nashaty, prezintă activitatea 
teatrală din R. P. Romînă și sublinia
ză progresele culturale ale poporului 
romîn în cei 20 de ani de la elibe
rare.

LONDRA. A avut loc ceremonia 
înmînării premiului „Medalia de aur 
a păcii“ fostului decan de Canter
bury, dr. Hewlett Johnson. Medalia a 
fost înmînată de prof. John Bernal, 
președinte executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii.

CHIȘINAU. Continuîndu-și turneul 
în U.R.S.S., ansamblul „Perinița" a 
prezentat la 6 septembrie 1964 un 
spectacol la Teatrul de vară din Chi- 
șinău în fața a aproape 10 000 de 
spectatori. La spectacol au asistat : I. 
I. Bodiul, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, A. F. Dior- 
dița, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Moldovenească, con
ducători de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură, oameni ai 
muncii din Chișinău și din împreju
rimi. Spectacolul s-a bucurat de un 
succes deosebit.

ATENA. între 1 și 6 septembrie 
1964, a avut loc la Atena cel de-al 
IV-lea Congres internațional al cer
cetătorilor de folclor în domeniul na
rațiunilor populare, cu participarea 
reprezentanților din 20 de țări. R. P. 
Romînă a fost reprezentată la congres 
de prof. Mihai Pop și Constantin 
Bărbulescu de la Academia R. P. Ro
mîne. K. C. Peeters, profesor belgian, 
a elogiat metoda de lucru a Institu
tului de folclor din București și ca
litatea comunicărilor specialiștilor ro- 
mîni.

CAIRO. Zilele trecute a apărut, în 
limba arabă, piesa „Trei generații“ 
de Lucia Demetrius. Introducerea,

Cuvintarea radiotelevizată 
a lui N. S. Hrusciov

?

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 
septembrie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a luat cuvîntul la posturile 
de radio și televiziune din Moscova 
împărtășindu-și impresiile asupra 
vizitei pe care a făcut-o în Ceho
slovacia în fruntea delegației de 
partid și guvernamentale sovietice, 
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Insurecției naționale din Slovacia.

CUVÎNTAREA
LUI WLADISLAV GOMULKA 
LA SĂRBĂTOAREA RECOLTEI

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P. la 6 
septembrie, Wladislav Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al P.M.U.P., a rostit o cuvîntare la 
Varșovia cu prilejul Sărbătorii re
coltei. El a exprimat mulțumiri căl
duroase țăranilor pentru munca lor 
încordată în timpul campaniei de 
recoltare.

Vorbitorul a subliniat că în acest 
an Sărbătoarea recoltei coincide cu 
împlinirea a 20 de ani de la reforma 
agrară. Trecînd în revistă rezulta
tele obținute de țărănimea poloneză 
în această perioadă, vorbitorul a a- 
rătat că acestea se bazează pe alianța 
dintre muncitori și țărani, pe in
dustrializarea socialistă a țării și pe 
condițiile create de noua orînduire 
socială. W. Gomulka a subliniat 
sarcinile țărănimii cu privire la 
dezvoltarea agriculturii și ridicarea 
producției agricole la un nivel care 
să satisfacă pe deplin cerințele cres- 
cînde ale țării. în continuare vor
bitorul s-a ocupat de planurile și di
rectivele economice ale Poloniei, 
dictate de grija pentru bunăstarea 
poporului și creșterea puterii țării 
și care sînt inseparabil legate de 
perspectiva pașnică a dezvoltării 
Europei și a întregii lumi.

în legătură cu împlinirea a 25 de 
ani de la atacul criminal al Germaniei 
hitleriste împotriva Poloniei, vorbi
torul a arătat că capitolul istoriei 
celui de-al doilea război mondial nu 
a fost încheiat și că lupta pentru 
menținerea păcii continuă să ră- 
mînă sarcina cea mai importantă a 
tuturor popoarelor.

Congresul sindicatelor 
britanice

BLACKPOOL 7 (Agerpres). Luni 
au început la Blackpool (nord-vestul 
Angliei) lucrările celui de-al 96-lea 
Congres anual al Congresului sindi
catelor britanice (T.U.C.), lă care 
participă 1000 de delegați, reprezen- 
tînd 200 de uniuni sindicale afiliate 
la T.U.C.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
de luni după-amiază, liderul parti
dului laburist, Harold Wilson, s-a 
referit la o serie de probleme privind 
situația economică a Angliei și s-a 
pronunțat pentru o dezvoltare plani
ficată a veniturilor, paralel cu creș
terea productivității. El a spus că 
actualul dezechilibru dintre import 
și export este mai defavorabil decît 
anul trecut și chiar mai defavorabil 
decît în perioada de criză din anul 
1961. Wilson a precizat că exportu
rile Angliei sînt „aproape cele mai 
scăzute din Europa“. El a arătat că 
partidul conservator este vinovat de 
faptul că exporturile britanice pe 
piața țărilor Commonwealthului au 
scăzut de la 44 la sută la 33 la sută. 
Totodată, el a arătat că un eventual 
guvern laburist va da o nouă orien
tare exporturilor britanice, va pro- 

I mov-a o nouă politică economică.

