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A ÎNCEPUT
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De la trimișii speciali Ager

pres, Sorin Strujan și Adrian 
■ Ionescu.

Luni dimineața, in pre
zența tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mine, și Losip Broz Tito, se-

niștilor din R. S. Serbia, Du- 
șan Petrovici-Sarțe, președin
tele Skupștinei R. S. Serbia, 
Miloș Minici, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale și 
președinte al părții iugoslave 
a Comisiei mixte de colaborare 
economică iugoslavo-romină, 
Slobodan Penezici, președintele

mașini îndrepți 
trece pe la G 
mii de constn 
oameni ai mum 
2 000 din R.S.F. I 
niți să participe 
de pe malul rom 
cu căldură.

Dunărea

Ieri
admitere în facultățile și 
tutele de învățâmînt superior — 
cursuri de zi. Zeci de mii de ab
solvenți ai școlilor medii, dor
nici să-și însușească o pregătire 
superioară, se prezintă la aceas
tă mare verificare.

In ziua primelor emoții am
-----•-----

Un nou regulament

Pe malul rominesc, la Gura VanTovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este mtimpinat pe malul iugoslav de 
tovarășul Iosip Broz Tito
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Incepînd cu viitorul an 
Iar. intră in vigoare un 
regulament al școlilor de 
tură generală elaborat de Mi
nisterul Invățămîntului.

Printre altele, regulamentul 
stabilește noile sarcini ale în- 
'ițămîntului de cultură gene- 
lă, menționează obligativita- 
a și gratuitatea învățămîn tu

lul pentru toți copiii în vîrstă 
de 7—16 ani, precum și acor
darea gratuită a manualelor 
școlare pentru clasele I—VIII. 
Mai cuprinde o serie de preve
deri menite să îmbunătățească 
organizarea și activitatea pro
cesului de învățămînt De ase
menea. conform planului de 
invățâmint al școlii medii de 
12 ani, regulamentul precizea
ză organizarea secțiilor reală 
și umanistă pentru ultimele 
trei clase ale școlii medii, pre
cum și hotărîrea ca învățămîn. 
tul de zi să se desfășoare în 
general în prima jumătate a 
zilei, perioadă în care elevii 
se pot concentra mai ușor și 
randamentul în asimilarea cu
noștințelor este mai bun. In 
același scop, regulamentul a- 
cordă posibilitatea învățătoru
lui să întrerupă ora de curs 
la clasa 1 pentru 10 minute, 
cînd școlarii au nevoie de o- 
dihnă. Prevede totodată forme 
variate de evidențiere pentru 
succesele obținute la învăță
tură, purtare bună și partici
pare la acțiunile organizate în 
școală, fixează criteriile de a- 
cordare a premiilor la sfîrșitul 
anului școlar, a diplomelor de 
merit și de onoare la termina
rea studiilor, tratează pe larg 
cerințele privind comportarea 
și atitudinea elevilor în clasă, 
în familie, pe stradă și în lo
caluri publice.

vizitat cîteva institute din Ca
pitală.

La Politehnică am fi dorit să 
stăm de vorbă cu viitorii elec- 
troniști, energeticieni, construc
tori de mașini, mecanici. N-a 
fost însă, posibil ; se aflau în 
săli și amfiteatre, concentrați în 
rezolvarea problemelor de fizică 
— prima probă scrisă. Despre ei, 
însă, ne-a vorbit tov. prof. ing. 
C. Dinculescu, rectorul institu
tului : ..Aproape cinci mii de 
tineri concurează pentru a deve
ni studenți ai institutului nostru, 
împlinirea dorinței lor depinde, 
firește, de modul în care s-au 
pregătit. Pînă Ia cunoașterea 
rezultatelor, se impune totuși, o 
remarcă îmbucurătoare; în a- 
cest an candidații s-au orientat 
mai bine în alegerea facultăților.

Se constată o creștere a număru
lui tinerilor care vor să urmeze 
metalurgia și mecanica agricolă, 
creștere explicată prin dezvolta
rea pe care o cunosc aceste sec
toare ale economiei noastre".

Aspiranții la profesiile de agro
nomi, horticultori, veterinari, 
erau la fel de preocupați. Pen
tru că realizarea visului îndră
git, depinde și de răspunsul /pe 
care-1 dau astăzi la chimie. Și 
fiecare dorește să dea un răspuns 
cît mai bun.

Aceeași atmosferă, aceleași e- 
moții le-am întîlnit pretutindeni, 

unde am trecut: Ia Institu- 
de construcții 
fizică, la I.C.F.
teatru. Și peste

și Facultatea 
și Institutul 
tot, aceeași

pe 
tul 
de 
de
încredere, același optimism.

Plecarea la Sofia
a delegației de partid și de stat

a R. P. Romine
Duminică după-amiază a 

părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Sofia, delegația de 
partid și de stat a R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiului 
Adunării Populare și Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bul
garia, va participa la mani
festările prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte to
varășii Constantin Tuzu, vice-

★

președinte al Consiliului de 
Miniștri, general locotenent 
Mihai Burcă, membru al C.C. 
al P.M.R., adjunct al ministru
lui forțelor armate, și loan 
Beldean, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Bulgaria.

Membrii delegației au fost 
conduși la aeroportul Băneasa 
de tovarășii Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Leontin 
Sălaj an, de membri aj C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului R. P. Romîne.

Au fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, și membri 
ai ambasadei.

★

cretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, a 
avut loc festivitatea de inau
gurare a lucrărilor pentru 
construirea Sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier, obiectiv de mare 
însemnătate pentru dezvolta
rea economiei naționale a ce
lor două țări și pentru îmbu
nătățirea condițiilor de navi
gație pe, Dunăre.

Festivitatea s-a desfășurat 
pe ambele maluri ale Dunării— 
la Sip, în R.S.F. Iugoslavia, și 
la Gura Văii, în R. P. Romînă, 
localități situate la cele 
două capete ale viitorului ba
raj ce va zăgăzui apele bătri- 
nului fluviu.

Din partea romînă au parti
cipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri, Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții romîne a Co
misiei mixte de colaborare eco
nomică romîno-iugoslavă, Gri- 
gore Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat, Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei e- 
lectrice, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Dumitru Simu- 
lescu, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, An
drei Păcuraru, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., Pe
tre Blajovici, prim-secretar al 
Comitetului regional Banat al 
P.M.R., Ion Stănescu, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.M.R.j Ion 
Predescu, președintele Sfatului 
popular regional Oltenia, Va- 
sile Daju, președintele Sfatu
lui popular regional Banat, 
■Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și ener
giei. electrice, președintele păr
ții romîne a Comisiei mixte 
romîno-iugoslave pentru Por
țile' de Fier, conducători ai in
stitutelor de proiectare și în
treprinderilor constructoare, 
reprezentanți ai Administra
ției fluviale a Porților de Fier, 
membri ai Comisiei mixte ro
mîno-iugoslave și alte persoa
ne oficiale.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii: Iovan Ve- 
selinov, membru al Comitetu
lui Executiv al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, secre
tar al C.C. al Uniunii Comu-

Vecei Executive a R.S. Serbia, 
Olga Vrabici, președintele Ve
cei pentru probleme de poli
tică sociala și ocrotire a sănă
tății a Skupștinei Federale, Fi
lip Baikovici, secretar federal 
pentru industrie. Marin Țeti- 
nici, secretar federal pentru 
transporturi și telecomunicații. 
Bogdan Țmobmia, secretar 
general al președintelui repu
blicii, Bogoliub Stoicnovici- 
Tine, președintele Comitetului 
pentru planul social al Vecei 
Executive a R. S. Serbia și 
președintele părții iugoslave a 
Comisiei mixte pentru Porțile 
de Fier, Rodoliub Stanici, se
cretar pentru transporturi și 
telecomunicații al R. S. Serbia, 
Mirko Tepavat, adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe, Strahinia Po- 
povici, secretarul Comitetului 
raional Zajețar al U.C.I., Bo
zin Iovanovici, președintele 
Skupștinei raionale Zajețar, 
conducători ai întreprinderilor 
constructoare și de proiectare, 
reprezentanți ai Administra
ției fluviale a Porților de Fier 
și alte persoane oficiale.

Au asistat, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad, 
Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
șefii misiunilor diplomatice 
ale țărilor membre ale Comi
siei Dunării acreditați în R. P. 
Romînă : Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace, 
I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare, 
Paul Wetzler, ambasadorul 
Austriei, Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria, și 
cei acreditați în R.S.F. Iu
goslavia: Grudi Atanasov, am
basadorul R. P. Bulgaria, An
tonin Krouzil, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace, Aleksandar 
Puzanov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, Gyorgy Zagor, am
basadorul R. P. Ungare, Hanz 
Pașeh, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Austriei, precum 
și A. Denisov, președintele Co
misiei Dunării, Nae Androne, 
director în Comisia Dunării, 
Mustafa Vilovici, consilier 
special pentru Comisia Dunării.

Printre participanții la festi
vități se aflau numeroși repre
zentanți ai presei, radiotelevi- 
ziunii și cinematografiei romî
ne și iugoslave, corespondenți 
ai presei străine.

La ora 9,20, conducătorii de 
partid și de stat romîni sosesc 
la Turnu Severin unde sînt 
primiți de conducătorii or
ganelor de partid și de stat ale 
regiunilor Oltenia și Banat și 
ale orașului și de numeroși oa
meni ai muncii. Coloana de

un pod de pontoane construit 
de pontonierii forțelor armate 
ale R. P- Romîne, care leagă 
in această zi cele două maluri 
pe locul unde marele baraj va 
înfrunta peste cițiva ani forța 
năvalnică a fluviului, transfor- 
mind-o prin uriașe turbine în 
peste 10 miliarde de kW/ore 
anuaL

La ora 10,00, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți conducători romîni sînt 
întîmpinați pe malul iugoslav 
de președintele losip Broz Tito 
și înalte oficialități iugoslave. 
Copii le oferă flori. In semn 
de salut, răsuna 21 salve de 
tun. Se intonează imnurile 
R. P. Romîne și RS-F. Iu
goslavia. Comandantul batalio
nului de onoare iugoslav pre
zintă președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne rapor
tul. Cei doi șefi de stat trec 
apoi în revistă batalionul de 
onoare.

După ce sînt prezentate per
sonalitățile iugoslave și romzne 
și membrii corpului diplo
matic, conducătorii de par::d 
și de stat romîni și iugoslavi 
iau loc în tribuna oficială, 
aclamați îndelung de miile de 
constructori și alți oameni ai 
muncii, printre care 2 000 ve
niți din R. P. Romînă.

Pe o colină ce domină locul 
festivității se aflau drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și R.S.F. 
Iugoslavia și portretele tovară
șilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și losip Broz Tito.

Deasupra tribunei lozinca 
„Construirea în comun a siste
mului Porțile de Fier este o 
nouă contribuție la colabora
rea prietenească a popoarelor 
iugoslave și romîn" era înca
drată de stemele celor două 
state.

Se văd chemări pentru 
prietenia popoarelor iugoslave 
și romîn, urări în cinstea celor 
doi șefi de stat, pentru victoria 
cauzei păcii și socialismului. O 
pancartă subliniază impor
tanța construcției sistemului 
Porțile de Fier pentru întări
rea colaborării țărilor dună
rene.

Mitingul este deschis de Bo
zin Iovanovici, președintele 
Skupștinei raionale Zajețar.

După ce a salutat în numele 
cetățenilor din această parte 
a Iugoslaviei pe tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, losip 
Broz Tito, Ion Gheorghe 
Maurer, pe conducătorii 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, tehnicie
nii și proiectanții participanți

arătat că astfel cele două țări 
vor fi legate prin încă un pod 
al prieteniei, colaborării de 
bună vecinătate și relațiilor pe 
bază de egalitate. Muncitorii și 
dintr-o țară și din cealaltă vor 
construi printr-o muncă comu
nă și coordonată marele sistem 
hidroenergetic și de navigație 
și vor adinei prietenia trainică, 
adevărată și înțelegerea între 
popoarele romîn și iugoslav. 
Aceasta va fi o dovadă în plus 
că prin forțele comune și înțe
legerea reciprocă pot spori 
simțitor succesele în construc
ția socialistă, atît dintr-o țară, 
cit și din cealaltă. După ce și-a 
împărtășit încrederea că se vor 
lua toate măsurile de ambele 
părți pentru terminarea în ter
menele prevăzute a operei a 
cărei construcție o începem as
tăzi in mod festiv, Bozin lova- 
novici 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 dez
voltarea sa economică. El a 
exprimat hotărîrea oamenilor 
muncii iugoslavi de a acorda 
constructorilor în tot cursul 
construcției tot ajutorul posi
bil, pentru a realiza cu cît mai 
mult succes această sarcină 
mare.

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, rostește 
următoarea cuvîntare:

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

Bazele muncii comune pen
tru proiectarea și realizarea 
acestui uriaș obiectiv au fost 
puse prin hotărîrile adoptate 
la întîlnirile dintre tovarășii 
Tito și Gheorghiu-Dej la 
București și Brioni din anul 
1956.

în perioada care a trecut de 
la luarea acestor hotărîri, cele 
două părți au desfășurat o 
vastă muncă pregătitoare, re- 
zolvînd cu succes un mare 
număr de probleme complexe 
— tehnice, economice și ju
ridice.

însăși denumirea de porți 
de fier reflectă faptul că pen
tru popoarele riverane și pen
tru navigatori s-a cristalizat 
de multe secole conștiința că 
acest sector reprezintă o ade
vărată zăvorîre în calea trece
rii libere a apelor și a va
selor dintr-un mare bazin al 
Dunării către celălalt.

De aceea în cadrul concep
ției generale a sistemului Por
țile de Fier s-a avut în ve
dere atît folosirea energetică 
a potențialului Dunării, cît și

(Agerpres)

TELEGRAMA
De la bordul avionului ,,IL- 

18" în drum spre R. P. Bul
garia, L. I. Brejnev, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.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 Consiliu
lui de Stat al R.P.R., și tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., următoarea 
telegramă :

Trecînd deasupra teritoriu
lui Republicii Populare Ro
mîne frățești, pentru a parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a regimului- 
popular din R. P. Bulgaria, 
în numele delegației de partid 
și guvernamentale sovietice, vă 
transmit dv., dragi tovarăși, 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului și poporului romîn 
un salut fierbinte și cele mai 
bune urări de succese în con
strucția socialistă.

