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AdunăriINDUSTRIA MINIERĂ
In drum spre abataje

consacrate
Zilei minerului

întregul nostru 
popor sărbătorește 
astăzi Ziua mine
rului, dînd o înaltă 
prețuire tradițiilor 
de luptă ale aces
tui detașament al clasei muncitoare, 
muncii lor rodnice, pline de abnega
ție, pe care o desfășoară pentru 
a asigura patriei mai mult căr
bune, mai multe minereuri me
talifere și nemetalifere, atît de nece
sare dezvoltării economiei naționale. 
Sărbătorirea Zilei minerului are loc, 
în -Tcest an, în condițiile cînd oame
nii muncii din întreaga țară întîm- 
pină cu însemnate realizări cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei. 
Ea constituie pentru toți lucrătorii 
din industria minieră un prilej de a 
trece cu mîndrie în revistă înfăptui
rile lor, tot ceea ce le-a luminat via
ța și munca în anii puterii popu
lare.

Cît de izbitor este contrastul din
tre industria minieră de astăzi din 
țara noastră și cea din trecut ! Deși 
datează din timpuri foarte îndepăr
tate, această ramură a cunoscut sub 
regimul burghezo-moșieresc o dez
voltare lentă și discontinuă. Evitînd 
să facă investiții care nu asigurau 
profituri imediate, societățile capi
taliste nu au acordat importanță lu
crărilor de explorări geologice, iar în 
zăcămintele deschise se exploa
tau nerațional numai porțiunile bo
gate în substanțe minerale. Mine
ritul se desfășura în condiții deose
bit de grele, iar mijloacele de pro
tecție și securitate a muncii erau a- 
proape inexistente.

Ca și celelalte ramuri ale econo
miei naționale, industria minieră a 
cunoscut o mare dezvoltare în cei 
20 de ani care s-au scurs de la eli
berarea patriei. De-a lungul anilor 
construcției socialiste, partidul nos
tru a manifestat o grijă permanen
tă pentru baza de materii prime ne
cesare dezvoltării industriei. Un ac
cent deosebit a fost pus pe execu
tarea lucrărilor de explorare pentru 
descoperirea și punerea în valoare 
de noi rezerve de substanțe minera
le utile. In același timp, s-a acordat 
întreaga atenție sistematizării și ra
ționalizării minelor existente, re
deschiderii unor mine părăsite în 
trecut, care oferă posibilități de a 
produce în condiții economice, des
chiderii de mine și cariere noi, ri
dicării 
ției în 
Astăzi, 
sigură 
esențiale pentru dezvoltarea 
ramuri-cheie ale industriei grele : e- 
nergetica, siderurgia, metalurgia ne
feroasă, chimia, materialele de con
strucții și altele.

Fondurile importante de investi
ții alocate de statul democrat popu
lar industriei miniere — circa 13 mi
liarde lei în perioada 1951 — 1963 — 
posibilitățile favorabile create pen
tru organizarea activităților de cer
cetări geologice, de cercetări tehnico- 
științifice și de proiectări, asimilarea 
și fabricarea în țară a peste 80 la 
sută din utilajul minier și aproape 
a întregului utilaj de preparare ș.a.. 
au constituit mijloacele prin care 
s-a realizat avîntul impetuos al a- 
cestei ramuri de bază a economiei 
noastre naționale.

în vederea creșterii rezervelor de 
substanțe minerale utile solide 
desfășurat o Intensă activitate 
cercetări geologice. Fondurile a- 
locate pentru aceste lucrări, meto
dele moderne folosite în acti
vitatea de cercetări, ca și munca 
plină de elan a geologilor noștri, au 
permis să se obțină însemnate rea
lizări concretizate în creșterea — în

Ing. Bujor ALMĂȘAN 
ministrul minelor și energiei 

electrice

nivelului tehnic al produc- 
toate sectoarele industriei, 
industria noastră minieră a- 
combustibili și materii prime 

unor

s-a 
de

perioada 1951—
1963 — de 12 ori a 
rezervelor de mi
nereuri de fier și 
complexe, de a- 
proape 14 ori a 

cărbune și de 90 
ori a rezervelor de

de
mine-

minereuri neferoase (Leșul 
sau Moldova Nouă) va avea 
prima etapă o capacitate de 
ori mai mare decît a între-

rezervelor 
de 
reuri cuprifere. Au fost sporite 
considerabil rezervele în bazine
le miniere aflate în exploatare, 
au fost puse în evidență rezerve noi, 
ceea ce a permis ca unele capacități 
de producție existente să fie dezvol
tate de două pînă la cinci ori și să 
se construiască 30 de mine și cariere 
noi, 23 de instalații de preparare.

Ca să ne dăm seama de propor
țiile și importanța noilor mine și 
uzine de preparare, sînt deosebit de 
semnificative cîteva comparații. Nu
mai cele 3 mine noi din Valea Mo- 
trului (Horăști, Leurda și Ploștina) 
vor avea o capacitate de producție 
superioară întregii producții de căr
bune a Romîniei antebelice ; singură 
uzina de preparare Coroiești are o ca
pacitate aproape egală cu a tuturor 
spălătoriilor de cărbuni existente în 
1938 ; unul singur din noile comple
xe de 
Ursului 
încă în 
circa 4 
gului sector de minereuri complexe 
și cuprifere din anul 1938.

Sporirea capacităților de produc
ție, prin intrarea în funcțiune a 
noilor unități ' și dezvoltarea celor 
existente, a permis o creștere însem
nată și în ritmuri accelerate a pro
ducției în toate ramurile și sectoa
rele industriei miniere. Comparativ 
cu anul 1948, în anul 1963 producția 
de cărbune a fost de 3,5 ori mai 
mare, producția de sare de 4.6 ori, 
cea de minereuri de fier de 11 ori. 
iar cea de minereuri neferoase și 
substanțe nemetalifere de 17 ori. La 
unele din produsele industriei mi
niere creșterile sînt cu totul remar
cabile. Spre exemplu, producția de 
cărbune pentru cocs a crescut de 
13,5 ori, iar cea de minereuri cupri
fere de 50 de ori. în acest fel nece
sitățile crescînde ale industriei noas
tre socialiste în materii prime și 
combustibili au putut fi acope
rite în întregime la cărbune ener
getic, la plumb, zinc, mangan, 
sare, precum și la majoritatea sub
stanțelor nemetalifere ; au putut fi 
acoperite în proporții însemnate și 
necesitățile de cărbune cocsificabil, 
de minereu de fier și de cupru.

Dezvoltarea extracției de cărbune 
și de minereuri a fost însoțită de o 
valorificare cît mai rațională a 
acestora. Dacă în anul 1938 numai 
3 la sută din producția de cărbune 
era folosită la fabricarea cocsului, 
în 1963 aproape un sfert din pro
ducția de cărbune a fost trimisă uzi
nelor cocso-chimice. în timp ce în 
1938 din producția de cărbune nu
mai 3 la sută era utilizată în centra
le termoelectrice. în anul 1963 apro
ximativ o treime din producția de 
cărbune a fost folosită în termocen
trale, lignitul reprezentînd 17.5 la 
sută din consumul de combustibil al 
acestora. în domeniul extracției mi
nereurilor. valorificarea rațională a 
însemnat introducerea în circuitul e- 
conomic a minereurilor cu conținu
turi mai scăzute, ca urmare a îmbo
gățirii și preparării lor prin folosi
rea de procedee tehnologice avan
sate. Se merge pe linia preparării 
•minereurilor de fier, ridicîndu-se 
astfel calitatea minereului livrat 
furnalelor, iar la minereurile nefe
roase prepararea lor urmărește va
lorificarea cu randamente cît mai