LONDRA. A fost editat primul vo
lum al documentelor Internaționalei 
I. Volumul cuprinde protocoalele șe
dințelor Consiliului general al Inter
naționalei I din ziua întemeierii sale 
pînă în august 1866 și documentele 
publicate de Consiliul general pînă la 
această dată.

DELHI. Luni s-a deschis sesiunea 
ordinară a Parlamentului indian, pri
ma ședință de la formarea guvernului 
Shastri, după moartea lui Jawaharlal 
Nehru.

MOSCOVA. La Institutul de biolo
gie din Moscova a fost descoperită 
o nouă părticică a celulei vii denu
mită „informosom“, alcătuită din acid 
ribonucleic. (Acest acid constituie baza 
unei sinteze a albuminei și conține 
„informații“ despre proprietățile încă 
necunoscute ale albuminei). „Informo- 
somi“ se găsesc în toate celulele ani
malelor și plantelor, nu numai în 
bacterii. De aceea, descoperirea pre
zintă o mare importanță în legătură 
cu cercetarea bolilor infecțioase.

SINGAPORE. Luni, prima zi în care 
restricțiile pe circulație au fost ridicate 
pentru cîteva ore, la Singapore au iz
bucnit din nou demonstrațiile și cioc
nirile violente. Luni dimineața, în
semnate forțe polițienești din Singa

Presa internațională 
DESPRE EVENIMENTE 
LA ORDINEA ZILEI
• Negocierile anglo- 

sud -rhodesiene

© O sosire „inopinată" 
la Saigon

La Londra a sosit duminică 
seara primul ministru sud-rhode- 
sian, Ian Smith, pentru convorbiri 
cu premierul britanic, Douglas 
Home, cu privire Ia viitorul con
stituțional al acestui teritoriu. 
Agenția France Presse a trans
mis luni un comentariu din capi
tala Angliei, în care se spune :

„O «conferință a ultimei șanse» se 
deschide la Londra. Va reuși oare 
guvernul britanic să împiedice pe 
unul din «copiii săi teribili» să cree
ze o situație explozivă în Africa 
Centrală și să zguduie, pe deasupra, 
Commonwealth-ul ? Este vorba de 
Rhodesia de sud : aproximativ 
400 000 km p. Această țară africană, 
fostă colonie britanică, oferă parti
cularitatea că minoritatea albă (pu
ternică pentru Africa, cu peste două 
sute de mii de albi la mai puțin 
de trei milioane de locuitori) inten
ționează să-și păstreze puterea, ba
zată pe un regim «democratic» cal
culat : limitările dreptului de vot îi 
împiedică pe negri să obțină o re
prezentare în proporție cu numărul 
lor.

Pentru a salva această poziție, gu
vernul alb din Salisbury dorește

Ziua solidarității internaționale 
a ziariștilor

Tradițional, presa progresistă mar
chează ziua de 8 septembrie ca zi a 
solidarității internaționale a ziariș
tilor. Această manifestare este strîns 
legată de numele lui Julius Fucik, 
neuitat luptător pe baricadele liber
tății, ale drepturilor omului, care 
pînă in clipa din urmă a vieții sale, 
curmată de călăi naziști, a slujit cu 
neabătută credință interesele po
porului, cauza păcii și democrației. 
Viața, lupta sa constituie o pildă 
mereu vie pentru ziariștii progre
siști.

In epoca noastră, presa dobîndeș- 
te un rol tot mai mare în viața ob
ștească, devine o forță tot mai pu
ternică de influențare și formare a 
opiniei publice. Din ce în ce mai

Discursul președintelui S. U. A. 
in cadrul campaniei electorale

NEW YORK 7 (Agerpres). — Cam
pania electorală a partidului demo
crat din S.U.A. a fost deschisă ofi
cial de președintele Johnson prin- 
tr-un discurs rostit luni în orașul 
Detroit. Referindu-se la declarațiile 
lui Barry Goldwater, candidatul 
partidului republican la viitoarele 
alegeri prezidențiale, care pleda 
pentru trecerea în mîinile șefilor 
militari a responsabilității utilizării 
armelor nucleare (în prezent această 
responsabilitate o deține numai pre
ședintele țării), Johnson a declarat 
că „nici un președinte al S.U.A. nu 
poate să se dezică de responsabili

pore au intervenit pentru a pune ca
păt incidentelor, deschizînd focul și 
operînd arestări. Pînă în prezent au 
fost operate peste 500 de arestări, 12 
persoane au fost ucise, iar 78 au fost 
rănite.