în aceeași zi delegația de 
partid și de stat a R. P. Ro
mîne a sosit la Sofia.

La aeroport, membrii dele
gației au fost întîmpinați de 
tovarășii general de armată 
Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B., Pen- 
cio Kubadinski, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, de 
membri ai C.C. al P.C.B., 
membri ai Prezidiului Adună
rii Populare, conducători 
organizațiilor politice și

★

ai 
de

A-SOFIA 7 Corespondentul 
gerpres, C. Linte, transmite : 
Delegația de partid și de stat 
a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., care participă la ma
nifestările prilejuite de cea 
de-a 20-a aniversare a eliberă
rii Bulgariei de sub jugul fas
cist, a fost primită luni de to
varășii Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.B. și pre-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Alexandru Bîrlădeanu

La Gura Văii (în fotografie), ca și la Sip — o atmosferă sărbătorească, plină de însuflețire 
Fotografiile : AGERPRES

Stimate tovarășe Președinte 
Tito,

Stimate tovarășe Președinte 
Gheorghiu-Dej,

Stimați reprezentanți ai țări
lor riverane și ai Comisiei 
Dunării,

Dragi tovarăși și tovarășe,

Permiteți-mi ca din însărci
narea conducerii de Partid și 
de Stat a Republicii Populare 
Romîne, în această zi memo
rabilă cînd ne-am întrunit 
pentru inaugurarea 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 Iugosla
via, celor prezenți la acest

masă, ziariști bulgari și cores
pondenți ai presei străine.

Erau de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Sofia. La primire a fost pre
zent loan Beldean, ambasado
rul R.P.R. la Sofia, și membrii 
ambasadei romîne.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Bulgaria. 
Tovarășul Chivu Stoica, însoțit 
de tovarășul Ivan Mihailov, a 
trecut în revistă compania de 
onoare.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete 
de flori. Numeroși locuitori ai 
capitalei bulgare veniți la 
aeroport au făcut delegației o 
caldă primire.

★

ședințele Consiliului de Mini
ștri al R.P. Bulgaria, și de 
Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria.

La primire au participat to
varășii general de armată Ivan 
Mihailov, membru, al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Kulișev, vi
cepreședinte al Prezidiului A- 
dunării Populare a R.P. Bul
garia, și Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe.

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

★

SOFIA 7 — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : 
In cursul zilei de luni, delega
ția de partid și de stat a R.P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R, 
secretar al C.C. al P.M.R., a vi
zitat Parcul Național de pe 
masivul Vitoșa, din apropierea 
Sofiei. Aici s-a oprit la telefe
ricul care face legătura cu 
cartierul Boiana și la centrul 
turistic Kopitoto. în continua
re a vizitat noile complexe de 
blocuri din cartierele V. I. 
Lenin și hipodrom, precum și 
magazine de aprovizionare a 
populației din aceste cartiere.

După amiază delegația a vi
zitat barajul Iskr și Stațiunea 
climaterică Boroveț. în aceste 
vizite, delegația romînă a fost 
însoțită de prof. Alexandăr 
Obretenov, membru al C.C. al 
P.C.B. și președinte al Consi
liului permanent cu probleme 
de construcție ,și sistemațizare 
din cadrul Adunării Populare, 
și de prof. Petr Tașev, arhitect 
șef al orașului' Sofia.

4



în preajma deschiderii 4/ Ill-lea Concurs

noului an de învățămînt
și Festiva! internațional

George Enescu"

După primele 48 de ore
In toate organizațiile U.T.M. 

ee face simțită apropierea 
noului an de invățămint po
litic. Pentru a cunoaște pregă
tirile care au loc în această 
perioadă ne-am adresat cadre
lor U.T.M. șl unor propagan
diști de la Uzinele sodice Go
vora, raionul Rm. Vîlcea cu 
întrebarea

Cum pregătiți noul an de 
Invățămint ?

Răspunsurile ne-au dovedit 
că și aici, ca tn multe alte 
locuri, pregătirea deschiderii 
cercurilor politice consti
tuie o preocupare majo
ră pentru comitetele U.T.M„ 
pentru propagandiști. Secreta
rul comitetului U.T.M. pe uzină 
tovarășul Gheorghe Bolbose, 
ne-a explicat că această preo
cupare s-a manifestat încă de 
la sfirsitul anului de tnvăță- 
mîflt 1965'1964.

— De atunci, * precizat to
varășul Bolbose, au avut loc 
discuții în adunările generale 
în legătură cil felul în care va 
trebui eă se 
desfășoare în- 
vățămintul In 
noul an.

— Ce forme 
de învățămînt 
veți avea anul 
acesta ?

— !n primul rtnd aș vrea să 
menționez cele 10 cercuri de 
studiere a trăsăturilor moralei 
comuniste In rtndurlle tinerei 
generații. Ne-am orientat în 
principal spre aceste cercuri 
întrucit ele s-au dovedit anul 
trecut deosebit de eficiente tn 
cadrul învățămintulul politic 
al organizației noastre. O mare 
parte dintre tinerii uzinei au 
absolvit cercurile de studiere 
a statutului U.T.M. și „Să ne 
cunoaștem patria". Ei sînt la 
vîrsta cînd își întemeiază fa
milii. cînd simt mai mult ne
voia să discute despre proble
me de dragoste, prietenie, ati
tudinea pe care trebuie să o 
aibă în diferite împrejurări 
ale vieții. Cercurile de stu
diere a trăsăturilor morale co
muniste le prilejuiesc tocmai 
dezbaterea acestor chestiuni, ii 
ajută șă-și formeze tn viață o 
conduită demnă de un om îna
intat al societății noastre so- 
elaliste.

Noi avem de asemenea și 
trei cursuri politice, pentru ti
nerii cată au cunoștințele co
respunzătoare. tn general. 
Vreau să subliniez eă ne-am 
orientat spre acele forme de 
invățămint în care tinerii să 
nu repete lucruri cunoscute, ci 
să adincească studiile, să cu
noască mai temeinic politica 
partidului, tdeologis marxist- 
leninlstă.

bar Ce vbr studia In noul 
an acei dintre utemiști care au 
absolvit și aceste forme ta a- 
nul trecut ?

— Am avut !n vedere și a- 
cest lucru, tn general aceștia 
fac parte acum dintre cadrele 
U.T.M. Ei au fost aleși in co
mitetul pe uzină, în comitete
le organizațiilor de bază, lu
crează in activul nostru. Cu 
ajutorul comitetului de partid, 
un mare număr dintre acești 
tineri — 67 — au fost înca
drați în învățămîntul de 
partid. Peste 200 Vor studia în 
formele învățămîntul U.T.M. 
Numeroși tineri frecventează 
cursurile serale ale școlii me
dii. Toate acestea ne îndrep
tățesc să spunem eă în noul 
an fiecare tînăr din uzină va 
studia organizat.

Am discutat șl cu cîțiva din
tre propagandiști Majoritatea 
sînt membri și candidați de 
partid, recomandați de către 
organizațiile de partid. Slnt 
printre ei mecanici, operatori 
ehimiști, tehnicieni cu înaltă 
calificare, absolvenți al școli
lor medii, care lucrează în 
mijlocul tinerilor, le cunosc 
îndeaproape preocupările și îi 
îndeamnă zi de zi In activita
tea profesională, obștească.

CRONICA FILMULUI
Sportul pdtrunde din ce tn 

ce mal mult în preocupările 
tematice ale cineaștilor ca o- 
biect de studiu uman și So
cial, ca pretext pentru înfăți
șarea unor drame puternice 
pe care le provoacă, în anumi
te (Sri, comercializarea tai, 
transfirmarea intr-un mijloc 
da exploatare șl corupere a 
energiilor tinere, creatoare. 
Zguduitoarea „Viață sporti
vă", simbol tragic al luptei 
sângeroase pentru extstență In 
sistemul capitalist, cu aceeași 
semnificație largă, zugrăvind 
dezumanizarea treptată ca și 
romanul cinematografic „Roc- 
co și frații sfit” — ca M nu ci
tăm decit filme mai cunoscu
te la noi — sînt documente de 
viață Cutremurătoare filtrate 
prin sensibilitatea și persona
litatea diferită a doi mari 
creatori moderni: englezul 
Lindsay Anderson și italianul 
Visconti. Li se adaugă recent 
un al treilea reprezentant e- 
nerpic al curentului progresist 
din cinematografia engleză 
contemporană — Tony Ri- 
chardson, autor al violentelor 
rechizitorii ale ipocriziei și 
conformismului britanic: „Pri
va,te înapoi cu mtate" și „Ca
botinul". Fără a avea forța ar
tistică a operelor mai sus ci
tate, ecranizarea nuvelei tai 
Alan Sillitoe țși el un scriitor 
cu vederi înaintate) „Singură
tatea alergătorului" se înscrie

— M-am întors nu de mult 
de la cursul de pregătire de 10 
zile dtgânizat de către comi
tetul regional U. T M. cu 
sprijinul cabinetului regional 
de partid — ne spune tovară
șul Gh. Oprescu, propagandist 
la un cerc de studierea trăsă
turilor moralei comuniste. Ni 
s-au predat aici lecții despre 
principalele probleme actuale 
ale politicii partidului, despre 
conducerea de către partid a 
organizațiilor U.T.M., despre 
educarea comunistă, patriotică 
a tinerei generații. Ni s-au dat 
prețioase indicații metodice, 
am făcut schimburi fructuoase 
de experiență, am asistat la 
diverse acțiuni educative pe 
care și noi le vom putea or
ganiza cu tinerii. Dacă și pre
gătirile din timpul anului ce 
vor fi organizate cu noi vor fi 
tot atît de bogate în conținut 
și variate vom primi astfel cel 
mai important sprijin în mun
ca noastră.

Dar asigurarea redeschiderii

Govora
îm viitorul an a cercurilor și 
cursurilor în bune condiții 
presupune și pînă atunci o ac
tivitate, pe linia dezvoltării 
cunoștințelor politice-ideologi- 
ce ale tinerilor. Tovarășul Ion 
Crăciun, membru în comitetul 
U.T.M. de la secția termocen
trală. care răspunde de pro
blemele educației comuniste, 
ne-a informat despre cîteva 
din aceste activități în care au 
fost antrenați și utemiștii din 
organizația sa.

— în adunările generale, a 
menționat tovarășul Crăciun, 
sînt discutate cu interes ma
terialele apărute în preajma 
zilei de 23 August în ziarul 
„Scînteia" privind pregătirea 
de către partidul comunist a 
insurecției armate de acum 
20 de ăni și în legătură cu 
participarea Romîniei la războ
iul antihitlerist. în toate or
ganizațiile a fost citită cu deo
sebită atenție, expunerea to
varășului Gheorghe Gheocghiu- 
Dej la sesiunea solemnă a Ma
rii Adunări Naționale. Utemiș- 
tîi sînt îndrumați să-și procu
re broșura ce conține această 
expunere ca și lucrarea -20 de 
ani de Îs eliberarea patriei“ 
care vor constitui materiale de 
bază pentru studiul în noul an 
de învățămînt politic.

— S-au organizat în această 
perioadă șt alte acțiuni tn a- 
fara celor amintite ?

— Da, și sfera lor de cu
prindere a fost mare. Mulți ti
neri au audiat expunerea to
varășului Roșea Bujor, direc
torul Uzinei noastre, despre 
realizările obținute sub condu
cerea partidului în ultimele 
doua decenii. Comitetul U-T.lt 
a organizat o interesanta în- 
tîlnire a tinerilor cu tovarășul 
Al. Ștefănescu, secretarul co
mitetului de partid din J2inâ. 
La această intîlnire a fost in
vitat să vorbească și un mili
tant al partidului din perioada 
ilegalității.

Auditoriul a ascultat cu 
emoție evocarea luptelor 
eroice, pe care le-a purtat 
partidul în fruntea întregului 
popor pe drumul răsturnării 
burgheziei și moșierimii de la 
putere și al construirii vieții 
luminoase, libere de astăzi.

Printre acțiunile menite să 
contribuie la cunoașterea 
luptei poporului nostru pentru 
o viață mai bună, a realizări
lor regimului democrat-popu
lar se numără șl excursiile or
ganizate cu tinerii la Bucu
rești, Muzeul Doftana, Bicaz, 
pe litoral, îh cuprinsul regiunii.

GOLL VASILE 

printre filmele importante ca 
protest social, piese curajoase 
și eficiente ce vliallzează ci
nematograful occidental de 
azi.

Patru premii (dintre care 
două revin talentatului inter
pret al tînărutai erou, actorul 
Tom Courtenay) au distins la 
Festivalul de la Mar del Plata 
de anul trecut această pledoa
rie fierbinte, plină de patos, 

„Singurătatea alergătorului
de cursă lungă"

pentru înțelegerea sufletului 
sensibil, asprit de condițiile 
sociale ostile, al adolescenței 
impetuoase și răzvrătite. Col
lin Smith, „alergătorul", n-are 
mai mult de 16 ani cînd, prins 
asupra unui furt banal (cîțiva 
shillingi dintr-o brutărie) e 
dat pe mina unei școli de co
recție pentru delicvenți mi
nori. Aici fși va începe „edu
cația0 tânărul cu aptitudini 
sportive. într-o clădire întu
necată, cu chipuri de pedagogi 
întunecați, brutali, ori dimpo
trivă, ttlmbitori, perfizi, la fel

Printre muncitorii evidenti
al lună de lună de la stafia 
de flotație a Exploatării 
miniere Săsar, se numără șl 

tînărul Florea Terneș

Foto : F. ȚĂGA

în ajutorul

instructorului

de pionieri
In curind va apare pu

blicația „In ajutorul in
structorului de pionieri' 
supliment al revistei „Tî
nărul leninist".

în cele 48 de pagini in
structorii de pionieri, acti
viștii U.T.M., toți cei care 
muncesc cu pionierii vor 
găsi articole de generaliza
re a experienței înaintate, 
recomandări de jocuri dis
tractive și activități me
todice, răspunsuri pe dife
rite probleme 
pionierești.