(Continuare în pag. Il-a)

minerului,Cu prilejul Zilei 
sîmbătă după-amiază au avut loc 
în țară adunări urmate de mani
festări cultural-artistice. La adu
narea ținută la Lupeni au parti
cipat sute de mineri și membri ai 
familiilor lor. A luat cuvîntul 
Dumitru- Popa, prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoara 
al P.M.R., care a vorbit despre e- 
roicele lupte ale muncitorilor mi
neri de la Lupeni din 1929. Cu o- 
cazia zilei lor, minerii de aici au 
fost felicitați de către Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și ener
giei electrice. Asemenea manifes
tări au mai avut loc la Uricani, 
Petrila, Vulcan, Aninoasa, Ghe- 
lar, Teliuc și Filipești de Pădure, 
la minele Arșița și Dealul Rusu
lui, regiunea Suceava, Schitu Go
lești, în centrele miniere din re
giunea Maramureș, la Comănești, 
ca și în alte localități miniere din 
țară. In cadrul adunărilor, vorbi
torii au scos în evidență succese
le obținute de întregul nostru po
por în cei 20 de ani de viață li
beră, noile condiții de muncă și 
viață create minerilor prin gri
ja partidului și guvernului. Cu a- 
cest prilej au fost înmînate or
dine și medalii, conferite cu oca
zia Zilei minerului muncitori
lor, maiștrilor, tehnicienilor, geo
logilor ;i inginerilor din industria 
miniere^ pentru merite deosebite 
în muncă.

(Agerpres)

Pe valea cărbunelui Prezentarea de condoleanțe

fiele Brașovului” numă-

Am în m'nă un bulgăre de pămînt 
roșu. 11 fin » secundă ; poate o frac
țiune de secundă. Mă frige. II azvîrl. Do
goarea pămîrtului o simt sub tălpi. Sub 
mine, la zeci și zeci de metri, pămîntul 
arde mocnit. 4scult. Prin guri de cratere 
îl aud respirîrd, îl văd fumegînd. în pe
rimetrul minei Vulcan, la cîteva sute de 
metri de pufu „Procop", există o zonă 
în care primăvara măsoară 12 luni din- 
tr-un an. Asfăz, aici, veteranilor minei le 
vine mai ușor ă le explice tinerilor des
pre ceea ce a ,'ost mina lor cu două de
cenii înainte : hundată, aprinsă, părăsită 
de capitaliști, lespre exploatarea nera- 
fională, prădalniiă, a zăcămintelor de căr
buni. Este aici in foc subteran pe care 
oamenii l-au izdat. O „moștenire'.,.

Frunzăresc înfrț rasfelele unei arhive o 
colecfie veche.
rul 114. 21 mai 928. Citez titluri de ar
ticole :

1. „Umbra baionetelor și a disperării 
în fara neagră a Jiului".

2. „Un oraș unie și aerul este al so
cietății".

3. „In loc de 3 
din Valea Jiului a 
numai 7 000 lei'.

Și mai departe :
4. „Pe marea rrjrmurătoare a Jiului 

răsună focul de arre al jandarmilor".
5. „Oameni, cai și șobolani la 200 

metri sub pămînt"..
File de istorie n>uă.
Fiecare zi din utimii 20 de ani își 

are începutul în gariosul 23 August 
1944, De unde și <e la ce am pornit, 
unde am ajuns, cît de spornici au fost 
pașii celor 20 de aii ? La o asemenea 
întrebare, printre alj, mi-a răspuns și 
medicul șef al oraș.Jui Petroșeni : „In 
1944 durata medie aviefii minerilor din 
Valea Jiului era de 5( de ani. Astăzi ea 
este de 66 de ani'.

Un cîșfig de viajă © 16 ani. Să-i cău
tăm explicația Fafă deanul 1955, în 1964, 
populafia Văii Jiului onsumă cu aproa
pe 90 la sută mai rulfă pline, cu a- 
proape 52 la sută maimulte grăsimi, cu

000 — muncitorimea 
primit pe luna mai

TRIMIȘII NOȘTRI

TRANSMIT

4ooo
I-am văzut ieri pe constructorii din 

orașul de la poalele Tîmpei ridicînd 
o lozincă pe frontispiciul unui bloc 
din cartierul „Steagul roșu”. Cînd 
au desfășurat-o în întregime, am 
putut citi de departe : „Brașov. Al 
4 000-lea apartament din panouri 
prefabricate".

Așadar, un nou succes în între
cerea socialistă în cinstea acestui 
august fierbinte, un nou fapt în care 
cifra rotundă și concludentă se îm
pletește cu semnificația majoră. El 
aruncă o lumină puternică asupra 
vastei activități de construcții de la 
noi, sugerează dezvoltarea rapidă, 
sub aspect urbanistic, a unuia din
tre cele mai mari centre muncito
rești din țară.

Au trecut numai 5 ani din ziua în 
care pe cîmpul din vecinătatea uzi
nelor de autocamioane se ridica cel 
dintîi bloc din panouri mari prefa
bricate. Era un început, o experien
ță. Și iată că azi pe locul acela a a- 
părut un întins cartier muncitoresc, 
cu blocuri de 4 etaje, cu farmecul 
culorilor vesele ale vinacetului care 
le împodobește fațadele. Numai în 
cartierul „Steagul roșu' s-au constru
it de-a lungul acestor ani, din pa
nouri, 3 736 apartamente. Și el crește 
mereu, apar străzi noi, inscripții noi. 
Indeplinindu-și angajamentul de a 
da în folosință pînă la 23 August 500 
de apartamente, oamenii șantierului 
de locuințe al Trustului de construc
ții nr. 5 au hotărît să mai predea 
„la cheie" încă 120.

Pe schele și pe planșee lucrează 
de zor montorii celor două brigăzi 
complexe 
Șandru și 
trializarea 
șantierului 
două brigăzi au ajuns să aibă, 
perioadele de vîrf, un randament de 
4 apartamente/macara în 24 de ore. 
A fost extinsă cu succes metoda lu
crului în lanț, predarea și preluarea 
lucrărilor pe faze între loturile de 
specialitate, s-au introdus o serie de 
materiale noi de finisaje. Adeseori 
vin montori de prefabricate de pe 
alte șantiere din țară să învețe din 
experiența constructorilor din Brașov.

...Ieri înălțau o lozincă. Și lucrau 
la montarea blocului cu cel 
4 000-lea 
terminat, 
turna noi 
torilor de 
mioane se va mări numai în acest 
an cu 16 000 de apartamente. Și deși 
este un oraș important, riu-i totuși 
decît unul din multele orașe ale ță
rii unde întîlnești aceeași imagine de 
șantier...

conduse de Gheorghe 
Wilhelm Güsbeth. Indus- 
construcțiilor a imprimat 
un ritm de uzină. Cele 

în

de-al 
apartament. Cînd va fi 
vrednicii constructori vor 
fundații. Orașul construc- 
tractoare și de autoca-

Peisajul nou al Petroșanilor

1938 la un 
de oameni.

medic reve-
Acum, pro

le 800 de lo
in Valea Jiu-

pesfe 21 la sută mai mult zahăr... După 
nivelul desfacerilor comerțului se pre
vede ca volumul vînzărilor în 1964 să 
sporească cu 241 milioane lei fajă de 
1955. In anii puterii populare, peste 9 000 
de familii s-au mutat în apartamente 
noi.

Argumentele sînt departe de a fi epui
zate. Am în fafă date statistice. 
Amintesc doar cîteva. Pentru rea
lizarea măsurilor de protecție a muncii, în 
minele Văii Jiului se cheltuiesc anual 
18—20 milioane lei. In ultimii trei ani 
peste 16 000 de oameni ai muncii s-au 
odihnit sau și-au tratat sănătatea în sta
țiunile de odihnă și balneo-climaterice 
din țară.