PARIS. Prințul Boun Oum, liderul 
grupării politice de dreapta din Laos, 
a avut luni după-amiază o întreve
dere cu generalul de Gaulle. în de
clarația făcută după întrevedere, Boun 
Oum a arătat că s-a folosit de aceas
tă ocazie pentru „a solicita președin
telui de Gaulle precizări asupra punc
telor sale de vedere în problemele 
Asiei de sud-est, în general, și asupra 
Laosului, în special“.

BONN. Intr-un interviu acordat 
Buletinului de presă vest-german „Par
lamentarische Politischer Presse-, 
dienst“, Guy Mollet, secretarul gene
ral al Partidului socialist francez, a 
declarat că Occidentul nu trebuie să 
facă nimic care ar putea împiedica 
destinderea între Est-Vest. Partidul 
socialist francez, a . subliniat Guy 
Mollet, se pronunță împotriva răspîn- 
dirii armelor nucleare și sporirii nu
mărului de state care dețin aceste 
arme.

PARIS. Duminică a avut loc la 
Reims o ceremonie oficială cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de la victoria 
armatei franceze la Marna. La această 
festivitate au luat parte generalul de 
Gaulle, primul ministru al Franței, 
Pompidou, și alte persoane oficiale 
ale guvernului francez. Președintele 
Franței, de Gaulle, a rostit o cuvîn

independența «imediată», pentru a 
scăpa de orice influență reformatoa
re din Londra. Primul ministru 
al Rhodesiei de sud, vine cu ame
nințarea nedeghizată de «a lua» in
dependența necondiționată, și de a 
pune astfel toată lumea în fața unul 
fapt împlinit”.

Agențiile de presă au trans
mis luni noi relatări despre si
tuația de Ia Saigon, unde gene
ralul Khanh, șeful guvernului sud- 
vietnamez, nu a izbutit încă să-șl 
consolideze poziția. în timp ce 
Khanh se afla luni într-o ședință 
cu generalul Khiem, Ia sediul 
statului major, celălalt membru 
al „triumviratului", generalul 
Minh, a sosit pe neașteptate la 
statul major.

După cum relatează agenția 
France Presse, sosirea inopinată a 
generalului Minh „a zădărnicit în- 
trucîtva planurile actualului șef al 
guvernului". Totodată, sosirea gene
ralului Minh a prilejuit o ședință 
în plenum a triumviratului. Agenția 
citată transmite că la ședință au 
fost discutate probleme privind com
poziția „Comitetului înțelepților" a 
cărui formare a fost anunțată re
cent. în ciuda asigurărilor date în 
cursul săptămînii trecute — că noul 
guvern va fi ales de „Comitetul în
țelepților" — generalul Khanh a dat 
de înțeles celor doi conlocutori că 
este posibil „să procedeze singur 
la remanierea actualei echipe gu
vernamentale". La rîndul său, 
Khiem, care demisionase, a afirmat 
că „rămîne în postul de comandant 
șef șf de membru al triumviratului".

numeroși ziariști, indiferent de con
cepțiile lor politice sau filozofice^ 
consideră ca o datorie a lor de cinste 
și de mare răspundere să militeze 
pentru întărirea păcii, în sprijinul 
ideilor coexistenței pașnice, al prie
teniei și colaborării între popoare.

Ziariștii din țara noastră, cărora 
le sînt scumpe cele mai înalte și 
nobile idei ale umanității, își expri
mă calda simpatie și solidaritate cu 
confrații lor progresiști din toată 
lumea și își ridică cu putere glasul 
împotriva măsurilor de persecutare 
îndreptate, într-un șir de țăr, f n- 
potriva colegilor lor ce și-u'u pus 
munca și creația în slujba idealu
rilor de pace, dreptate și progres 
al omenirii.

tatea unei astfel de hotărîri". După 
ce a subliniat că nu este suficientă 
abținerea de la agresiune, el a de
clarat că „Statele Unite vor trebui 
să depună cu răbdare eforturi pen
tru a deschide noi căi spre pace“. în 
acest-sens el a amintit realizarea a* 
cordului privind încetarea experien
țelor cu arme nucleare în cele trei 
medii, precum și reducerea produc* 
ției de arme nucleare, calificîndu-le 
ca fiind doar pași de început. în con
tinuare el a făcut apel la sprijinul 
tuturor americanilor în favoarea 
măsurilor preconizate de adminis
trația partidului democrat.

tare în care a scos în evidență rolul 
jucat de armata franceză în înfrîn- 
gerea armatelor germane la Marna. 
După festivități, la Reims a avut loc 
o paradă militară.

Zilele trecute au început emisiu
nile regulate de radio și televi
ziune de pe insula artificială 
REM din Marea Nordului. Acestea 
sînt posturi pirat care în afara e- 
misiunilor distractive transmit re
clame. Pe insulă se poate ajunge, 
așa după cum se vede în fotogra
fie, numai cu ajutorul unui coș 
special construit pentru personal.
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