Costul unui 
pe trei luni lei 
luni lei 9,00, pe 
18,00.

Abonamentele se primesc 
de către factorii poștali, o- 
ficiile P.T.T.R. și difuzoriî 
voluntari din școli.

ale muncii

abonameht
4,50, pe 6 

un an lei

O simplă
notă

de primejdioși ca și colegii lor 
cu mușchi de oțel și priviri 
de fiară. O școala de corecție 
cu pretenții moderne, cu sis
teme moderne de „reeducare" 
unde se pune tot atît accent 
pe activitatea fizică, socotită 
mijloc de cheltuire a surplusu
lui de energie juvenilă, cit 
și pe faimoasele metode de 
psihoanaliză, toate stupide și 
jenante, la care stnt supuși e

levii-cobai. Teoriile peda
gogice ale directorului orgolios 
ce crede că poate cîștiga sim
patia elevilor stimulindu-le 
ambițiile sportive, ațîțîndu-i 
unul împotriva celuilalt, în 
întrecerea pe teren, cit și cele 
ale psihologului ce speră să 
descopere perspicacitatea tâ
nărului prin întrebări naive, 
ridicole, se întâlnesc în aceeași 
indiscreție brutală și efort in
uman lă care supun trupul și 
sufletul tânărului. Collin se 
antrenează istovitor, ziua în
treagă, in vederea cursei eu

In raionul Satu Mare

Anul școlar 1964-1965
poate începe

Cu privire la pregătirile 
ce se fac pentru des
chiderea noului an șco

lar 1964—1965 în raionul Satu 
Mare, tovarășul Gheorghe 
Soncodi, șeful secției raio* 
nale de învățămînt ne-a rela
tat :

„S-a prevăzut ca in acest an 
să construim 39 săli de clasă. 
Această cifră însă a fost de
pășită, deoarece pină la 15 
septembrie vor fi date în folo
sință 47 săli. Dintre acestea, 41 
au fost deja terminate, ur- 
mind ca celelalte 6 să fie date 
în folosință lunile următoare 
(trim. I).

La terminarea la timp a 
construcțiilor școlare au con
tribuit și colectiviștii iar or
ganizațiile U.T.M. din satele 
raionului, cum ar fi cele 
din Cidreag, Sîi, Oar, Baba 
Novăc, Urip, Ardud etc. 
ne-au dat un sprijin însemnat 
mdbilizînd tinerii care prin 
muncă patriotică i-au ajutat 
pe constructori să reducă ter
menul de dare tn folosință a 
noilor construcții. Acum, un 
mare număr de tineri ajută 
direcțiunile școlilor la efec
tuarea curățeniei localurilor, 
vopsirea Interioarelor, repara
tul gardurilor, transportul 
lemnelor pentru foc etc. De 
pildă, în satul Lazuri, tinerii 
au construit un gard pe o 
distanță de 100 m, sub supra
vegherea unui maistru. în alte 
sate, tinerii transportă pietriș 
și nisip în curtea școlilor, re
pară aparatele pentru gim
nastică, podețele.

Pentru noile construcții t-a VA8ILE MOINEAGV

Foto: ISPAS L1VIU

sportivii colegiului reci-.. „O- 
noarea' care I se face (aceea 
de a concura aidtan ăe bdie:. 
distinși, de oameni udiutiți'' 
din highe-life-*l britanic) 
pare o vreme să-l flateze, să-l 
îmbiine-e pe fînân-l rfcrmtit 
Colegii încep tasă sd-l priveas, 
că cu ochi răi, admirația pen
tru alergătorul curajos se 
transformă curind in ură față 
de noul protejat al directoru
lui ce se bucură de favoruri 
deosebite. El aleargă ore în șir 
ta pădurea tristă d‘n apropie
rea școlii, incercind să-și uite 
copilăria grea, lipsa de căldu
ră din familie, împrejurările 

complicate care l-au adus în 
această instituție mohorîta. 
Dar ămăgitoarea libertate din 
orele petrecute in afara zidu
rilor școlii de corecție e întu
necată de amintirile asprei co
pilării, de singurătatea care se 
țese tot mai mult în jurul său. 
în ziua cînd Collin e aproape 
să cîștige competiția, tînărul 
înțelege cit de perfidă e cursa 
întinsă de director, cit de izo
lat și nenorocit va rămîne el 
In această lume de efemere 
glorii sportiv» și de eforturi 
istovitoare pe care t-o pregă- 

transportat pină acum, de la 
centrul de raion, 1400 de bănci, 
300 bucăți table de scris, ca
tedre șt o parte din materialul 
didactic pentru cele 5 noi la
boratoare. De asemenea, va fi 
reînnoit și o parte a mobilie
rului mai vechi. Lâ internate
le școlare din Belting, Rătești, 
Ardud au fost luate măsuri 
pentru completarea mobilieru
lui în funcție de necesități. Au 
mai fost completate articolele 
de cazarmament, lenjerie, pă
turi, saltele. Vor fi, de aseme
nea, bine aprovizionate cu ali
mente pentru iarnă și cu lem
ne de foc.

In colaborare cu CLDC, am 
luat măsuri câ manualele șco
lare a căror valoare depășește 
suma de 600 mii lei să fie 
difuzate la timp în școli. La 
cooperativele sătești au fost 
expediate rechizitele școlare 
pe baza comenzilor făcute cu 
mult timp înainte.

în aceste zile are loc pregă
tirea noilor directori de școli, 
consfătuiri și instructaje cu 
cei 60 de absolvenți ai insti
tutelor și facultăților reparti
zați în raionul Satu Mare. Alți 
aproape 60 de absolvenți ai 
școlilor pedagogice din regiu
ne și din țară, care au cerut 
să lucreze în Mardtntifeș, se 
prezintă pentru a-șl lua în 
primire posturile.

Și am prezentat doar o parte 
din măsurile luate fn raionul 
Satu Mare pentru pregătirea 
noului an de invățămint.

tatea burgheză pe care 
urăște.

înfățișate pe rîr.d, cauze 0

efecte ale aceluiași fenomen 
social, distrugător de oameni 
și energii, toate instituțiile 
prin care a trecut eroul lui 
Sillitoe sînt analizate cu ve
hemență critică: familia sa 
modestă, în care tatăl, mun
citor pensionat din cauză de 
boală nu-și mai poate întreți
ne copiii, iar mama recurge 
la ajutoare extraconjugale ca 
să facă față cheltuielilor; 
școala cu cadrul ei de ipocrizii 
și false principii morale, stră
zile eu distracții ademenitoa
re, cărora greu le poate ce

Âteaeul. Dalies-ul, Sala mică a 
Palatului R.P.R., cunosc de 
48 de ore animația atît de 

caracteristică marilor competiții 
internaționale. Poposesc pentru 
cîteva clipe In culise. Se fac ul
timele retușări ale acordajelor, 
ultimele vocalize.

Concurent ii pășesc cu etnoție 
pe scenă. Alături de jurii și multi 
dintre oaspeții Festivalului, sute 
de iubitori ai muzicii urmăresc 
pasionanta competiție.

Concursul nu mai este astfel 
numai un prilej de confruntare 
artistică a reprezentanților tinerei 
arte interpretative de pe toate 
meleagurile globului, ci și un re- 
ai forum artistic în care pot fi as
cultata capodopere ale artei muzi
cale romînești și universale în- 
tr-o interpretare de înaltă valoare. 
Nu cunoaștem încă părerile jurii
lor, dar pentru fiecare dintre acei 
care au urmărit prima etapă ale 
celor trei concursuri de pînă a- 
Cum, este clar faptul că nivelul 
marii competiții muzicale este net 
superior celor trecute.

Simplă răsfoire a fișelor 
concurs, ce menționează laurii do
bândiți de cei mai mulți dintre 
participant Ia mari întruniri in
ternaționale, atestă înalta valoare 
a întrecerii, explică emoția cu 
care concurenții și spectatorii ur
măresc evoluția fiecărui tînăr in
terpret.

Cu totul excepționale sînt tăl
măcirile pe 6are tinerii concurenți 
le asigură nepieritoarelor creații 
ale genialului compozitor sărbăto
rit în aceste zile de muzicienii în
tregului glob. „Impresiile din Co- 
pilărie‘‘, Sonatele pentru vioară, 
Bourrâe^ul din Suita în re major, 
liedurile din ciclul cintecelor pe 
versuri de Clement Marot, — pre
văzute în mod obligatoriu în prî-

de

MAGDA T AGLIAFERRO

„Despre Concursul și Festiva
lul închinat memoriei lui George 
Enescu, s-a vorbit și se vorbește 
din ce în ce mai mult în viața 
muzicală de pretutindeni.

Indiscutabil că un Festival șl 
Concurs de o asemenea anvergu
ră, cu participarea a numeroși 
dirijori și soliști celebri, necesită 
— pentru a fi pus la punct — 
numeroase eforturi. Tuturor Ce
lor care s-au îngrijit de acest lu
cru, sincere felicitări pentru ex
celenta primire ce ne-a fost 
făcuta cit și, mai ales, pentru 
modul de organizare care este 
ireproșabil.

Este pentru prima oară cînd 
vin la București, în calitate de 
membră în juriul Concursului de 
pian, ce poartă numele unuia 
dintre cei mai reprezentativi 

sista un rinăr; propaganda 
stupidă din presă și radio, 
cu formulele ei demagogice și 
înșelătoare (ce ironie ascuțită 
învăluie scena discursului 
moralist dulceag de la televi
zor .7.

Construit, ea și „Viață spor
tivi*, pe fin permanent contra
punct între planul acțiunii 
prezente și retrospectivele — 
argumente concrete ale mo
mentului de criză in care se 
găsește eroul, fUmul lui Ri
chardson se urmărește cu in
teres susținut, crescut spre 
finalul — surpriză ce poate 
deruta. Dar care conține o 
concluzie mai optimistă decit 
alte filme ale curentului nu
mit „free cinema* („cinemato
graful liber): un caracter ho- 
tărît, consecvent, nu se lasă 
aliniat codului de convenții 
burgheze și refuză orice com
promisuri. Deși mai tânăr 
(sau poate tocmai de aceea) 
Collin afe energia și mîndria 
să respingă tentațiile unei 
vieți privilegiate („în care fie
care opintire e plătită cu un 
shiling și fiecare sosire cu o 
lira“) pentru scurt timp dar 
care l-ar duce spre deznodă- 
mîntul tragic al eroului „Vie
ții sportive0. Desigur acest 
protest plin de ironie și amă
răciune, nu deschide eroului 
un drum fertil în perspective. 
Rămîne insa un protest evi
dent, iar filmul, un fragment 
de radiografie socială. Obiec
tiv și de profundă critică și 
desolidarizare față de o lume 
inumană, coruptă și ipocrită. 

ALICE MANOIT

ma etapă, sînt interpretate cu căl
dură, cu profundă înțelegere a 
spiritului artei enesciene.

în sfârșit, cîteva detalii asupra 
concurenților care, în urma ordi- 
nei stabilite prin tragere Ia sorți, 
se vor prezenta în cursul zilei 
de astăzi. La vioară — Varujan 
Cozighian, primul concert-maestru 
al Filarmonicii bucureștene, viet
namezul Ta Bon, medaliat al Fes
tivalului Internațional de la Hel
sinki. concertistul bulgar Alexan
der Ilcev, eleva lui Fritz Ehlers — 
Hiîtrund Freund (R. D. Germană), 
B. Pietrzak, student al Școlii Su
perioare din Lodz, Ia pian, france
zul Christian Desbats, elev al lui 
Yvonne Lefebure, Ninuca Oșanu, 
iaureată a Concursului Național 
din 1961, Shinya Nakane, asistent 
la Musashino Music College, 
Martha Bongiomo (Argentina) ele
vă a lui ZeCchî Agosti și Cortot, 
pianista poloneză Alieja Jarosze- 
wiez, asistentă a Conservatorului 
parizian, Li Chi, student al Con
servatorului din Pekin, Denis We
ber, laureat al Concursului „Mag- 
da Tagliaferro", iar la canto Ev- 
gheni Ivanov, artist emerit al 
R.S.S. Ucrainene, soprana sovie
tică Raisa Kolesnik, Carmen Han- 
ganu solistă a Teatrului Muzical 
din Brașov, Etta Schrodef, prim so
listă a Teatrului din Dessau, Ileana 
Cotrubaș, laureată a celui de al 
îl-lea Concurs „George Enescu”, 
Denis Korolev, student al Conser
vatorului din Moscova, Renate 
Fude, membră a corpului de soliști 
al teatrelor de stat din Leipzig, și 
soprana sovietică Kudelia Nădejde, 
laureată a Festivalului de laViena, 
fostă studentă a Academiei de 
muzică „Santa Cecilla“ din Roma.

IOSIF SAVA

compozitori ai veacului nosiru. 
Sînt sigură de reușita Concursu
lui, dată fiind, numeroasa parti
cipare a unor valoroși instrumen
tiști și cîntăreți din lumea în
treaga .

PRINCIPE REMY

„Est® pentru prima oară cînd 
vin Ia București, în calitate de 
membru în juriul Concursului de 
vioară, ce poartă numele lui 
„George Enescu" — unul dintre 
cei mai mari muzicieni ai timpu
lui nostru. Sînt sigur de reușita 
Concursului, dată fiind numeroa
sa participare a instrumentiștilor 
și cîntareților din lumea întreagă, 
în acest fel, șederea mea Ia 
București, va rămîne desigur una 
din marile amintiri ale vieții mele 
artistice.

Sînt fericit să pot cunoaște — 
grație actualului Festival — 
muzica compozitorilor țării 
dumneavoastră, inclusă în pro
gramele concertelor. Sînt sigur 
că simpatia mea pentru muzica 
romînească — născută din cu
noașterea compozițiilor marelui 
Enescu — va fi reînnoită în 
viitoarele concerte, care vor con
stitui pentru mine o confirmare 
a prestigiului de care ea se 
bucură în viața muzicală inter
națională".