Medicul șef aduce șî alte argu
mente. In """ 
neau 3 000 
porția este alfa ; un medic 
cuifori. Tot în 1938 existau 
lui 220 de paturi de spitale. Astăzi, 
numărul paturilor în spitale a crescut la 
peste 1 500. $i cîfe altele.

Un spor de viată de 16 ani. Gheor
ghe Lebădă, priceput șef de brigadă și 
conducător de combină în stratul 18 de 
la mina Vulcan, cunoaște uneltele de 
muncă ale minerului din trecut mai mult 
din auzite. Combina pe care o deser
vește aproape că a triplat productivita
tea muncii brigăzii. Efortul fizic a 
scăzut simfitor. Pentru lucrările de inves
tiții și de dotare cu utilaje noi, de înaltă 
tehnicitate, a minelor Văii Jiului, statul 
nostru a acordat între anii 1960—1964 
nu mai pujin de 1 736 milioane lei.

„Oameni, cai și șobolani la 200 metri 
sub pămînt". Titlul acesta din 1928, care 
se referă la munca rudimentară, istovi
toare a minerului, (i se pare astăzi bi
zar. Adevărat : Lebădă strunește 
pămînt ; herghelia de cai putere 
binei.

început de august 1964.
Sala palatului cultural din 

era în|esată de lume ; sute de 
soțiile, copiii lor. l-am zărit printre ei pe 
primul secretar al comitetului orășenesc 
de partid Petroșeni, pe secretarul comi-

cai sub
a com-

Lupeni 
mineri,

Primitoarele cheiuri ale Constanței

La sud de vechiul port
© După 26 de secole ® Noi cheiuri, dane, magazii
• Al doilea port • Constanța peste 5 ani

Adăpostită într-un golf nu prea 
adînc, străjuită dinspre nord de un 
scurt promontoriu, Constanța zile
lor noastre își schimbă înfățișarea 
în ritmul vertiginos al prefacerilor 
țării. S-au construit cartiere întregi 
de blocuri pastelate, în gama de cu
lori albastru-verde asemănătoare 
coloritului mării pe vreme bună. In 
acest oraș — fereastră la mare — 
au fost construite fabrici noi, s-au 
modernizat cele vechi, au fost croite 
bulevarde și străzi largi.

Despre începuturile Constanței se 
știe că, sub denumirea de Tomis, 
exista ca cetate întemeiată de greci 
încă prin secolul VII înaintea erei 
noastre. Așezarea a înflorit apoi în 
secolele următoare. Pe aici se făcea 
schimbul de produse între Dacia, 
Levant și Mediterana italică. Dis
trus de goți, orașul a fost reclădit 
în secolul al IV-lea de Constantin 
cel Mare. De la el i se trage al doi
lea nume de Constantiana sau Con
stanța. Mircea cel Bătrîn își întin
dea domnia pînă la „marea cea 
mare", cuprinzînd și Constanța. 
Apoi, siib ocupația otomană, orașul 
decade tot mai mult. Renașterea sa 
începe abia după construirea liniei 
ferate spre mare. începe un comerț 
intens cu cereale, cherestea, petrol.

Portul era odinioară locul unde 
cu greu se putea cîștiga o bucată 
de piine. Un șir nesfîrșit de oameni 
încovoiați sub greutatea sacilor ur-

teiului orășenesc de partid din Lupeni, 
conducerea minei. La tribună se afla poe
zia. Era o seară de poezie. Poeji cunos- 
cufi întindeau între ei și mineri o punte. 
Și de atîtea ori în acea seară aplauzele 
prelungi au rechemat la tribună versul 
înaripat.

„Pe marea murmurătoare a Jiului ră
sună focul de arme al jandarmilor". As
tăzi, în sala palatului culturii oamenii își 
încălzesc inima la flacăra poeziei.

Ne oprim la Vulcan. Oraș al cărbunilor 
șî trandafirilor. Orașul pensionarilor de 
odinioară — sortit la pieire lentă de re
gimul burghezo-moșieresc — s-a redeș
teptat la viajă după redeschiderea mi
nei. Minerii au știut să arate aici cît de 
mult prețuiesc frumosul. Nu se ridică bine 
un bloc nou și rondurile cu flori îl îm
presoară. In balcoane florile din glastre 
aduc mireasma primăverii.

Poate că numai acest gest ar fi o re
plică dală titlului de odinioară : „Un o- 
raș unde și aerul este al societății' ; cum 
ar putea iubi oamenii într-atît orașul, fru
mosul, de ce l-ar împodobi cu atîta drag 
dacă nu s-ar simți stăpîni în casa lor ? 
Ceea ce s-a schimbat este tocmai socie
tatea, sfăpînii. De la societatea „Pefro- 
șeni', a cîforva acționari, la societatea 
oamenilor muncii.

...De aici, de unde pămînful arde 
mocnit, se văd bine piscurile Mîn- 
dra, Cîrja, Straja din munții înconjură
tori. L-am întîlnit în aceste locuri pe mi
nerul pensionar Ștefan Mihai, veteran al 
minei Vulcan. L-am întrebat de sănătate, 
de vîrstă. Mi-a zîmbit :

— Eu să vorbesc de băjrînețe ! ? Bă- 
trîni și încărunțiți sînt munții Parîngului, 
Jiul...

Și-am privit încă o dată vîrfurile care 
străjuiesc Valea. Mi s-au părut a nu fi 
chiar afît de cărunte pe cît le-am văzut 
cu cîteva clipe mai înainte. Valea cărbu
nelui devine tot mai mult o vale a fe
ricirii.

Constantin MORARU 

cau și coborau de pe punțile nave
lor, din zori și pînă noaptea tîr- 
ziu. Uneori se mai întîmpla ca vă
taful să scape și cîte o cravașă pe 
spinarea aceluia ce încetinea ritmul.

In anii noștri, bătrînul port a de
venit tînăr și viguros. Zi și noapte 
la cheiurile sale poposesc vapoare 
sub pavilion romînesc sau străine. 
Operațiile de încărcare-descărcare se 
fac mecanizat. Această concentrare 
de macarale uriașe, autostivuitoare, 
benzi rulante, automacarale, trac
toare, electrocare — toată această 
tehnică modernă de manipulare și 
transport a făcut să dispară munca 
istovitoare a docherilor. Ei și-au în
sușit noi meserii, au devenit maca
ragii, șoferi, mecanici, electricieni. 
Mai ales în ultimii ani s-au făcut 
numeroase lucrări de modernizare 
și extindere a portului impuse de 
dezvoltarea continuă a comerțului 
nostru exterior, de sporirea traficu
lui de mărfuri. Bazinul portului a 
fost lărgit, s-au construit noi che
iuri și dane.

In prezent se lucrează la adîncirea 
bazinelor actuale, excavîndu-se în 
argilă compactă și stîncă derocată cu 
utilaje speciale ; bazinele vor a- 
junge la o adîncime de 9 și 10 me
tri, iar. șenalul de intrare în port 
va fi de 12 m ; vor pu,tea astfel a- 
costa la Constanța și ,nave cu mult 
mai mari decît pînă acum. In afară 
de cele șase dane noi, construite re-

la ambasadă R. P. Polone din București
Sîmbătă la amiază, tovarășii Ion 

Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Gogu Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, au făcut o vizită la 
ambasada R. P. Polone din Bucu
rești, unde au exprimat condoleanțe 
ambasadorului Wieslaw Sobierajski 
și celorlalți membri ai ambasadei cu 
prilejul încetării din viață a tova
rășului Aleksander Zawadzki, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, președintele Comitetului 
Frontului unității poporului, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. După ce au păstrat un mo-

Din partea Consiliului de Miniștri al R. P. Romine
Consiliul de Miniștri 

cii Populare Romine a 
ziua de marți 11 august 
funeraliilor tovarășului 
Zawadzki, președintele

al Republl- 
hotărît ca 
1964 — ziua 
Aleksander 
Consiliului

NOII INGINERI SI-AU
9 Început activitatea'

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște și-au început activitatea 
tinerii Ingineri repartizați anul ace
sta aici Tntr-un cadru sărbătoresc, 
reprezentanții conducerii uzinei și ai 
comitetului de partid i-au prezentat 
pe noii Ingineri muncitorilor și tehni
cienilor din secțiile unde aceștia au 
fost repartizați. Conducerea uzinei 
s-a îngrijit din timp să le asigure 
tinerilor specialiști condiții cores
punzătoare de cazare și de masă.