CINEMATOGRAFE
CIOCIARA tuleazS la Patria te

nie 9| 11,30 : 14 | 16,30 i 19 ; 21,15). 
BRAȚUL NEDREPT AL LEGII ru
lează la Republica (orele 8,30:
10,30 , 12,30 i 14,30 : 16,30 i 18,45 , 
21,15:), Luceafărul (orele 10, 
12 i 14 | 16 i 18,15 ; 20,30), Gri- 
vita (orele 10 i 12 , 14,16,18;
20), Melodia (orele 10 , 12 i 15 i 
17 I 19 , 21). DRAGOSTE LA ZE
RO GRADE rulează Ia Republica 
de la 10 septembrie (orele 8,30 ,
10.30 , 12,30 i 14,30 : 16,30 : 18,45 : 
21,15). ZILELE FILMULUI BULGAR 
rulează la Republica (7-9 septem
brie orele 20,00). MORAL 63 ru
lează la Carpa)i (orele 9,45 i 12 ,
14.15 , 16,30 I 1B.45 : 21), Bucu
rești (orele 9 ; li: 13: 15 : 17 : 
19 ; 21), Excelsior (orele 10 :
12.15 ; 14,30 i 16,30 : 18,45 î 21),
Feroviar (orele 9,45 i 12 ; 14,15 ț
16.30 i 18,45 i 21). BANDA DE
LAȘI rulează la Festival (orele 9 : 
11:13: 15 ; 17 : 19 : 21), înfră
țirea între popoare (orele 10 i 16 :
18.15 ■. 20,30 ; duminică 11.30), Au
rora (orele 10 ,- 12 ; 14 ) 16 : 18,15;
20.30) . SECHESTRATUL DIN AL
TONA rulează la Victoria (orele
9.45 : 12 , 14,15 i 16,30 ; 18,4o ; 21). 
Adesgo (10-13 septembrie) (orele
15.30 i 18 ; 20,30 ; duminică ore
10.30) . FALSIFICATORUL rulează 
la Capitol (orele 9 t 11,15 ; 13,30 :
15.45 I 18.15 ; 20,45), Bucegi (orei* 
10, 12, 16, 18,15; 20.30;). Arta (ort- 
le 16; 18,15 ; 20,30). PAGINI DB IS
TORIE—ROMINIA, ORIZONT ’64 
rulează Is Modern (orele 10; 12,45 , 
16 ; 19). M-AM ÎNDRĂGOSTIT 
LA COPENHAGA rulează la Uni
rea (orele 10 : 18 ; 20 ; duminică 
ora li), Munca (orele 16; 18,15,
20.30) . SINGURĂTATEA ALERGĂ
TORULUI DE CURSA LUNGA du
pă amiaza rulează la Doica (orele
13.45 ; 16.15 ; 18,45 , 21,15).
Tomis (orele 10 t 12,30 ; 15,30 ; 18;
20.30) . Drumul Sării (orele 15:
17.30 ; 20 , duminică ora 11). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cinema
scop — rulează la Lumina (orei*
9.30 ; 12,15 ; 15 : 18 ; 20,45), BĂR
BAȚII ----- “ - -...............
lOJOl
20.30) , 
20,30;
(orele __ , ____________
ora 11). GALAPAGOS rulează 
Giulefti (orele 10 ; 12,15 i
17.45 ; 20), Timpuri hol (orele 10-

(orelerulează la Central
12,30) 14,30 | 16,30; 18/50 i 
Floreasca (orele 16 i 18,15 ; 
duminică ora 11), Cotroceni 
16 i 16,15 i 20,30 ; duminici ‘ -------- — ...... . u

15,30 »

Un impunător
spectacol

cu

►

După concertul inaugu
ral, agenda Festivalului a 
înserat un impunător spec
tacol dedicat celei mai de 
seamă dintre lucrările ma
relui EnCscu — opera 
„Oedip".

Expresie a unui uriaș ta
lent cu dimensiuni multi
ple, „Oedip“ îl consacră pe 
marele artist român alături 
de cei mai mari creatori ai 
veacului nostru. în muzica 
acestei geniale opere, ma
rele nostru compozitor a 
reușit să obțină o izbutită 
sinteză între cele mai vii 
mijloace de expresie ale 
artei sonore contemporane 
și cîntecul popular româ
nesc, trecut prin filiera 
propriei și puternicei sale 
sensibilități. Muzica sobră, 
cu o noblețe reținută, in
teriorizată și eliberată de 
orice efecte exterioare — 
— redă tulburătoarea epo
pee a eroului antic.

David Ohanesian a fost 
și de data aceasta un inter
pret ideal, dotat în egală 
măsură cu o voce amplă, 
generoasă, timbrată, cu o 
muzicalitate fina și un joc 
de scenă de-a dreptul im
presionant prin forța de 
redare și convingere. O im
portantă contribuție au 
adus-o spectacolului și cei
lalți reprezentanți de frun
te ai primei noastre scene 
lirice — loan Hvorov, Dan 
Iordăchescu, Viorel Ban, 
Ladislau Konya, Elena Cer- 
nei, Zenaida Pally, Maria 
Sindilaru și alții.

La toate acestea trebuie 
adăugată regia sugestivă 
(maestrul Jean Rînzes- 
cu) și conducerea mu
zicală sobră, expresivă 
și sigură a dirijorului 
Mihai Brediceanu, care 
au contribuit sensibil la 
realizarea unui spectacol 
demn de măreția operei 
tălmăcite, de unul din pri
mele spectacole ale marii 
s&rbători a muzicii roma
nești.

rA

DORU FOPOVICI

Televiziune
MARȚI 8 SEPTEMBRIE 1964

V
Orele 19,00 — Jurnalul tele

viziunii. 19,10 — Știți să dese
nați, copii?! Surprizele creio
nului — povestire de Octav 
Pancu-Iașl. 19,45 - Ștafeta ne
văzută — de Paul Everac. In 
pauze: Agenda Festivalului 
Enescu ; Emisiunea de știință ; 
Combinatul chimic Borzești. 
în încheiere: Buletin de 
buletin meteorologic.

știri.

21 în continuare), Moșilor
15,30 i 18). TOTUL PENTRU 
ȚĂ și GALAPAGOS rulează

(orele 
VIA- 

„ _____________ 1 la
Timpuri noi (orele 10-21 în conți- 
nuate), COMISARUL rulează la 
Union (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). LA 
STRADA rulează lo Cultural (ore
le 15,30 ; 18 l 20,30). INSPECTO
RUL Șl NOAPTEA rulează Ia Fla
căra (orele 16 ; 18 ; 20). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (am
bele serii) rulează Ia Dacia (orele 
9 ; 12,15 i 16 ; 20). DOMNIȘOA
RA... BARBA-ALBASTRA rulează 
la Buzeștl (orele 16 i 18,15 t 20,30 ; 
duminică ora 11). PRIMUL TRO
LEIBUZ rulează la Cringașl (orele 
16 i 18,15 ; 20.30), Volga (orele 10, 
12 s 16 ; 18,15 : 20,30). VARA IN 
NORDUL SĂLBATIC rulează la 
VItan (orele 16 ; 18 ; 20). REBELUL 
MAGNIFIC rulează ta Miorița (6- 
rele 9,30 ; 11.45 , 14 r 16,15, 18,30: 
20,45), Popular (orele 10,30 ; 15,15:
17,30 : 20). COMOARA DTN LACUL

Dfi ARGINT 
leazâ la Pacea (orele
18,15 » 20,30), Viitorul (orele 14,15; 
16,30; 18,45 ; 21). CĂLIȚI IN FOC 
— cinemascop — ruloaiă la Cos
mos (orele 16 ; 18 , 20). DOMNUL 
TOPAZE — cinemascop — rulează 
lâ Cosmos de la 10 septembrie 
(orele 16 f 18 f 20). FRAȚII COR- 
SICAN1 — Cinemascop — rulează 
la Colentina (orele 16 ; 18 r 20). 
OCOLUL PĂM1NTULU) IN 80 DE 
ZILE — cinemascop — (ambele 
serii) rulează la Rahova (orele 15 ;
18,30 j duminici Ora 10) ASASI
NUL DIN CARTEA DE TELEFON 
rulează la Progresul (orele 15» 
17 ; 19; 21 i diimihică oră 11). 
DRAGOSTE NEÎMPLINITA rulea
ză la Flamura (orele 10 i 12 t 16 ; 
18; 20). CAUZE DREPTE - cine
mascop — rulează ta Lira (orela 
15; 17,15 ; 19.30). ÎMPUȘCATURI
IN CEAȚĂ rulează Ia Ferentari 
(orele 16 ; 18,15 ; 20,30 > dumiftM< 
ora 10).

«
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PEm comm marelui baraj
(Urmare din pag. 1)

rezolvarea odată pentru tot
deauna ți In mod radical a 
marilor dificultăți pe care le 
ridică în calea navigației in
ternaționale acest sector al 
fluviului.

Prin proiectele întocmite ș! 
care Încep să prindă viață 
astăzi, Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier 
va reprezenta una dintre cele 
mai mari ți mai eficiente 
amenajări de acest gen din 
lume. Apele Dunării vor fi ză
găzuite de un baraj deversor 
lung de peste 400 m și înalt de 
cca 60 m, de o parte și de alta 
a căruia se vor situa cele 
două centrale electrice și cele 
două ecluze. Centralele vor fi 
echipate cu agregate hidro
electrice dintre cele mai mari 
existente azi, cu o putere de 
circa două milioane kilowați 
și cu o producție de peste 10 
miliarde kilowat ore anual 
energie electrică. Ecluzele vor 
avea dimensiunile cele mai 
mari construite pînă astăzi pe 
Dunăre și vor face posibilă nu 
numai creșterea în proporții 
mari a traficului anual, dar și 
utilizarea unei flote moderni
zate conform cerințelor celor 
mai actuale și în condiții de 
preț și timp mult mai econo
mice.

Ridicarea apelor Dunării im
pune necesitatea strămutării 
unor localități, linii de comu
nicații șl instalații industriale, 
precum și adaptarea porturilor 
și amenajarea malurilor. S-au 
prevăzut toate măsurile pentru 
ca noile localități, ce vor în
locui pe cele care trebuie să 
fie strămutate, să ofere popu
lației condiții de muncă și de 
trai Ia nivelul cerințelor. Pen
tru ca terenurile productive 
de pe malurile Dunării să nu 
aibă de suferit în urma ridică
rii apelor, se prevăd vaste lu
crări hidrotehnice de apărare.

Miliardele de kilowat ore pe 
care le va produce gigantul pe 
care începem să-1 construim 
astăzi, deschiderea largă a 
Porților de Fier pentru navi
gația internațională vor exer
cita o puternică înrfurire pozi
tivă asupra economiilor celor 
două țări si vor contribui la 
progresul întregului bazin al 
Dunării.

1
Tovarăși

Doresc să'exprim mulțumi
rile noastre șî felicitări căl
duroase specialiștilor iugoslavi 
șî romîni care printr-o muncă 
fără preget au reușit să elabo
reze soluții tehnico-economice 
Ia nivelul tehnicii contempo
rane, precum și Comisiei mixte 
care a îndrumat toate lucrările 
preliminare și a găsit rezolvări 
pentru toate problemele com
plexe ce s-au ridicat pe 
parcurs.

Sînt bucuros să mă adresez 
Dv., muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor iugoslavi și ro
mîni cărora vă revine cinstea 
de a transforma proiectele Sis
temului hidroenergetic si de 
navigație Porțile de Fier în- 
tr-o realizare care va trăi în 
secole și de ale cărei efecte bi
nefăcătoare ne vom bucura nu 
numai noi, ci multe generații 
care ne vor urma. Incredin- 
țîndu-vă această sarcină, gu
vernele și popoarele noastre 
au deplină încredere atît în 
elanul dumneavoastră creator, 
cît și în înalta capacitate teh
nică, demonstrate în multe alte 
construcții mărețe pe care 
le-ați realizat șî într-o tară și 
cealaltă.

Vă stă în față o muncă în
cordată și plină de răspun
dere.

Puteți fi încredințați că s-a 
făcut și se va face în conti
nuare tot ce este necesar pen
tru a vi se crea condițiile cele 
mai bune de muncă și de 
viață, pentru a vă dota cu uti
lajele de lucru cele mai per
fecționate 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 
popoarelor noastre, care tre
buie să fie terminată în 1971, 
va constitui, așa cum spunea 
președintele Tito, o punte a 
prieteniei și un exemplu de 
colaborare între țările și po
poarele noastre socialiste.

Plăcile pe care le dezvelim 
astăzi pe aceste modeste pie
destale își vor găsi locul lor 
definitiv pe barajul pe care-1 
veți construi. Acolo, ele vor fi 
expresia veșnică a ceea ce 
simbolizează întreaga această 
construcție : prietenie inde
structibilă a două popoare ve
cine, legate între ele prin tra
diții istorice, prin opera de 
construire a socialismului, prin 
năzuința de a-și desfășura 
munca creatoare în slujba pă
cii și a progresului în întreaga 
lume.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Populare Romîne, 
poporul romîn urează con
structorilor romîni și iugoslavi 
ai Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier 
spor la muncă și cel mai de
plin succes în nobila operă pe 
care o încep astăzi.

la apoi cuvîntul tovarășul 
Miloș Minici, vicepreședinte 
dl Vecei Executive Federale.

Cuvintarea tovarășului 
Miloș Minici

Stimate tovarășe Gheorghiu- 
Dej, stimate tovarășe Tito,

Tovarășe șî tovarăși romîni 
și iugoslavi,

Permiteți-mi ca în numele 
Vecei Executive 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 sînt 
prezenți la festivitățile noas
tre. Cu sentimente de satisfac
ție și bucurie asistăm la înce
perea lucrărilor de construire 
a Sistemului energetic și de 
navigație de la Porțile de Fler. 
Puteți fl încredințați că po
poarele noastre urmăresc cu 
același sentiment începutul •- 
ce9tor lucrări.

Participarea inițiatorilor <- 
cestui proiect, tovarășul 
Gheorghe Gheorghîu-Dej și 
tovarășul Tito, dă festivități
lor de astăzi o măreție deose
bită și subliniază importanța 
începerii construcției Sistemu
lui hidroenergetic de la Porțile 
de Fier.