în curs de execuție alte 
în lungime de 450 m. 

altele au fost siste- 
prin construirea unor

a operațiunilor 
cheiurile Con- 

mai construiesc 
triaje, drumuri 
de apă, canali-

cent, sînt 
trei dane 
Numeroase 
matizate 
mari suprafețe de depozitare — 
în total 25 000 mp. Au fost me
canizate în întregime operațiunile 
de transbordare. S-au montat căi 
de rulare pentru macarale. Cheiul 
de nord a fost completat cu șase 
noi macarale de mare putere, altele 
sînt în curs de montare. Prin pune
rea lor în funcțiune se realizează 
mecanizarea totală 
portuare la toate 
stanței. In port se 
noi linii ferate și 
interioare, instalații 
zare, de iluminat fluorescent. La 
poarta nr. 3, pe unde se scurg zilnic 
mii de autocamioane, s-a construit 
un pasaj superior peste liniile ferate, 
care înlătură strangulările ce se 
iveau pe acest drum de acces. Au mai 
fost ridicate magazii mari pentru de
pozitarea mărfurilor.

In întreaga zonă a portului, co
municațiile se vor face cu ajutorul 
unei instalații de telespicher, al că
rei montaj este în curs. Portul se 
înzestrează și cu instalații moderne 
de semnalizare la intersecțiile de 
drumuri și căi ferate, cu instalații 
automate pentru stăvilirea și stin
gerea incendiilor. Toate aceste lu
crări de sistematizare vor fi termi
nate în cursul anului viitor. A- 
tunci, portul va atinge o capacitate 
de trafic a mărfurilor de peste 13 
milioane tone pe an.

Pentru satisfacerea necesităților de 
viitor s-au început de anul trecut 
lucrări pregătitoare în vederea ex
tinderii vechiului port spre sud. Hi
drologi, meteorologi, 
scafandri au studiat în amănunt 
toate caracteristicile țărmului, ale 
fundului mării, ale fluxului și re
fluxului. S-a adoptat soluția prelun
girii zonei portuare spre Agigea. In 
acest scop se vor construi două di
guri de mare lungime care vor de
limita bazinul unui al doilea port 
cu un diametru de 3 Icm. Lucrările 
de extindere sînt eșalonate pe o dura
tă de cinci ani. Vor fi construite noi 
dane și cheiuri de acostare. In noul 
port vor putea acosta nave de mare 
pescaj. Cele două diguri vor fi con
struite din piatră naturală și conso
lidate cu blocuri de beton. Pentru 
ele vor fi necesare circa 12 milioane 
de tone piatră excavată și peste 
120 000 mc betoane.

După terminarea lucrărilor de sis
tematizare a vechiului port și după 
crearea celui de-al doilea, Constan
ța va putea înregistra un trafic 
anual de mărfuri de 23 000 000 tone. 
Vechiul oraș de pe Marea Neagră 
va fi înregistrat în ghidurile inter
naționale ca unul din cele mai mari 
și mai moderne porturi ale Europei,

Ion PLEAVĂ

constructorif

ment de reculegere, conducătorii da 
partid și de stat au semnat în cartea 
de condoleanțe.

De asemenea, la sediul ambasadei 
au venit pentru a prezenta condo
leanțe membri ai C.C. al P.M.R., aî 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, ac
tiviști de partid, delegații ale oame
nilor muncii din întreprinderi și in
stituții din Capitală.

Au mai prezentat condoleanțe șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

de Stat al Republicii Populare Po-< 
lone — să fie declarată zi de doliu.' 
Instituțiile și întreprinderile vor arJ 
bora drapele îndoliate.

Cu multă bucurie au fost primiți 
de tovarășii lor de muncă de la 
Uzina „1 Mai' din Ploiești inginerii 
Petre Popa și Andrei Ion. Amîndoi au 
fost muncitori în această uzină șt au 
fost trimiși la studii ca bursieri ai u- 
zinei. La „1 Mai" au mai fost reparti
zați alți 18 noi ingineri, care urmează 
să sosească în scurt timp. Conduce
rea întreprinderii s-a îngrijit de pe 
acum să le asigure cazare la cămi
nul uzinei și să-i repartizeze în sec
ții corespunzătoare specialității lor.
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ZIUA MINERULUI

Minerii Vasile Minecan, Romulus Rodoanu, Gheorghe Bodescu, Marin 
Matei șl Ioan Gugroș, de la cea mal tînârâ mină din Valea Jiului, mina 

Dîlja, schlmbind păreri după ieșirea din șut

GAROAFELE KOSH

Industria minieră
în anii putem populare

Povestea acestor flori am aflat-o la 
Lupeni, pe pămîntul acesta stropit atît 
de mult în trecut cu singe și sudoare.

Era în 1929. La cifeva zile după 
marea grevă a minerilor de la 6 august, 
cînd regimul burghezo-moșieresc le-a 
„dăruit" greviștilor gloanfe și lovituri de 
baionete în loc de pîine, bătăi și închi
soare în loc de libertate. Minerii uciși 
au fost duși la cimitir în cărufe de gu
noi, iar în jur au fost postate cordoane 
de jandarmi, cu ordin de a trage în cei 
care ar îndrăzni să se apropie de mor
mintele proaspete...

...Era încă întuneric, dar zorii se ves
teau aproape...

In păduricea din apropierea cimitiru
lui se pitise un grup de muncitori. Prin
tre ei erau și cîjiva copilandri, care nu 
arătau să aibă mai mult de 13 ani. E- 
rau „copiii-tren", folosiți în mină la 
transportul cărbunelui din abataje. Au 
fost și ei între mineri în zilele grevei, au 
fost și ei acolo cînd jandarmii beți au 
tras în muncitori... Era tragică soarta 
acestor pui de om. Pe galeriile înguste, 
ca niște găuri de sobol, prin care doar 
ei puteau pătrunde, împingeau pe 
scocuri de lemn cu coatele și călcîiele 
mormane de cărbuni, de la unul la al
tul. Dar ce-or fi căutînd aici, acum, făp
turile firave ale acestor „copii-iren", 
împreună cu minerii mai vîrstnici ?

Minerii, urmați de „copiii-tren", nu 
se sperie de baionetele și gloan
țele jandarmilor. Au o misiune de înde
plinit. Ei poartă în mînă buchete mari 
de garoafe roșii. Și „copiii-tren" au 
flori în brafe. Ei se strecoară printre 
tufe, prin șanțuri, ca niște șopîrle, parcă 
ar fi în mină, pe galerii, spre morminte
le proaspete ale ortacilor căzufi în 
luptă.

Doar cîfiva s-au oprit la marginea ci
mitirului. Au rămas de pază. Ceilalți s-au 
apropiat de movilitele de pămînt gal
ben. Și iată : toate movilitele au deve
nit deodată roșii ca sîngele ortacilor 
căzufi sub gloanfe și baionete. Peste tot 

au fost împrăștiate garoafe purpurii, 
sute, mii de flori înflăcărate.

Minerii au părăsit apoi, sub scutul 
nopfii, pe nesimfite, cimitirul. Nu i-a 
simfit nici pasărea.