Concepția construirii siste
mului Porțile de Fier a fost 
expusă pentru prima dată 
în convorbirile tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Iosip Broz Tito în 1956. cînd 
s-a convenit să se examineze 
posibilitățile de construire în 
comun a unei hidrocentrale în 
sectorul Porțile de Fier.
Președinții Tito și Gheorghiu- 

Dej au semnat la 30 noiem
brie 1963, la Belgrad, Acordul 
pentru construirea în comun 
a sistemului de la Porțile de 
Fier, care, prin schimbarea 
instrumentelor de ratificare la 
16 iulie 1964, la București, a 
intrat în vigoare.

După cum este cunoscut, 
sistemul gigantic de la Porțile 
de Fier va fi nu numai 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 in exploatare 
cu întreaga capacitate este 
prevăzută pentru finele anului 
1971, iar punerea în funcțiune 
a primelor două agregate va 
avea loc la finele anului 1970
— avînd o putere instalată de 
2 000 000 kW — va produce 
anual- în medie 10 000 000 000 
kWh energie electrică. Cele 
două țari ale noastre vor 
obține și utiliza fiecare cite 
5 miliarde kWh anual. Ce 
importanță uriașă are aceas
ta pentru cele două țări 
este foarte bine cunoscut. 
Este suficient să amintim că. 
de exemplu, 5 miliarde kW ore 
energie electrică reprezintă 
ceva mai mult de o treime din 
energia electrică totală care se 
va produce anul acesta în țara 
noastră.

In sistemul de la Porțile de 
Fier vor fi construite două 
ecluze pentru circulația nave
lor, ceea ce va face posibilă 
ușurarea și sporirea conside
rabilă a traficului în acest 
sector al Dunării. Aceasta va 
da un important efect econo
mic țărilor noastre și tuturor 
celorlalte țări care folosesc 
această mare cale de comuni
cație internațională. De aceea 
sîntem convinși că toate țările 
dunărene prin participarea lor 
la construirea părții de navi
gație a Sistemului vor contri
bui la o astfel de rezolvare 
definitivă și în cele mai bune 
condiții a tuturor piedicilor și 
dificultăților actuale ale na
vigației prin acest sector al 
Dunării. La rîndul lor, cele 
două țări ale noastre preiau 
asupra lor în mod proporțio
nal partea cea mai mare a 
obligațiilor și sarcinilor, con
tribuind prin aceasta la 
crearea celor mai bune condiții 
pentru navigație în sectorul 
Porțile de Fier.
Construirea Sistemului hidro

energetic de la Porțile de Fier 
este determinată de necesită
țile sporite ale dezvoltării eco
nomice rapide a celor două 
țări ale noastre. Ritmul rapid 
de dezvoltare a economiei 
R.S.F. Iugoslavia șî R. P. Ro
mîne, și îndeosebi dezvoltarea 
foarte rapidă a Industriei, pre
cum și creșterea tot mai in
tensă a nivelului de trai al 
popoarelor noastre au dus la 
creșterea uriașă a cererii de 
energie de toate felurile și în
deosebi de energie electrică.

In fața celor două țări ale 
noastre stau perspectivele lu
minoase ale unui progres ra
pid și avînt continuu în toate 
domeniile, ale unei dezvoltări 
economice rapide și ale îmbu
nătățirii continue și stabile a 
condițiilor de viața, materiale 
și culturale ale oamenilor 
muncii. Pornind tocmai de la 
aceste perspective, cele două 
țări ale noastre au hotărît ca 
prin eforturi comune să con
struiască Sistemul energetic și 
de navigație de la Porțile de 
Fier. începerea construcției 
sistemului de la Porțile de 
Fier dovedește ca lucrările 
pregătitoare îndelungate și 
minuțioase s-au încheiat cu 
deplin succes. Sîntem datori să 
ne exprimăm recunoștința 
binemeritată tuturor institu
țiilor și organizațiilor, specia
liștilor și reprezentanților am
belor țări care în decursul 
celor opt ani au efectuat pre
gătirile extrem de complexe 
pentru începerea construcției 
sistemului de la Porțile de 
Fier, cum sînt vastele lucrări 
de cercetare, elaborarea pro
iectului 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 intereselor celor două părți, 
a perfectei înțelegeri a pro
blemelor reciproce și a efor
turilor susținute, ca și în pro
blemele cele mai complexe să 
se găsească un limbaj comun. 
Prin toate acestea pregătirea 
construirii sistemului de la 
Porțile de Fier poate fi un 
exemplu de colaborare reușită 
între țări prietene. Noi vedem 
în aceasta totodată încă un 
mare rezultat al politicii noas
tre de dezvoltare și întărire a 
colaborării economice și de 
altă natură cu toate țările 
prietene.

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

Construirea Sistemului ener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fler cere de la am

Mit a« oameni ai muncii iugoslavi șl romîni Intlmplnă cu «ntuxiasm po malul iugoslav po con. 
ducătorii celor două state»

Dej, a avut loc inaugurarea lu
crărilor de construcție a Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, simbol 
al prieteniei și colaborării In-, 
tre popoarele iugoslav și ro-

bele țări investirea unor mij
loace însemnate în afara cre
ditelor pe care le așteptăm de 
la alte țări. Pentru economiile 
țărilor noastre aceasta va în
semna eforturi mari însă și 
foloase de importanță uriașă. 
Construirea sistemului de la 
Porțile de Fier reprezintă o 
contribuție de o importanță 
excepțională la dezvoltarea 
economică a țării noastre. 
Pe constructorii acestui obiec
tiv uriaș îi așteaptă sarcini 
foarte complexe, ample, de 
răspundere și nicidecum ușoa
re. Construcția o vor executa 
organizațiile industriale și de 
construcție ale celor două 
țări ale noastre, achiziționînd 
o parte din utilaje de la între
prinderile producătoare din 
alte țări și în colaborare cu 
aceste întreprinderi. Efectua
rea cu succes a lucrărilor Sis
temului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier va constitui 
încă o școală și încă un exa
men pentru întreprinderile 
noastre, care vor participa la 
aceste lucrări și va ridica 
reputația lor și în alte țari.

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

Construirea în comun a Sis
temului energetic și de navi
gație de la Porțile de Fier are 
o importanță excepțională și 
multilaterală pentru R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Romină și 
creează noi posibilități pentru 
dezvoltarea rapidă pe mai de
parte a relațiilor de prietenie 
și colaborare, relații care in 
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
tâlnire a tovarășilor -Gheorghe 
Ghecrghiu-Dej și Tito la Timi
șoara și prezenta lor întâlnire 
pe acest șantier comun reflec
tă relațiile de prietenie dintre 
cele două țări ale noastre.

O asemenea dezvoltare con
stituie o contribuție însemna
tă la întărirea și lărgirea co
laborării active și constructive 
între popoare și state și la 
consolidarea păcii în lume.

Construirea sistemului de la 
Porțile de Fier, care începe 
astăzi, este contribuția practi
că la această politică.

Sîntem convinși că popoare
le și țările noastre sînt unite 
în dorința comună de a termi
na cu succes acest ..pod al 
prieteniei între popoarele noa- 
stre“, cum a spus tov. Tito. 
Avem în față șapte ani de 
muncă, de construire în co
mun a sistemului de la Por
țile de Fier. Sîntem convinși 
că în decursul construcției co
mune vom continua să culti
văm și să dezvoltăm reciproc 
în relațiile noastre același spi
rit al respectului și înțelegerii 
reciproce care s-a manifestat 
în decursul anilor de pregătire 
a proiectului și acordului cu 
privire la construirea sistemu
lui de la Porțile de Fier.

Doresc ca în numele Vecei 
Executive Federative să ex
prim constructorilor gigantu
lui de la Porțile de Fier, pe 
care abia acum îi așteaptă 
mari eforturi, urările noastre 
cele mai bune și promisiunea 

că vom contribui cu tot ceea 
ce depinde de noi la asigura
rea unor condiții cît mai bune 
pentru munca lor și execu
tarea cu succes a construcției.

Trăiască și înflorească co
laborarea prietenească și mul
tilaterală intre RST. Iugo
slavia și R- P. Romină !

Să trăiască tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Tito.

Pentru a mzrea zriuz memo
rabilă a începerii lucrărilor pe 
acest vast șantier — unc din 
cele mai mari construcții de 
acest fel din lume — tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Iosip Broz Tito dezvelesc o 
placă inaugurală. Pe placă se 
afli inscripția :

.-Astăzi. 7 septembrie 1964. 
în prezenta președîr.tehii Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, și 
a președintelui Coosiliului de 
Stat al Republici* Populare 
Romîne. Gheorghe Gheorghiu- 

mm .
După dezvelirea plăcii inau

gurale, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Iosip Broz 
Tito au vizitat șantierul de pe 
malul iugoslav și baracamen- 
tele constructorilor.

După terminarea festivității, 
cei doi șefi de stat primesc din 
nou onorurile date de batalio
nul militar, și, împreună cu 
ceilalți conducători de partid 
și de stat romîni și iugoslavi 
și alte persoane oficiale, trec 
Dunărea pe malul romînesc, la 
Gura Văii.

De pe podul de pontoane, 
Dunărea ți se dezvăluie prin 
forța ei impresionantă. Apele 
sale, acum furioase, zbătîn- 
du-se de colții de stîncă ce 
amenință pe navigatori, vor fi 
îmblînzite aici peste cîțiva ani 
de marele baraj. Parcă vezi 
imensa întindere a lacului de 
acumulare, cu miliarde mc apă, 
puternicele centrale electrice, 
ecluzele moderne prin care 
trec în deplină siguranță nave 
de mare tonaj.

La sosirea înalților oaspeți, 
pe pămîntul romînesc, miile 
de participant la festivitate îi 
aclamă îndelung, flutură flori, 
stegulețe ale celor două țări.

Pe un mare arc de triumf, 
se vede inscripția ; „Bine ați 
venit dragi oaspeți

Tinere fete îmbrăcate în co
stume naționale oferă tradi
ționala pîine și sare, iar un 
bătrîn, potrivit datinei, îmbie 
cu vin din ploscă măiestrit în
crustată.

Comandantul batalionului de 
onoare prezintă președintelui 
R.SJF. Iugoslavia raportul. Se 
intonează imnurile de stat ale 
R.S.F. Iugoslavia și R. P. Ro
mine. Cei doi șefi de stat trec 
în revistă batalionul de onoa
re. Răsună în semn de salut 21 
salve de artilerie.

La locul festivității sînt ar
borate drapelele de stat ale 
R.S.F. Iugoslavia și R. P. Ro
mîne. Se văd portrete ale tova
rășilor Iosip Broz Tito și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pan
carte cu urări în cinstea lor. 
Pe alte panouri sînt înscrise 
chemări în cinstea prieteniei 
frățești dintre cele două po
poare și țări, prieteniei și co
laborării între țările socialiste, 
pentru atotbiruitoarea cauză a 
socialismului, pentru pace și 
prietenie intre popoare. Pe un 
panou este scris: „Vom con
strui în comun Sistemul hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier — simbol al prie
teniei dintre popoarele romîn 
și iugoslav".

Domnește o atmosferă săr
bătorească, plină de însufle
țire, fiecare vrea să-și întipă
rească cît mai bine în amin
tire momentul festiv al inau
gurării lucrărilor. Sînt aici 
mulți pentru care începutul 
asaltului Dunării este totodată 
o încununare a strădaniilor 
depuse de ani de zile, potrivit 
hotărîrilor adoptate de condu
cătorii celor doua țări, la în
tâlnirile de la București și 
Brioni: geologi care au exe
cutat peste 12 km de foraje 
speciale, proiectanți care au 
verificat pe hîrtie de calc sau 
pe modele reduse zeci de so
luții pentru a alege pe cele 
mai avantajoase, hidrologi, 
constructori de drumuri, ate- 

Here. Se intuiesc laolaltă con
structori care aduc cu ei expe
riența dobîndilĂ la salba de 
hidrocentrale de pe Bistrița cu 
cei ce cu străpung munții ăe 
la Bumbești Livezeni, de la 
Salva la Vișeu, cu constructorii 
iugoslavi de la Split, Iablanița 
și alte obiective hidroenerge
tice înclțate în țara vecina și 
prietenă.

Festintatea este deschisă de 
*.ov. Ion Stcnescu. prim-secre- 
tar al Comitetului regional Ol
tenia al P.H.R.

După ce a adresat înalților 
oaspeți in numele muncitorilor, 
tehr.iciaulor și inginerilor ro- 
mtr.i ai șantieruhu Porțile de 
Fier și al cetățenilor regiunii 
Oltenia tradiționala urare de 
bun venit, el c spus: permite
ți-mi să exprim deosebita bucu
rie pentru pcrtâcrpcrea la acea
stă importantă festivitate a to- 
ra-ășuhu Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secreta

rul general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
înalților conducători de partid 
și de stat din R.S.F. Iugosla
via și R. P. Romînă și a celor
lalți oaspeți.

începerea lucrărilor de con
strucție a grandiosului edifi
ciu, al cărui fundament îl pu
nem astăzi, se va înscrie ca o 
dată importantă în colaborarea 
rodnică dintre cele două țări 
socialiste vecine și prietene — 
R. P. Romînă și R.S.F. Iugo
slavia, ca un simbol grăitor al 
prieteniei care leagă tot mai 
strîns popoarele iugoslav și 
romîn.

Arătînd că pe acest loc, 
umăr la umăr, în efort comun, 
muncitorii romîni și iugoslavi 
vor zăgăzui apele repezi ale 
Dunării și vor transforma forța 
lor uriașă într-un bogat izvor 
de energie și lumină, aducînd 
astfel o contribuție de seamă 
la dezvoltarea și înflorirea 
economico, a ambelor țări, vor
bitorul a subliniat condițiile 
deosebite care vor fi create 
navigației internaționale, fapt 
care va exercita o influență 
pozitivă asupra îmbunătățirii 
transportului în întregul bazin 
al Dunării.

Vorbitorul a arătat în înche
iere că oamenii muncii sînt 
mîndri că la chemarea Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare 
Romîne vor putea participa 
cu entuziasm la realizarea a- 
cestei mărețe construcții, asi- 
gurînd că vor depune toate 
eforturile și vor folosi toată 
capacitatea pentru a răspunde 
cu cinste acestei sarcini deose
bit de importante.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, tovarășii I. B. Tito și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej dez
velesc o placă inaugurală cu 
inscripția:

„Astăzi, 7 septembrie 1964, 
în prezența președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și a președin
telui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a avut loc inaugurarea 
lucrărilor de construcție a Si
stemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier — 
simbol al prieteniei și colabo
rării între popoarele romîn și 
iugoslav".

In aplauzele și uralele asi
stenței o serie de utilaje aflate 
pe malul Dunării intră în 
funcțiune marcînd începerea 
lucrărilor: un excavator își 
înfige cupa în pămînt; o so- 
netă împlîntă o palplanșă me
nită să etanșeze batardoul cu 
ajutorul căruia va începe con
strucția hidrocentralei și a e- 
cluzelor pe malul romînesc.

Bătălia supunerii Dunării a 
început. Bătrînul fluviu, cu 
uriașul său debit de apă de 
peste 5 000 mc apă pe secundă 
va fi silit să-și pună forța în 
slujba construcției pașnice, în 
folosul omului. Visul de dece
nii al unor ingineri îndrăzneți 
prinde viață prin eforturile 
unite ale celor două țări so
cialiste.

In timpul festivității pe am
bele maluri miile de oameni ai 
muncii romîni și iugoslavi 
au aclamat îndelung în 
cinstea tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Iosip Broz 
Tito.

Manifestările de pe malul 
iugoslav și de pe malul romî
nesc au fost transmise la Gura 
Văii și respectiv la Sip prin 
stații de radioamplificare.

După inaugurarea lucrări
lor, tovarășii Iosip Broz Tito 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu conducătorii de 
partid și de stat iugoslavi și 
romîni, se îmbarcă la Gura 
Văii pe motonava „Carpați" și 
fac o plimbare pe Dunăre.

La ora 12,30, motonava, în
soțită de 4 vedete ale Marinei 
militare romîne, care au arbo
rat marele pavoaz, pornește în 
aval. Vasele ancorate în rada 
portului Turnu Severin și cele 
întâlnite pe parcurs, dau salu
tul prin semnale de sirenă.

In timpul prînzului, oferit 
oaspeților pe vapor, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Iosip Broz Tito au rostit toas
turi, subliniind însemnătatea 
construirii Sistemului hidroe
nergetic și de navigație Porțile 
de Fier, ca exemplu de colabo
rare între două popoare fră
țești care construiesc socialis
mul, ca simbol al prieteniei și 
colaborării, în spiritul respec
tului reciproc și deplinei egali
tăți. Au relevat importanța sa 
economică pentru țările noa
stre fi pentru alte țări intere
sate.

Vorbitorii au toastat în cin
stea prieteniei romîno-iugosla- 
ve, a prieteniei dintre țările 
socialiste, pentru constructorii 
acestui important obiectiv 
economic si deplinul lor succes 
în muncă.

La ora 16,45, motonava 
acostează în portul Turnu Se
verin. In aclamațiile și uralele 
miilor de cetățeni masați de-a 
lungul străzilor, conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țâri se îndreaptă spre 
Palatul culturii. Aici a avut 
loc un spectacol de gală la 
care au luat parte tova
rășii Iosip Broz Tito, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej șt 
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 an
samblul iugoslav „Ivo-Lola 
Ribar*, de formații ale ansam
blului ,,Ciocirliaa și de corul 
Ansamblului armatei, precum 
și de solișți ai Teatrelor de 
operă din Belgrad și Bucu
rești, s-a bucurat de un deo
sebit 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 
stârnit un deosebit entuziasm,. 
fiind îndelung aplaudată, sîț- 
ba interpretată la sfîrșitul 
spectacolului de artiștii romîni 
și iugoslavi, simbolizînd prie
tenia 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, tovară
șul Iosip Broz Tito și condu
cătorii iugoslavi care l-au în
soțit, au plecat cu un tren 
special iugoslav spre patrie.

Ca invitați ai președintelui 
R.S.F. Iugoslavia au plecat 
pînă la Timișoara tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Grigore Geamănu, Andrei 
Păcuraru, Gheorghe Pele.

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

Comandantul batalionului de 
onoare prezintă președintelui 
R.S.F. Iugoslavia raportul. In 
timp ce se intonează imnurile 
de stat ale celor două țări ră
sună 21 salve de tun.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă batalionul, aclamați în
delung de numeroși oameni ai 
muncii veniți să-i conducă.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

In tren tovarășul Iosip 
Broz Tito a oferit o masă.

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

'ir
Seara, focuri de artificii, la 

Turnu Severin și Orșbva, pre
cum și în localitățile de pe 
malul iugoslav au marcat în
cheierea sărbătorească a zilei 
de 7 septembrie — data inaugu
rării lucrărilor de construcție 
a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier.

Pe stadionul Tineretului din 
Tur-nu Severin s-a desfășurat 
luni un concurs sportiv prie
tenesc, la care au participat 
tineri atleți din R. P. Romînă 
și R.S.F. Iugoslavia. Dintre re
zultatele obținute la acest 
concurs remarcăm următoa
rele : 100 m plat: Petre Cio- 
banu (R.P.R.) 10’'6/10; 1 500 m: 
Covaci (Iugoslavia) 4'00 ’8/10 ; 
greutate : Ivancîcî (Iugoslavia) 
16,38 m ; 400 m plat : Izbă- 
șescu (R.P.R.) 50’ .

Succint tur de orizont 
prin „zonele" categoriei A

Etapa a 11-a 
s-a consumat în
tr-un autentic de
cor de toamnă: 
cer albastru ca 
alcoolul metilic 
și timp răcoros 
atît cît trebuie. 
N-a bătut vîntul, 
totuși se spune

că nucii din livezile Piteștilor 
s-au scuturat și fără vini; de 
ciudă.

Privită în ansamblu, etapa re
flectă, fie și numai parțial, virtu-- 
file și tarele fotbalului nostru. 
Principala observație ar fi că cele 
trei mari bucureștene au ajuns 
aproape în perioada de vîrț a 
maturității, ele desfășurînd același 
joc modern și eficace, și pe teren 
propriu și pe teren advers. Greu 
de închipuit la ora actuală o 
echipă care să zmulgă două 
puncte. Ceea ce bucură pe deplin 
pe omul din tribună este faptul 
că fiecare dintre ele are tin stil 
de joc propriu — definitiv al ei 
— și prin urmare cu atît mai pe
riculos și mai atrăgător. S-a ivit, 
a răsărit și în cerul provinciei o 
stea, o a patra putere în fotbalul 
nostru, cu sediul sub dealul Fe- 
leacului. Cine i-a urmărit atent 
pe elevii lui Șepci în ultimul an, 
adică din momentul țîșnirii lor 
din zona retrogradării, a înre
gistrat'la ei, uneori chiar de la 
săptămină la săptămînă, O uimi
toare creștere a potențialului de 
joc. Școala de fotbal de la Cluj, 
ca tradiție atît de bogată (uneori 
și cu experiențe triste, adevărat) 
a renăscut și este în momentul de 
față mai de temut ca oricînd.

Și acum, despre ceea ce ne 
mîhnește.

Ne pare rău că zona de mijloc 
a clasamentului s-a și închegat. 
Este o pietrificare ce dovedește 
ca în dedesubtul activității unor 
formații domina ideea (atît de 
veche, și îmi vine să zic, atît de 
zadarnic combătută) care se tra
duce cam în următorii termeni: 
noi nu putem ajunge campioni, 
nici de căzut nu putem cădea, 
n-are rost deci să ne omorîm cu 
firea. Mijlocul, brîul acesta for
mat dmtr-un amestec de puțina 
lene și nepăsare, a dat, ca s-o 
spunem pe șleau și continuă să 
aea de furcă mult mai mult de- 
cît s-ar părea la prima vedere, 
fotbalului nostru.

Și, în fine, zona veșnic zgîlțîită 
de temeri. Aici, este mereu la ea 
acasă, Progresul. A pierdut în

Fază de gol la poarta formației „MineruD Baia Mare.

Foto : V. RANGA

Gimnaștii romîni învingători
In sala Floreasca din Capitală, 

duminică seara, s-a încheiat în
tâlnirea internațională de gim
nastică dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și R. D. Ger
mane. Comportîndu-se foarte 
bine, sportivii țării noastre au 
obținut o dublă victorie. Echi
pa feminină a întrecut formația 
R. D. Germane cu 379,05 puncte 
la 377,10 puncte. Selecționata 
masculină a țării noastre a repur
tat victoria cu 563,45 de puncte

PE SCURT
• Duminică, la bazinul Dinamo 

din Capitală, a luai sfîrșit turneul 
internațional de polo pe apă. In 
meciul hotăritor pentru desemna
rea echipei cîștigătoare, reprezen
tativa R. P. Romîne a întrecut se
lecționata U.R.S.S. cu 3—2 (1—0;
1— 1; 1—1; 0—0). Au marcat pen
tru echipa noastră : Mărculescu 
(2) și Zahan. Punctele formației 
sovietice au fost realizate de Osi
pov și Adgiev.

Iută și celelalte rezultate din ul
tima zi : R. P. Romînă (tineret) — 
R. P. Bulgaria 4—2 fl—0; 0—0;
2— 2; 1—0); R. P. Ungară — R. D.
Germană 4—3 (2—1; 1—1} 1—0;
0—1).

Clasament final : 1. R. P. Romî
nă 8 puncte ; 2. U.R.S.S. 6 puncte; 
3. R. P. Ungară 4 puncte.

• Cea de-a 9-a ediție a campio
natului european feminin de bas
chet a început, duminică, la Buda
pesta, pe Kiss Stadion. Competiția 
reunește 10 echipe împărțite în 
două grupe, urmînd ca primele 
două clasate să se califice pentru 
turneul final.

Selecționata R. P. Romîne, care 
joacă în Grupa A, a întllnit în 
primul său meci reprezentativa 
Franței. La capătul unui joc strîns, 
în care sportivele franceze au 
avut 6 puncte avantaj la pauză, 
formația romină a obținut victoria 
la limită cu 42—41 (15—21). Cea 
mai bună realizatoare a echipei 

prima etapă la Baia Mare și a 
pierdut și duminică pe teren pro
priu. Putem arunca faptul p9 
seama ghinionului ? Ar fi absurd 
întrucît ne despart doar cîteva 
luni (atestate pe de-a-ntregul re
facerii moralului, puterii de luptă 
etc.) de perioada cînd Progresul 
capota in serie pe absolut toate 
terenurile din țară. Explicația are 
cauze mai adinei, printre care 
plafonarea și vîrsta înaintată a 
unor jucători nu sînt cele din 
urmă. Conducătorii și antrenorii 
clubului, se pare, nu le-au anali
zat decit la suprafață — și, iată, 
azi asistăm (fără pic de plăcere) 
cum doi portari de talie — Mîn- 
dru și Cozma — sînt siliți să se 
aplece și să scoată din plasă min
gile care trebuie să li se pară mai 
grele decit tăvalugele cu care se 
treiera pe vremuri griul. Și a fost 
cîndva aceasta Progresul o echipă 
care domina campionatul (cu 2 
ani în urmă îmi amintesc, mii de 
bucureșteni au însoțit-o cu trenul, 
în orașul petroliștilor ca să asiste 
la derbiul campionatului). Astăzi, 
nu-i mai recunoaștem nici umbra. 
A fost... și cam atît. Dar și des
pre U.TA. se poate vorbi parcă 
tot la timpul trecut. Ne îndeamnă 
să o facem evoluția ei, în acest 
început de campionat.

O notă bună noilor promovați. 
In primul rind craiovenilor pe 
care, după infrîngerea suferită în 
fața militarilor, toată lumea în
clina să-i vadă. urmași lipsiți de 
glorie ai gălățenilor. Șocul suferit 
săptămînă trecută i-a ambiționat. 
Nădăjduim ca victoria asupra 
Crișului să nu-i fi speriat — căci 
se întâmplă și de-astea.

Băimărenii, veniți la București 
să-și apere șansele în fața Stelei, 
au impresionat prin puterea de 
luptă (au și dominat bună parte 
din timp) și printr-un joc deschis, 
variat, cu nuanță ofensivă. Foarte 
bun portarul Bay.

Încheind, ne exprimăm și noi, 
la fel ca alți cronicari, nedume
rirea dublată de puțină neliniște, 
pentru faptul cum arbitrii nu 
sancționează drastic pe jucătorii 
obișnuiți să umble la genunchii 
adversarilor. Și, lucru ciudat, sînt 
loviți cu predilecție oameni de 
baza din selecționata olimpică 
(mă refer la Crăiniceanu), Nu 
cerem regim special pentru olim
pici, dar totuși se cuvine să-i me
najăm cu orice risc.

FĂNUȘ neagu

la 562,45 puncte. Clasamentul la 
individual compus se prezintă 
astfel: Feminin: 1. Sonia Io van 
(R.P.R.) 76,70 puncte; 2. Elena 
Leuștean (R.P.R.) 76,65 puncte ; 
Birgit Radochia (R.D.G.) 76,20
puncte. Masculin : 1. Siegfried
Fiille (R.D.G.) 113,85 puncte ; 2. 
A. Kadar (R.P.R.) 113,65 puncte;
3. F. Orendi (R.P.R.) 112,55
puncte.

(Agerpres)

noastre a fost Dorina Suliman (15), 
urmată de Anca Racoviță (13) și 
Viorica Niculescu (6).

• Ultimele două meciuri ale 
turneului internațional masculin 
de volei de la Paris s-au Încheiat 
cu următoarele rezultate: Mosco
va — București 3—2 (meciul a du
rat două ore și 27 minute); Varșo
via. — Paris 3—0. Trei echipe, 
avînd același număr de victorii, 
ordinea în clasament a fost stabi
lită pe baza setaverajului. Pe locul 
întîi s-a clasat echipa Varșoviei, 
urmată de București, Moscova șl 
Paris.