Dimineața, jandarmii s-au alarmat :
— Cine ? Cine a îndrăznit ?
Au rupt florile, le-au azvîrlit, le-au 

strivit călcîndu-le în picioare.
Paza s-a dublat,
Dar și a doua zi, și a treia zi, In 

fiecare dimineață, în zori, pe mormin
tele eroilor grevei de la Lupeni au apă
rut mereu garoafe roșii... Săptămîni, 
luni de zile, in tofi anii care au urmat...

...Lupeni, 1964. Sînfem în preajma 
aceluiași cimitir, cu 35 de ani în urmă 
păzit cu strășnicie de patrulele jandar
milor. Și ati, în fiecare dimineafă, pe 
mormintele eroilor grevei de acum 3 
decenii și jumătate apar buchete de ga
roafe roșii. Sînț flori pe care le aduc 
aici în semn dé omagiu minerii vîrst
nici, utemișfii ,și pionierii din oraș. A- 
celeași flori le găsești la monumentul 
de la intrarea în cimitir, pe care este 
gravat numele celor 22 de mineri uciși 
de regimul exploatatorilor în acea sîn- 
geroasă zi de august. La fel, la placa 
comemorativă din curtea minei Lupeni, 
alături de ortacii cărunfi, cu lămpile a- 
prinse în mîini, în zilele de sărbătoa
re ale clasei muncitoare ai să afli de 
gardă tineri mineri, împreună cu un bă
iat și o fetifă cu cravate roșii peste blu
zele albe.

Și dacă te vor purta pașii pe aleile 
parcului „6 August 1929’ din oraș, să 
știi că și rondurile de flori, arbuștii și 
copacii de aici sînt îngrijiți de pionieri, 
de ufemiști și de bătrîni mineri pensio
nari.

In felul acesta, trei generații : trecut- 
prezent-viitor, cinstesc eroii clasei mun
citoare, pe acei care și-au jertfit viaja 
pentru fericirea întregului popor.

Irlmle STRÂUȚ

(Urmare din pag. I-a)

ridicate a tuturor metalelor conți
nute.

Introducerea progresului tehnic în 
Industria minieră șl-a găsit expresia 
în extinderea mecanizării lucrărilor 
care necesită un mare volum de 
muncă șl un efort fizic deosebit, în 
aplicarea pe scară din ce în ce mal 
largă a unor metode noi de exploa
tare. O serie de operații grele din 
subteran, cum sînt transportul în 
galerii (și la suprafața minelor) sau 
perforarea în abataje și în galerii 
au fost mecanizate aproape com
plet. Mari progrese s-au realizat 
la susținerea metalică a lucrărilor 
din abataje și galerii, astăzi circa o 
pătrime din producția de cărbune 
extrăgîndu-se din abatajele frontale 
armate în fier. S-au făcut pași im
portanți și spre mecanizarea com
plexă în abatajele minelor de căr
buni și în galeriile săpate în roci 
moi la minele de lignit, prin intro
ducerea unor utilaje moderne și de 
mare productivitate : combinele de 
abataje și de înaintări, plugurile de 
cărbune. S-au extins metodele de 
exploatare cu înmagazinare în sub- 
etaje la minereuri. Tehnologii 
noi și moderne au fost introduse și 
în uzinele de preparare și în alte 
sectoare. La extracția sării s-a 
aplicat procedeul extracției saramu
rii prin sonde la toate unitățile 
care alimentează cu sare combinate 
sau uzine clorosodice (Ocna Mureș, 
Ocnele Mari, Tg. Ocna). Acest pro
cedeu de mare eficiență economică 
constituie o realizare importantă a 
inginerilor și tehnicienilor romîni.

Promovarea cu perseverență a 
tehnicii noi, acțiunea de concentra
re a producției desfășurată pe scară 
mare, ca și măsurile pentru norma
rea pe baze științifice a muncii, 
combinate cu sporirea continuă a 
cointeresării materiale și ridicarea 
calificării cadrelor, au avut impor
tante efecte în ce priveștb creșterea 
productivității muncii. Numai în pe
rioada 1955—1963, productivitatea 
muncii a crescut cu circa 30 la sută 
la minele de minereuri neferoase, 
cu aproximativ 73 la sută la minele 
de minereuri de fier și cu 76 la sută 
la minele de cărbuni. Sporuri în
semnate de productivitate s-au rea
lizat în anii șesenalului, îndeplinin- 
du-se și depășindu-se an de an sarci
nile trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. privind acest indicator im
portant al planului.

Concomitent cu realizării^ pe linie 
tehnică și economică, s-au schimbat 
fundamental și condițiile de muncă 
și de trai ale muncitorilor mineri. 
Minele dezvoltate sistematic în anii 
puterii populare le oferă condiții co
respunzătoare de muncă. Au fost le
giferate și se urmărește cu strictețe 
respectarea normelor de tehnica 
securității și de protecție a muncii, 
se acordă muncitorilor echipament 
de protecție ; s-a' introdus și aproa
pe generalizat perforajul umed, a 
fost asigurat iluminatul corespunză
tor în subteran, s-a introdus aprovi
zionarea cu apă carbogazoasă și cu 
lapte a muncitorilor care lucrează 
în condiții grele de muncă.

Nu mai puțin importante sînt 
schimbările intervenite în condițiile 
de trai ale muncitorilor mineri. Ca 

și ceilalți oameni al muncii din țara 
noastră, minerii trăiesc astăzi o via
ță nouă, bucurîndu-se de roadele 
muncii lor, de rezultatele dezvoltării 
continue a economiei naționale. Ca 
urmare a măsurilor luate de partid 
și guvern, salariile muncitorilor mi
neri au crescut sistematic. Față 
de 1948, în anul 1963 salariile 
muncitorilor de bază din subteran 
au fost de circa 4 ori mai mari, iar 
ale tuturor muncitorilor din indus
tria minieră de peste 3 ori mai mari. 
Alte sporuri de salarii vor fi acor
date pe baza Hotărîril C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din luna 
iunie 1964.

Grija deosebită a partidului și 
guvernului față de mineri se ma
nifestă și prin acțiunea de mari 
proporții privind construcțiile de lo
cuințe și social-culturale în bazine
le și localitățile miniere. în perioa
da 1951—1963 s-au construit din 
fondurile statului peste 15 000 de a- 
partamente, cămine pentru nefami- 
liști cu circa 20 000 locuri, iar din 
creditele acordate minerilor de că
tre stat — încă 2 000 de aparta
mente. Pe harta țării au apărut noi 
localități miniere ca Uricani, Fili- 
peștii de Pădure, Rovinari, iar altele 
sînt în curs de construcție (Motru, 
Moldova Nouă etc.). în orașele mi
niere vechi și noi s-au construit, de 
asemenea, numeroase școli, cinema
tografe, teatre, cluburi, magazine, 
staționare și dispensare, băi munci
torești și altele.

Minerii se bucură azi de stimă și 
prețuire în statul democrat-popular, 
pentru munca lor plină de abnega
ție și devotament mii de mineri au 
fost distinși cu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romîne. 
Viața de azi a minerilor este tot mai 
frumoasă, traiul lor este tot mai îm
belșugat, iar posibilitățile de in
struire — nelimitate.

★

Anul acesta, de ziua lor, muncito
rii, tehnicienii și inginerii mineri 
raportează partidului și întregului 
popor muncitor despre importantele 
realizări obținute în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în întîmpi- 
narea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. în primul semes
tru, planul producției globale în in
dustria minieră a fost îndeplinit în 
proporție de 105,1 la sută, realizări 
deosebite înregistrînd Combinatul 
carbonifer Valea Jiului, Trustul mi
nier Oltenia, întreprinderea minieră 
Dobrogea, Trustul minier Deva, 
Trustul minier Baia Mare și saline
le. în aceeași perioadă, sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost realizată în proporție de 104,1 
la sută.