9 La Praga, Intr-un meci pentru 
„Cupa campionilor europeni la fot
bal", echipa Dukla a învins cu 
4—1 (1—1) formația poloneză Gor- 
riik Zabrze. Returul este programat 
la 20 septembrie.

• Participînd la campionatele 
de notație ale Canadei, australia
nul Murray Rose a stabilit un nou 
record mondial la 880 yarzi cu 
timpul de 8'55"5/10. Recordul pre
cedent al lui John Konrads era de 
8'59" 6/10.
• In cadrul competiției de fot

bal „Cupa cupelora s-au Intîlnit 
în primul lor meci, echipele Sara
gossa și La Valetta Malta. Au cîș- 
tigat fotbaliștii spanioli cu scorii! 
de 3—0 (1—U). Returul se dispută 
săptămînă viitoare- la Saragossa.



Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului coreean

La Ambasada R.P.D. Co- 
reene din București a avut loc 
luni la amiază o conferință de 
presă organizată cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporu
lui coreean — cea de-a XVI-a 
aniversare a proclamării Re
publicii Populare Democrate 
Coreene.

Au luat parte redactori ai 
presei centrale, ai Radiodifu
ziunii și Agenției Romine de 
presă „Agerpres", corespon
denți străini acreditați la 
București, atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice.

Ambasadorul R.P.D. Co
reene, Giăn Du Hoan, a făcut 
o expunere asupra dezvoltării 
multilaterale a Coreei în cei 16

Cu ocazia 
eliberării

Luni la amiază, în sala Cen- 
trocoop din Capitală, a avut 
loc vernisajul Expoziției docu
mentare de fotografii, organi
zată sub auspiciile Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist. Exponatele înfă
țișează aspecte din viața ^po
porului bulgar, din realizările 
obținute pe drumul construirii 
socialismului.

Au luat parte Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al

★

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a R.P. Bulgaria — a XX-a 
aniversare a eliberării — la ci
nematograful „Republica" dm 
Capitală a avut loc, luni seara, 
un spectacol de gală cu filmul 
bulgar „Ivailo", organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Au participat Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, oameni de

Sesiunea Comisiei romîno-cehoslovace 
de colaborare tehnico—științifică

Intre 3 și 7 septembrie 1964, 
la București s-au desfășurat lu
crările sesiunii a XV-a a Comisi
ei romîno-cehoslovace de co
laborare tebnico-științifică

In cadrul lucrărilor sesiunii. 
Comisia a examinat problemele 
privind executarea hotăririlor 
adoptate la sesiunea precedentă 
și a constatat că colaborarea 
tehnico-științifică a fost folosi
toare pentru ambele părți.

In conformitate cu Protocolul 
semnat, cu privire la acordarea 
de asistență tehnico-științifică 
reciprocă în perioada următoare, 
părțile vor face schimb de docu
mentații tehnice și vor înlesni 
vizite de studii în probleme teh- 
nico-științifice din domeniul 
industriei siderurgice, construc
țiilor de mașini, industriei petro

Lucrările Congresului 
international 

de știința solului
Luni au continuat în Capi

tală lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres internațional 
de știința solului. Au fost pre
zentate noi rezultate ale stu
diilor și cercetărilor făcute 
în diferite țări privind cu
noașterea solurilor și ridicarea 
fertilității lor pentru sporirea 
producției vegetale.

Parte din comunicări s-au 
referit la regimul apei în so
lurile cu exces de umiditate 
pentru aplicarea rațională a 
lucrărilor de drenaj în vede
rea stabilirii măsurilor de a- 
meliorare a acestora și la mă
surile necesare pentru a se 
evita tasarea excesivă a solu
lui.

Unele probleme teoretice 
s-au ocupat de sorbția și de- 
sorbția ionilor din sol pe a că
ror dinamică se bazează, apli
carea corectă a îngrășăminte
lor minerale și organice, 
•deschizînd noi posibilități de 
mărire a eficacității acestora.

Influența condițiilor de sol 

ani care au trecut de la pro
clamarea R.P.D. Coreene.

★

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, luni în Capitală, la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul N. Bălcescu, a avut 
loc o seară a prieteniei romi- 
no-coreene.

Au luat cuvîntul scriitoarea 
Veronica Porumbacu și Giăn 
Du Hoan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în R.P. Romină.

In continuare a fost prezen
tat filmul coreean „Dragoste".

(Agerpres)
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aniversării 
Bulgariei
I.R.R.C.S., Dumitru Boriga, 
președintele Consiliului așeză
mintelor culturale din Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

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

Au luat cuvîntul Octav Li- 
vezeanu și Ivan Mangov, con
silier al ambasadei R. P. Bul
garia în R. P. Romînă.

★

cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost de față Ivan Mangov, 
consilier al ambasadei R.P. Bul
garia în R.P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Au fost prezentați publicului 
actrița Ghinca Stanceva și regizo
rul Nikola Valeev, oaspeți ai ță
rii noastre.

Cu filmul „Ivailo" au început 
la București Zilele filmului bul
gar, organizate cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist.

(Agerpres)

lului și chimiei, industriei ușoare 
și alimentare, din agricultură și 
altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de ing. Actarian 
Virgil, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini 
a Republicii Populare Romine, 
iar din partea cehoslovacă de 
prof. ing. Henryk Ramie, vice
președinte al Comisiei de Stat 
pentru dezvoltarea și coordona
rea științei și tehnicii din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Delegația cehoslovacă a vizi
tat în perioada sesiunii întreprin
deri industriale și instituții din 
Republica Populară Romînă.

(Agerpres).

(umiditate, aerație, concentra
ție a soluției solului etc), a în
grășămintelor bacteriene asu
pra asimilării substanțelor nu
tritive și dezvoltării plantelor, 
au constituit obiectul altor co
municări. O serie de expuneri 
au tratat geneza și caracteri
zarea solurilor mediteraniene 
subtropicale și tropicale, pre
cum și a solurilor hidromorfe 
și aluviale — soluri cu fertili
tate potențială ridicată dar in
suficient folosite în agricultură 
pînă în prezent.

In ședință plenară a fost ex
pusă comunicarea „Fertilitatea 
solurilor în raport cu intensi
ficarea agriculturii în U.R.S.S.".

In cursul zilei specialiști 
străini au vizitat Institutul 
central de cercetări agricole, 
iar numeroși participant au 
făcut, în cadrul unor întîlniri, 
schimburi de opinii și rezul
tate ale cercetărilor în dome
niul științei solului.

(Agerpres)

SALONIC. — Sîmbătă seara 
a fost inaugurat cel de-al 
29-lea Tîrg internațional de la 
Salonic. La festivitățile de 
deschidere au participat regele 
Constantin, primul ministru 
grec, G. Papandreu, precum și 
alte oficialități grecești. în a- 
cest an, la Tîrgul internațio
nal din Salonic participă fir
me și organizații comerciale 
din 31 de țări. R. P. Romînă 
expune mașini și utilaje din 
industria grea.

Pavilionul comînesc a fost 
vizitat de Gheorghios Melas, 
ministrul Comerțului, C .Mit- 
sotakis, ministrul Finanțelor, 
Anghelusis, subsecretar de stat 
la Ministerul comunicațiilor, 
Nikolas Maliakis, subsecretar 
de stat la Ministerul Agricul
turii, și Costas Samaras, direc
torul tîrgului. Oaspeții au fost 
întîmpinați de Tudor Jianu, 
consilierul ambasadei R.P. Ro- 
mîne la Atena, Grigore Logo- 
fătu. șeful Agenției economice 
romîne la Atena, și Nicolae 
Vrabie, directorul pavilionului 
R.P. Romîne. Ospeții au sem
nat în cartea de aur. Un inte
res deosebit în cîndurile vizi
tatorilor l-au stîrnit mașinile- 
unelte, compresoarele frigori
fice și noile tipuri de tractoare 
romînești.

★

LEIPZIG — Duminică dimi
neață, oficiul comercial cu 
expunere de mostre cu care 
participă R. P. Romînă la 
Tîrgul internațional de toam
nă de la Leipzig a fost vizitat 
de președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Walter 
Ulbricht, însoțit de Iulius Bal- 
kow, ministrul Comerțului ex
terior și inter german, precum 
și alte personalități oficiale.

★

CHIȘINĂU. — Continuîn- 
du-și turneul în U.R.S.S., an
samblul „Perinița“ a prezentat 
la 6 septembrie 1964 un spec
tacol la Teatrul de vară din 
Chișinău în fața a aproape 
10 000 de spectatori. La spec
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Coincidențe surprinzătoare

ryesa americană atrage aten- 
r ția asupra unei serii de 

coincidențe curioase în ce 
privesc împrejurările asasinării 
lui Lincoln și ale lui John Ken
nedy. Iată o parte din aceste 
coincidențe, așa cum sînt redate 
de revista „Newsweek" :

— Atît președintele Lincoln 
cît și președintele Kennedy au 
fost susținători ai drepturilor 
civile ale populației de culoare.

— Lincoln a fost ales în 1860, 
Kennedy în 1960.

— Ambii președinți au fost 
asasinați într-o vineri și în pre
zența soțiilor respective.

— Amîndoi au fost împușcați 
în cap, pe la spate.

— Succesorii lor s-au numit 
amîndoi Johnson, erau democrați 
din sud și membri ai Senatului.

— Andrew Johnson s-a născut 
în 1808, Lyndon Johnson, 
în 1908.

— John Wilkes Booth, asasi
nul lui Lincoln, și Lee Harwey 
Oswald, asasinul presupus al lui 
Kennedy, erau amîndoi locuitori 
din' sud, nutrind concepții reac
ționare.

— Atît Booth cît și Oswald 
au fost asasinați înainte de a fi 
aduși în fața judecății.

— Secretarul lui Lincoln, care 
se numea Kennedy, l-a sfătuit pe 
acesta să nu se ducă la spectaco
lul de teatru unde a fost asasinat.

— Secretarul lui Kennedy, 
care se numea Lincoln, l-a sfă
tuit pe acesta să nu întreprindă 
vizita la Dallas.

— John Wilkes Booth l-a îm
pușcat pe Lincoln în loja unui 
teatru, refugiindu-Se apoi într-un 
depozit de mărfuri.

— Oswald l-a împușcat pe 
Kennedy dintr-un depozit de 
mărfuri, refugiihdu-se apoi în
tr-un cinematograf.

— Numele de familie ale 
ambilor președinți conțin cite 
șapte litere.

— Numele lui Andrew John

tacol au asistat: I. I. Bodiul, 
prin-secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, A. 
F. Diordița, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenească, conducători de 
partid și de stat, oameni de 
știință, artă și cultură, oa
meni ai muncii din Chișinău 
și din împrejurimi. Spectaco
lul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

★

HAVANA. — Pianistul ro
mîn Corneliu Gheorghiu care 
efectuează în prezent un tur
neu de concerte in Cuba a 
prezentat un recital în orașul 
Santiago de Cuba. El a inter
pretat piese de Handel, Beet
hoven, Chopin, Enescu, Hacia- 
turian și de Falia.

★

ATENA 7 (Agerpres). — In
tre 1 și 6 septembrie 1964 a 
avut Ioc la Atena cel de-al 
IV-lea Congres internațional al 
cercetătorilor de folclor în do
meniul narațiunilor populare.

La congres participă repre
zentanți din 20 de țări. R. P. 
Romînă este reprezentată la 
congres de prof. Mihai Pop și 
Constantin Bărbulescu de la 
Academia R. P. Romîne.

In ziua de 5 septembrie, pro
fesorii M. Pop și C. Bărbulescu 
au prezentat comunicările: 
,.Caracterele naționale și stra
tificarea istorică în stilul po
vestirilor populare" ; „Aspecte 
actuale ale cercetării narațiu
nilor populare în Romînia".

K. C. Peelers, profesor bel
gian, într-un comentariu în ca
drul congresului, a elogiat atît 
metoda de lucru a Institutului 
de folclor din București, cit și 
calitatea comunicărilor specia
liștilor romîni. „Vizitînd Insti
tutul de folclor din București, 
a spus el, vei avea un exemplu 
de organizare și de abundență 
de materiale".

Profesoara franceză Teneze 
Marie-Louise a lăudat cercetă
rile complexe ale Institutului 
de folclor din București.

son și Lyndon Johnson conțin 
în total cite 1'3 litere.

— Numele lui John Wilkes 
Booth și Lee Harvey Oswald 
conțin fiecare cîte 15 litere.

A fost descoperită

încă o vioară Stradivarius

Uln colecționar pasionat de 
[ antichități, Mauro Nas- 

cimbene, a descoperit 
din întîmplare că este pose
sorul unei viori „Stradivarius". 
Cumpărînd vioara în urmă cu 
cîțiva ani, el nu s-a mai uitat 
la ea ; de atunci vioara a ră
mas în cutia respectivă. Re
cent scoțînd-o din cutie, mare 
i-a fost mirarea cînd a putut 
citi în vioară inscripția : „Fă
cută de Antonio Stradivarius 
17...". Ultimele două cifre nu 
se pot citi, dar experții au 
examinat instrumentul și au 
afirmat că vioara a fost în- 
tr-adevăr confecționată de re
numitul fabricant din Cre
mona.

Un tren circulă peste... bombe

F)ecent, niște muncitori 
care lucrau la terasa- 
mentul liniei de cale fe

rată Paris-Grandville au iz
bit cu lopețile într-un corp 
solid: era o bombă...

Specialiștii în deminare au 
scos Ia iveală nu una, ci două 
borrJbe de cîte 50 kg fiecare. 
Aceste bombe englezești nu 
au explodat la bombardamen
tul din iunie 1944 cînd au fost 
aruncate asupra unui tren 
german. Astfel, de 20 de ani 
trenul Paris-Grandville cir
cula pe niște bombe.

Detector de stupefiante

Aida, micul pudel al poli
ției din Tel-Aviv, desco
peră fără greș, după mi

ros, stupefiantele ascunse. De 
îndată ce simte miros de ha
șiș, Aida se smulge din bra- 

cipriotă
NICOSIA 7 (Agerpres). — 

Sesizările succesive de către 
Grecia și Turcia a Consiliului 
de Securitate au adus elemen
te noi în criza cipriotă. Deși 
ambele sesizări solicită urgen
ța, relatările de la sediul 
O.N.U. din New York apre
ciază că ședința consiliului va 
avea loc fie la 11, fie la 14 
septembrie.