O- contribuție importantă la creș
terea producției și a productivității 
muncii, ca și lă îmbunătățirea cali
tății proddselor, au adus acțiunile 
valoroase ale minerilor născute în 
întrecerea socialistă. Acțiuni ca : 
„Două fîșii pe zi în abatajele fron
tale și o fîșie pe schimb și aripă în 
abataje cameră", „Preluarea de că
tre evidențiați a brigăzilor rămase în 
urmă și ridicarea acestora la nivelul 
realizării și depășirii sarcinilor de 
plan", apărute în Valea Jiului, sau 

„Nici un vagonet de minereu rebu
tât pentru sterilul vizibil“, apărută 
la Ghelar și Teliuc, au fost răspîn- 
dite și în celelalte bazine și exploa
tări miniere.

în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei și a „Zi
lei minerului“, brigăzile conduse de 
Bartha Dionisie și Demeter Augu
stin de la mina Dîlja, Cristea Aurel 
și Stan Silviu de la mina Aninoasa, 
Rudic Constantin de la Uricani, Fi- 
rulescu Stelian și Pop Toader din 
Valea Motrului, Dragoș Augustin, 
Ceapă Dumitru și Cîrtu Ioan de la 
Baia Sprie și mulți alții au obținut 
importante rezultate în întrecerea 
socialistă. Cunoscută în toată țara 
a devenit brigada lui Petre Crișan, 
minerul care și-a făcut școala la 
Salva-Vișeu, s-a perfecționat la 
școala Bicazului. Evidențiat în în
trecere la minele de la Brad, el a 
plecat împreună cu brigada pe 
care o conduce în ajutorul mi
nerilor de la Leșul Ursului unde, 
învingînd condițiile grele de ză- 
cămînt, realizează viteza medie 
de înaintare de peste 200 m/lu- 
nă, ceea ce va grăbi cu patru luni 
darea în funcțiune a tunelului Alu- 
niș. Și pe șantierul hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș muncesc 
cu însuflețire brigăzile conduse de 
minerii Traian Irimuș, Pavel Oțet, 
Tudor Moraru și alții.

Dezvoltarea în continuare a eco
nomiei naționale necesită cantități 
sporite de cărbuni și minereuri. 
Creșterea bazei de rezerve și a ca
pacităților de producție deschide in
dustriei miniere din țara noastră 
perspective mari de dezvoltare. Stu
diile preliminare elaborate au scos 
în evidență necesitatea de a produce 
tot mai mult cărbune, ponderea a- 
cestuia în balanța de energie pri
mară și în balanța de combustibil 
pentru producția de energie electri
că urmînd să crească. Pentru aco
perirea necesităților crescînde ale 
metalurgiei neferoase și ale chi
miei e nevoie să punem în valoare 
la potențial maxim toate zăcămin
tele de minereuri neferoase și cu 
deosebire cele de minereuri cupri
fere. Una din preocupările princi
pale ale lucrătorilor din ramura mi
nieră o constituie valorificarea com
plexă a elementelor utile din mine- 
reurile neferoase, precum și valori
ficarea complexă a concentratelor 
de pirită. Problema îmbunătățirii 
calității minereului extras prin spo
rirea cointeresării materiale, ridica
rea indicilor de extracție la insta
lațiile de preparare, precum și a ca
lității concentratelor, rămîne în con
tinuare în atenția noastră. Un accent 

'deosebit urmează să se pună pe ex
tracția și prepararea substanțelor 
minerale nemetalifere șl a sării, i în 
vederea acoperirii necesităților in
terne și creării de noi posibilități 
pentru export.

Bilanțul succeselor obținute' de 
minerii din patria noastră în cei 20 
de ani de la eliberare, devotarnen- 
tul și abnegația cu care muncesc 
pentru traducerea în viață a preve
derilor Directivelor Congresului al 

■III-lea al partidului sînt o chezășie 
că sarcinile mari pe care avîntul 
continuu al economiei naționale le 
pun în fața industriei miniere vor 
fi realizate și depășite.

Clădirea noului oficiu P.T.T.R. din Luduș

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATBE : Teatrul satlrlc-muzlcal „C. 

Tănase" (grădina „Boema") : Concert 
de mare tonaj (spectacol prezentat de 
Teatrul muzlcal-Galațl — orele 20,15). In 
sala „Savoy" : Și băieții șl fetele — (orele
20) . Teatrul evreiesc de stat (grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Omul care 
a văzut moartea — (orele 20,15). Circul 
de stat : Sărbătoare la circ — (orele 15,30 
și 20).

CINEMATOGRAFE : ciclu de filme ro- 
mlnești : Tudor — cinemascop (ambele 
serii): Pacea (orele 20), Setea — cinema
scop : Grădina „Rahova“ (orele 20). Co
moara din lacul de argint — cinemascop: 
Patria (9,15; 11,30; 14; 18,30; 19; 21,15),
București (9,15; 11,30; 13 45; 16,30; 18,45;
21) , Tomis (8,30; 10,45; 13; i5,15; 17,30; 19,45;
la grădină — orele 20,15), Aurora (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Patinoarul
23 August (Bd. Muncii — orele 20), Gră
dina „Vitan- (Calea Dudeștl — orele 21). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Re
publica (8,30; 11,30; 14,30; 18; 21,15), Lu
ceafărul (9; 12; 15; 18; 21), Flamura (9; 12; 
15; 18; 21), Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15), Grădina „Festi
val" (Pasajul Eforie — orele 21,30), Are
nele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20) 
Stadionul ,,Dinamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20). Inspectorul și noaptea: 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fes
tival (10; 12; 15; 17; 19; 21), Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). împușcături îh 
ceață : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; -21; 
la grădină — orele 20). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Viotoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Cotroceni (11; 15; 17,15; 19.15), 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vldu nr. 5 — orele 21). Doi colonei: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45), 
Flacăra (14,15;' 16,30; 18,45; 21). Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Lumina (10,30; 15; 19). Drumul Sării (11,30; 
16; 20). Am ajuns și rege : Lira (15,30; 18). 
Program pentru copil (dimineața): Doina 
(orele 10). Nu-i Ioo pentru al treilea: Doi
na (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Asasinul 
din cartea de telefon : Giuleștl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Colentlna (15; 17; 19; 
21; la grădină — orele 20). Douăsprezece 
scaune : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare), Popasul: înfrățirea între popoare 
(16,30; 18,30; 20,30). Unde-i generalul ? :
Excelsior (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(15,45; 18). Cerul și mocirla: Cultural (16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină — orele 20 30). Dezrădăcinații : Da
cia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Domnul To
paze — cinemascop : Buzești (15; 17; 19; 
la grădină — orele 20). Lovitura de pe
deapsă : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). La
strada : Grlvița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Două duminici : Bucegi (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19), Melodia (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Omul din fotografie : Unirea 
(11; 16; 18; la grădină — orele 20,15) Vi
tan (16; 18; 20). Imblînzltoril de biciclete 
— cinemascop : Munca (12; 16; 18,15;
20,30). Culisele varieteului : Popular 
(10,30; 15; 17; 19; 21). Lumea comică a iul