între timp, în Cipru s-au în
registrat cîteva incidente izo
late.. Președintele Makarios a 
reafirmat într-un interviu po
ziția sa anterioară împotriva 
prezenței bazelor militare en
gleze pe teritoriul insulei, de
oarece acestea încalcă suvera
nitatea cipriotă. Totodată, el 
a reluat ideea organizării unui 
plebiscit, în cadrul căruia ci- 
prioții să aibă posibilitatea 
să-și exprime părerea asupra 
viitorului insulei.

Pină la întrunirea Consiliu
lui de Securitate, atît la Atena 
cit și la Ankara sînt explicate 
motivele care au determinat 
acțiunile respective. Ministrul 
de externe grec, Kostopoulos, 
a declarat — potrivit agenției 
France Presse — că „în urma 
lipsei de rezultate a demersu
rilor făcute de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, gu
vernul grec a fost constrîns să 

j recurgă la Consiliul de Secu- 
i ritatc. deoarece există temerea 
I ca amenințarea autorităților 

turcești de a expulza la 16 
septembrie cetățenii greci din 
Istanbul să fie pusă în apli
care*'. Ziarul „Eleftheria" 
scria duminică că „nu ar fi 
fost înțelept să se aștepte se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. care în mod practic nu 
se va putea ocupa de proble
ma cipriotă decît la începutul 
anului viitor".

Referindu-se la încordarea 
dintre Grecia și Turcia, ziarul 

I francez „Paris Jour" scria 
i luni dimineață că „cearta din- 
I tre Grecia și Turcia poate să 
1 dăuneze întregii alianțe atlan- 
1 tice".

țe. iar la miros de opium — 
urlă din toate puterile.

La o recentă expoziție de 
cîini organizată la Tel-Aviv, 
cățelușul polițist a fost vedeta 
principală. Aida a descoperit 
imediat un stupefiant ascuns 
cu grijă. Apoi, din proprie ini
țiativă s-a repezit in mulțimea 
spectatorilor și s-a năpustit a- 
supra unui vizitator în buzu
narul căruia, la o cercetare 
amănunțită, poliția a descope
rit urme de hașiș.

Fluviul Niagara din America de Nord (secțiune din Saint Laurent — Si. Laurențiu) — sepa- 
rînd Canada de Statele Unite și unind Lacul Erie de Lacul Ontario este cunoscut prin ves
tita cataractă denumită Cascada Niagara, înaltă de 50 de metri. Cascada Niagara cuprin
de două cataracte : (Cascada Americană și Cascada Horseshoe). In fotograiie — Vedere a 

cascadei (Horseshoe) luată de pe un turn de observație.

R. P. BULGARIA : Clădirea Uni versităfii ,,Kliment Orhidski" 
din centrul Sofiei

constitutional al
LONDRA 7 (Agerpres). — 

Lutni au început la Londra 
convorbirile între primul mi
nistru britanic, Douglas Home, 
și primul ministru al Rhode- 
siei de sud, Ian Smith, în pro
blema viitorului constituțional 
al Rhodesiei de sud. Ele vor 
dura, se pare, două zile. Dumi
nică seara, la sosirea la Lon
dra, Ian Smțth a făcut o de
clarație în care s-a arătat op
timist asupra rezultatelor con
vorbirilor cu oficialitățile bri
tanice. El a ținut, însă, să a- 
tragă atenția că „dacă se va a- 
junge la situația în care nu 
vom avea altă alternativă sîn- 
tem ferm hotărîți să procla
măm în mod unilateral inde
pendența Rhodesiei de sud'’. 
Se știe că rasiștii sud-rhode- 
sieni doresc să proclame inde
pendența acestui teritoriu în 
condițiile menținerii la putere 
a unui guvern reprezentînd 
numai 200 000 de europeni în 
timp ce populația africană nu
mără aproape 4 000 000.

Guvernul britanic, care tre
buie să țină seama de dificul
tățile pe care le-ar provoca 
acordarea unei asemenea inde
pendențe în relațiile sale cu 

I țările africane, pune drept 
I condiție prealabilă adoptarea 
| unor măsuri care să permită 

populației africane accesul la 
viața politică a țării.

Primul ministru Douglas 
Home a avut duminică între-

Rhodesiei de sud
vederi cu membri ai guvernu
lui britanic pentru a pregăti 
convorbirile cu primul mini
stru sud-rhodesian. Observa
torii sînt de părere că nu pot 
fi așteptate rezultate senzațio
nale. Guvernul britanic nu 
pare pregătit să acorde inde
pendența cerută, iar Smith a 
făcut cunoscut că nu va re
nunța la poziția sa.

La Londra a fost dată publi
cității o declarație a partidu
lui Uniunea națională africană 
Zimbabwe (Zapu), în care 
se subliniază că populația a- 
fricană nu va recunoaște re
zultatele vreunor tratative la 
care nu iau parte reprezentan
ții săi autentici.

Situația din Congo 
în dezbaterea 0. U. A.

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). 
— Luni seara au luat sfîrșit 
dezbaterile miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor africane, 
membre ale O.U.A., în legă
tură cu situația din Congo și 
relațiile sale cu țările înveci
nate. Ședința de închidere ur
mează să aibă loc marți dimi
neață. Toți vorbitorii au con
damnat în cuvîntul lor inter
venția străină în treburile in
terne ale Congoului, subliniind 

încheierea seminarului 
internațional 
al tineretului 

de la Teresin
VARȘOVIA 7 (Agerpres). - 

La 6 septembrie s-a încheiat 
la Teresin, lîngă Varșovia, se
minarul internațional al tine
retului pe tema „Pentru pace 
și securitate în Europa".

In încheierea seminarului a 
fost adoptat un comunicat în 
care este exprimată poziția a 
61 de organizații de tineret și 
studențești din 22 de țări 
europene în problemele păcii 
și securității în Europa.

Din R. P. Romînă la semi
nar a participat o delegație a 
U.T.M. condusă de Anghel 
Paraschiv, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M., redactor 
șef al ziarului, „Scînteia tine
retului".

necesitatea găsirii unei soluții 
africane problemei în dezba
tere. Au fost prezentate cîteva 
propuneri. Una dintre ele, pre
zentată de ministrul de ex
terne al Ghanei, prevede solu
ționarea problemei congoleze 
în trei etape : mai întîi, pro
clamarea încetării focului și 
neutralizarea tuturor armate
lor din Congo, apoi convocarea 
unei conferințe a reprezentan
ților principalelor partide con
goleze și a conducătorilor răs
coalei, sub auspiciile Organiza
ției Unității Africane, și, în- 
sfîrșit, crearea unor forțe afri
cane care să mențină ordinea 
în Congo în perioada conferin
ței și a alegerilor generale. A- 
ceste forțe ar urma să fie re
trase din Congo imediat după 
alegerea unui guvern.

Luni seara a fost anunțată 
crearea unui comitet, alcătuit 
din șapte membri, (Tunisia, 
Nigeria, Africa Centrală, Ke
nya, Mali, Republica Tanga- 
nica și Zanzibar și Ghana) în
sărcinat cu elaborarea rezolu
ției finale ce urmează a fi su
pusă aprobării miniștrilor de 
externe africani în ședința de 
încheiere de marți dimineața. 
Comitetul își desfășoară lucră
rile sub președinția ministru
lui de externe al Kenyei.

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). — Postul de radio Stan
leyville a anunțat că autorită
țile forțelor răsculate care de
țin acest oraș (al treilea ca 
mărime din Congo), au hotărît 
să creeze un guvern popular, 
care va fi prezidat de Christo
phe Gbenye, unul din condu
cătorii Comitetului național de 
eliberare, cu sediul la Brazza
ville și care a fost ministru al 
afacerilor interne în guvernul 
prezidat de Patrice Lumumba. 
Printre membrii guvernului, 
postul de radio îl menționează 
pe Gaston Soumialot, care va 
deține funcția de ministru al 
apărării.

I II f O 1
Luni, 7 septembrie a.c., au 

părăsit Capitala, plecînd spre 
Helsinki, tov. Ștefan Andrei 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., și Vlad Vasile, membru 
al Consiliului U.A.S.R., care 
vor participa la Ședința de 
constituire a Comitetului In
ternațional de pregătire a ce
lui de al IX-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor.

★
Luni seara, ministrul Braziliei 

7n R. P. Romînă, Carlos Jacyn- 
tho de Barros, a oferit o recepție 
cu prilejul aniversării proclamă
rii independenței Braziliei.

Au participat Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Ion Cosma, 
președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, conducători ai unor 
instituții centrale, academicieni 
și alți oameni de cultură și artă, 
ziariști.

mafii
Au luat parte șefii unor mi

siuni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit luni la amiază, la Pala
tul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne pe Pierre 
Compt Offenbach, președintele 
Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Franța- 
Romînia din Adunarea Națio
nală Franceză, cu soția, care ne 
vizitează țara la invitația 
Grupului parlamentar romîn 
pentru relațiile de prietenie 
Romînia-Franța.

★
Seara, la restaurantul „Pes

căruș", Comitetul de condu
cere al Grupului romîn pentru 
relațiile de prietenie Romînia- 
Franța, a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

SOFIA. — In după-amiaza 
zilei de 7 septembrie la Sofia 
au început lucrările celei de-a 
8-a sesiuni jubiliare a Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria.

Adunarea a adoptat proiec
tul de lege cu privire la am
nistie, a ales Comisia pentru 
pregătirea proiectului noii 
constituții, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și a adoptat o serie 
de modificări administrative.

Sesiunea își continuă lucră
rile.

SOFIA. — La invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și a gu
vernului din R.P. Bulgaria, la 
7 septembrie a sosit, la Sofia, 
pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a 20-a aniversări 

a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist, delegația de 
partid și guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă de L. 1. Brej- 
nev, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

LONDRA. — La Londra a 
avut loc ceremonia înmînăirii 
premiului „Medalia de aur 
a păcii" fostului decan de 
Canterbury, dr. Hewlett John
son. Medalia a fost înmînată 
de prof. John Bernal, preșe
dintele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii.

DELHI. — Primul ministru indi
an Lal Bahadur Shastri, a declarat 
în cadrul unei ședințe a grupului 
parlamentar al partidului Congre
sul Național Indian că în prezent 
se depun eforturi în vederea orga
nizării unei noi întîlniri a miniș
trilor de interne ai Indiei și Paki
stanului în cea de-a treia săptă- 
mînă a lunii septembrie. Se știe 

că asemenea întîlniri au avut loc 
în ultima vreme în vederea exami
nării conflictului dintre cele două 
țări cu privire la Kașmir. Shastri 
a spus că India dorește statorni
cirea unor relații prietenești cu 
Pakistanul.

PARIS. - Prințul Boun 
Oum, liderul grupării politice 
de dreapta din Laos, a avut 
luni după-amiază o întreve
dere cu generalul de Gaulle, 
în declarația făcută după în
trevedere, Boun Oum a arătat 
că s-a folosit de această oca
zie pentru „a solicita preșe
dintelui de Gaulle precizări a- 
supra punctelor sale de vedere 
în problemele Asiei de sud- 
est,-în general, și asupra Lao- 
sUlui, în special".

WASHINGTON — Maxwell 
Taylor, ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, a sosit luni la Was
hington pentru a avea consul

tări cu oficialitățile americane 
în legătură ca situația din 
Vietnamul de sud. Potrivit a- 
genției U.P.I., el va prezenta 
președintelui Johnson un ra
port despre criza politică din 
Vietnamul de sud și va primi 
noi instrucțiuni. El va avea, 
de asemenea, întrevederi cu 
secretarul de stat. Dean Rusk, 
și cu alte oficialități ameri
cane. La sosirea la Washing
ton, Taylor a declarat ziariști
lor că în prezent la Saigon este 
liniște, iar generalul Nguyen 
Khanh se ocupă de formarea 
unui guvern provizoriu. El a 
adăugat, că oricum, Nguyen 
Khanh se află în fața unei 
sarcini foarte dificile. între
bat cum vede rezolvarea crizei 
politice din Vietnamul de sud, 
ambasadorul a răspuns că nu 
aduce cu el nici o soluție în 
această problemă.

MIAMI. — Uraganul „Dora“ 
dezlănțuit zilele trecute își schim
bă continuu direcția, dar oficiul 
meteorologic din Miami prevede 
că in orice caz furia distrugătoa
re a ciclonului se va abate asupra 
insulelor din Porto Rico și Baha
mas. Este probabil că va fi 
atinsă și zona de coastă a Floridei. 
Forța vîntului depășește 200 kilo
metri pe oră. „Dora“ riscă să 
provoace aceleași mari pagube ca 
si uraganul „Cleo" care l-a prece
dat.

După ultimele date ,,Dora“, care 
un timp se îndrepta spre sud — 
și-a schimbat brusc direcția și a 
.ajuns la 700 km de San Juan din 
Porto Rico și la aproximativ 2 000 
km de Miami. In insulele amenin
țate ca și Yn Florida au și fost 
luate măsuri de prevenire.

STOCKHOLM. — Agenția 
France Presse relatează că în 
noaptea de duminică spre luni ra
pidul suedez „Săgeata Nordului" a 
deraiat în apropierea localității 

Alby din nord-estul Suediei. Po
trivit bilanțului provizoriu dat 
publicității, în acest accident și-au 
găsit moartoa 11 persoane, iar al
te 40 au fost grav rănite.

CIUDAD DE MEXICO. — 
In capitala Mexicului s-a a- 
nunțat că dintr-un depozit de 
armament doi tineri au furat 
o capsulă radioactivă. Poliția 
efectuează cercetări pentru a-i 
găsi pe făptași, care, potrivit 
agenției Reuter, au putut fi 
contaminați de o doză fatală 
de radiații.

LONDRA. — La Londra a fost 
editat primul volum al documen
telor Internaționalei I. Volumul 
cuprinde protocoalele ședințelor 
Consiliului general' al Internațio
nalei I din ziua , întemeierii sale 
pînă în august 1866 și documentele 
publicat© de Consiliul general 
pînă la această dată.
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