Harold Lloyd : Arta (16; 18,15; 20,30; 1* 
grădină — orele 20,15). Aventurile unul 
tînăr — cinemascop : Cosmos (16; 18; 20). 
Slujnica : Viitorul (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Ocolul pămîntulul în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Volga (9,30; 13; 
16,30; 20). Comisarul : Floreasca (11; 16; 
18,15; 20,30). Cauze drepte — cinemascop; 
Progresul (11; 15,30; 18; 20,30). Totul des
pre Eva : Ferentari (16; 18,15; 20,30). La
crimi tîrzli : Grădina „Aurora“ (Bd. Di
mitrov nr. 118 — orele 20,30). îndrăgos
titul : Pacea (11; 16; 18). Clubul cavale
rilor : Adesgo (10,30; 15,30; 18; 20,15).
Codin : Grădina „Lira" (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196 — orele 20,30). Ucigașul 
și fata : Union (11; 15; 17; 19; 21). Scano 
Boa : Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 
57 — orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii și tineretul școlar: 
Punguța cu doi bani ; Intîmplări din ta
bără; Telejurnalul pionierilor. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 17,30 — trans
misie de la Stadionul Dinamo : Intîlnl- 
rea de fotbal dintre echipele „Progre- 
sul“-București și selecționata olimpică a 
Japoniei. 19,15 — Jurnalul televiziunii. 
19,30 — De ziua minerului. 19,40 — Docu- 
mentarul-poem „Temelii de oțel". 19,55 
— Cîntece șl dansuri populare romînțști. 
20,35 — „Isteața“ (operă comică de
Carl Orff, în interpretarea unul colectiv 
al Operei de stat din Timișoara). In în
cheiere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin dimineața în jumătatea de sud a 
țării. Cu totul izolat în regiunea delu
roasă au căzut averse slabe de ploaie. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nord-vestic. Tem
peratura aerului la orele 14 oscila între 
21 grade la Ocna Șugatag șl Tîrgu 
Neamț și 32 de grade la Berzeasca, Tur- 
nu Severin șl Băileștl. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil mal mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a a- 
tins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 august a.c. In țară : Vreme in
stabilă, cu cerul variabil. Innourărl mal 
persistente se vor produce în jumătatea 
de nord a țării șl regiunea de mv-\te. 
Vor cădea ploi locale, mal ales sub f6r- 
mă de averse. Vînt potrivit, predomi- 
nînd din Vest. Temperatura în scădere 
la început, apoi în creștere. Minimele 
vor fl cuprinse între 8 șl 18 grade iar 
maximele între 20 și 30 grade, local mal 
ridicate. In București și pe litoral : Vre
me ușor instabilă, cu cer schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Pregătirea militară a insurecției armate
sub conducerea Partidului Comunist din Româna

patria 
justi-

Fiecare om al muncii din 
noastră-socialistă privește cu 
ficată mîndrie și cu un profund 
simțămînt patriotic chipul de astăzi 
al țării. Niciodată în decursul zbuciu
matei sale istorii Romînia n-a a- 
juns pe asemenea culmi de progres, 
în cele două decenii care au trecut 
de la mărețul August 1944, poporul 
romîn și-a făurit sub conducerea 
partidului o viață nouă, luminoasă, 
în pragul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării, Republica noastră Popu
lară se înfățișează cu o economie 
dezvoltată armonios, cu o cultură în
floritoare, bucurîndu-se de un imens 
prestigiu pe arena internațională, 
spre cinstea harnicului și talentatu
lui popor romîn.

Evocînd evenimentele de acum 
20 de ani la care am fost martor și 
participant, gîndurile mele se în
dreaptă cu dragoste și recunoștință 
spre partidul clasei muncitoare, sin
gura forță politică profund devotată 
intereselor vitale ale poporului, care 
a inițiat, organizat și condus insu
recția armată victorioasă din august 
1944.

încă din vara anului 1943 cadrele 
de bază ale partidului în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
analizînd multilateral situația poli
tică și militară internă și internațio
nală, au stabilit strategia și tactica 
partidului în aceste condiții, măsu
rile menite să asigure răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, scoaterea 
Romîniei din războiul hitlerist, în
toarcerea imediată a armelor împo
triva Germaniei fasciste. Acest plan 
avea la bază concepția potrivit că
reia, în condițiile războiului, ale pre
zenței pe teritoriul țării a unui mare 
număr de trupe hitleriste și a dic
taturii antonesciene, se impunea nu 
o lovitură de stat realizată de un 
grup restrîns, cum ar fi dorit pala
tul și liderii partidelor „Istorice" 
pentru a împiedica dezvoltarea 
luptei revoluționare antifasciste a 
poporului, ci insurecția armată care 
să cuprindă masele largi ale po
porului și a cărei forță principală 
era clasa muncitoare.

Nemulțumirea și ura poporalul 
față de regimul fascist sporeau în 
Intensitate. In condițiile unei terori 
sălbatice, patrioții din Romînia, în 

frunte cu comu
niștii, desfășurau 
acțiuni împotriva 
dictaturii antones- 
ciene și a trupe
lor hitleriste, îm
potriva războiului antisovietic. Forța 
de bază a luptei antifasciste, izvorî- 
tă din mînia și revolta maselor 
populare, era clasa muncitoare, în
suflețită de un fierbinte patriotism, 
caracterizată printr-o înaltă comba
tivitate și spirit de sacrificiu. Starea 
de spirit antifascistă a populației se 
reflecta în cea a militarilor aflați pe 
front.

O mare însemnătate pentru înfăp
tuirea insurecției armate, pentru 
evoluția de mai tîrziu a evenimen
telor a avut crearea de către partid 
a unor detașamente armate proprii 
ale clasei muncitoare, formate din 
cei mai încercați muncitori comu
niști, uteciști și fără de partid; me
nirea lor era de a constitui nucleul 
în jurul căruia să se adune în 
cursul insurecției toți patrioții dor
nici să lupte cu arma în mînă 
împotriva regimului fascist. Ast
fel, îndeplinirea măsurilor mili
tare prevăzute în planul insu
recției a început prin constitui
rea, în condiții de adîncă ilegali
tate, a formațiunilor de luptă pa
triotice în București, pe Valea Pra
hovei, în Oltenia, Banat, Țara Bîr- 
sel ș.a. In iulie—august 1944, numă
rul acestora a ajuns la 50 numai în 
Capitală. Partidul s-a preocupat de 
asigurarea armamentului necesar e- 
fectivului existent al formațiunilor 
de luptă patriotice, cît și de înarma
rea unui număr de patrioți care ur
mau să se încadreze în formațiuni 
după declanșarea insurecției.

Desfășurînd o muncă politică și 
organizatorică multilaterală pentru 
realizarea țelurilor sale, partidul co
munist și-a îndreptat atenția spre 
apropierea armatei șl cîștigarea ei 
alături de forțele patriotice. Care era 
starea de spirit în rîndurile armatei? 
Marea masă a militarilor romîni nu 
dorea să slujească drept carne 
de tun pentru interese cu totul 
străine poporului, pentru un pumn 
de trădători, care vînduseră țara și 
avuțiile ei Germaniei fasciste. Fap
tele, realitățile confirmă aceasta. 
Astfel, comandantului regimentului

Dumltru DĂMÂCEANU 
general colonel în rezervă

36 din Divizia 9 
Infanterie i s-a 
luat comanda uni
tății și a fost tri
mis în judecată 
împreună cu ofi

țeri din subordine pentru că ostașii 
unității sale părăsiseră pozițiile de 
luptă. Unități din diviziile 3 munte 
și 19 infanterie au refuzat să exe
cute în perioada 25 septembrie — 10 
octombrie 1942 ordinul de atac al 
comandamentului german, părăsind 
pozițiile.

De altfel, chiar fostul comandant 
al grupului de armate germane „U- 
craina de sud“, Friessner, arăta în 
legătură cu situația de pe front 
din lunile premergătoare insurecției: 
... După cum se vede, proasta com
portare a celei mai mari părți a for
țelor armate romîne ena cauzată de 
un sabotaj pregătit cu mult timp 
înainte...“

Chiar șl unii ofițeri superiori în
țelegeau că Romînia nu putea decît 
să sufere dacă mai urma orbește 
Germania nazistă. Cîteva exemple. 
Generalul Al. Orășanu a refuzat să 
execute ordinele de operații în cali
tate de comandant al Diviziei 8 In
fanterie — fapt pentru care a fost 
pus în disponibilitate. Chiar șeful 
marelui stat major, generalul Iosif 
Iacobici, unealtă a dictaturii milita
re, a înaintat un raport lui Antones
cu în 1942 în care îșl exprima dez
acordul cu privire la continuarea o- 
perațillor militare, fiind șl el demis 
din funcția pe care o ocupa.

Situația tot mal grea a trupelor 
romîne pe front, mizeria familiilor 
rămase acasă, comportarea plină de . 
trufie și brutală a hitleriștilor — 
printre nenumărate cazuri amintesc 
că ostașii regimentului 90 Infanterie 
au fost mitraliați de la spate de for
mațiile germane care ședeau în can
tonament —, munca politică desfășu
rată de partid în rîndurile armatei, 
cuvîntul însuflețitor al comuniștilor 
au deschis ochii multor militari ro
mîni, i-au ajutat să înțeleagă pro
fund că datoria lor de fii ai poporu
lui romîn, de patrioți, le cerea să se 
alăture luptei pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste, să întoarcă ar

1944, 
către 
sub- 
luptă

mele împotriva dușmanului de 
moarte al patriei.

Partidul Comunist Romîn, prin 
presa ilegală, prin comuniștii și ute- 
ciștii din unități, se adresa soldați- 
lor, ofițerilor, comandanților de mari 
unități și generalilor, chemîndu-i să 
se unească cu forțele patriotice pen
tru răsturnarea guvernului fascist și 
întoarcerea armelor împotriva hitle- 
riștilor. Manifestul de 1 Mai 
adresat întregului popor de 
C.C. al P.C.R., chema soldații, 
ofițerii, ofițerii și generalii la 
împotriva dictaturii fasciste : „Refu
zați sa mai luptați și să muriți pen
tru criminalii Hitler și Antonescu. 
Cel de pe front ! Treceți cu tot ar
mamentul și echipamentul de partea 
Armatei Roșii, care vă va' ajuta să 
luptați pentru dezrobirea patriei 
noastre ! Cei din spatele frontului ! 
Refuzați plecarea pe front. Treceți 
de partea poporului !... Dezarmați și 
nimiciți pe cotropitorii hitleriști...“.

Evoluția evenimentelor de pe 
front, unde armatele sovietice dă
deau lovituri zdrobitoare trupelor 

Casa din sir. Armenească, unde s-a ținut consfătuirea din 13-14 Iunie 1944

fasclste, ura poporului, care clocotea 
împotriva guvernului militaro-fas- 
cist și a hitleriștilor, au exercitat o 
puternică înrîurire asupra unor ge
nerali și ofițeri superiori, care nu 
puteau să nu aprecieze situația în 
mod realist. Se intensifica procesul 
de clarificare în rîndurile cfițerilor, 
care își dădeau tot mai bine seama 
spre ce dezastru erau împinse țara 
și armata.

Se coceau, așadar, tot nai mult 
condițiile ca armata să se alăture 
forțelor patriotice, să întoarcă arme
le împotriva cotropitorilor hitleriști. 
Eram numeroși ofițerii cărora viața, 
desfășurarea evenimentelor ne ară
taseră că singura forță cipabilă să 
grupeze și să organizeze pe toți cei 
interesați în răsturnarea dictaturii 
fasciste era partidul cominist. Toc
mai de aceea, în mai 1941, cînd am 
luat legătură cu P.C.R., n-am raliat 
la acțiunea pe care o întreprindea ; 
începînd de la această cată, mi-am 
adus, pe măsura puterilor, contribu
ția la realizarea obiectivîlor stabilite 
de partid.

Situația militară tot nai grea, ma
nifestările tot mai numeroase și mai 
deschise ale maselor mmcitoare, ale 
armatei, împotriva războiului purtat 
alături de Germania litleristă, au 
dus la adîncirea contndicțiilor din
tre Antonescu și cercirile din jurul 
regelui. Intrevăzînd perspectiva în- 
frîngerii definitive a Germaniei na
ziste, aceste cercuri ju voiau să-și 
lege soarta pînă la iapăt de dicta
tura milltaro-fascistă și de hitleriști. 
Ele vedeau în partciparea regelui 

la o acțiune de scoatere a țării din 
războiul dus alături de hitleriști sin
gura cale de a scăpa monarhia de 
răspunderile grele ce apăsau pe u- 
merii ei pentru sprijinirea războiu
lui antisovietic.

In încercările lor, cercurile din ju
rul regelui au căutat să se sprijine 
pe liderii partidelor burghezo-mo- 
șierești, care erau legați de aceleași 
interese ca ale monarhiei. Dar, cu- 
rînd, regele și anturajul său au fost 
nevoiți să constate că nu pot conta 
pe șefii partidelor „istorice“, deoa
rece acestea nu reprezentau o forță 
reală, capabilă de o acțiune încunu
nată de succes. Ei au fost nevoiți să 
ajungă la concluzia că, pentru răs
turnarea dictaturii militaro-fasciste, 
soluția cea mai bună era colaborarea 
cu partidul comunist.

Partidul era conștient că palatul, 
acceptînd să acționeze împreună cu 
comuniștii, va căuta să imprime des
fășurării evenimentelor linia sa pro
prie, care consta în limitarea acțiu
nii la o lovitură de stat, realizată de 
un grup foarte restrîns, iar nu în in
surecția armată care să cuprindă 
masele. Partidul comunist a știut 
însă să dejoace aceste intenții, 
cercurile din jurul regelui fiind ne
voite să-și încadreze acțiunea în pla
nul general elaborat de partid.

în noaptea de 13—14 iunie 1944, 
într-o casă conspirativă a partidului 
de pe strada Armenească nr. 15 a 
avut loc, din inițiativa P.C.R., o con
sfătuire la care au participat repre
zentantul partidului comunist, Emil 
Bodnăraș (pe care îl știam atunci 
sub numele conspirativ de ing. 
Ceaușu), reprezentanți ai palatului și 
ai armatei : general C. Sănătescu, 
I. M. Stîrcea, M. Ioanițiu, Gr. Nicu- 
lescu-Buzești, general în rezervă Gh. 
Mihail șl subsemnatul, care eram pe 
atunci șef al statului major al Co
mandamentului militar al Capitalei.

Retrăiesc și acum cu vie emoție 
flecare amănunt legat de consfătui
re. Cînd am ajuns pe strada Arme
nească, după un semnal dinainte sta
bilit, am intrat Intr-o încăpere unde 
fuseseră făcute toate pregătirile pen
tru consfătuire, inclusiv armele de 
care ar fl fost nevoie în cazul unei 
descinderi Inopinate.

Pînă la această consfătuire, care 
a ținut de la ora 22 la 4 dimineața, 
cercurile din jurul regelui mizau să 
pună în aplicare un plan propriu de 
înlocuire a lui Antonescu, cu con- 
slmțămîntul Iul Hitler, prin I. Gl- 
gurtu — un fllo-german notoriu, a- 
vînd ca miniștri de externe, război, 
interne, oameni din rîndurile cama
rilei regale. Guvernul ar fi urmat să 
continue războiul și abia ulterior să 

fie răsturnat de către miniștrii a- 
depți ai palatului în vederea scoate
rii țării din război. Era un plan to
tal aventurist, antinațional. Repre
zentanții palatului intenționau să 
discute în seara de 13—14 iunie doar 
modul de a trece la înfăptuirea aces
tui plan, deoarece, pe baza informa
țiilor false, denaturate cu rea cre
dință, date de Pătrășcanu, considerau 
că „planul Gigurtu“ ar fi fost accep
tat de partidul comunist. în felul a- 
cesta, munca desfășurată de partid 
în condițiile grele, pline de riscuri 
ale ilegalității, era îngreunată nu 
numai de manevrele perfide ale li
derilor partidelor burghezo-moșie- 
rești, dar și de activitatea trădătoa
re a lui Pătrășcanu, care, ros de am
biții de parvenire, s-a străduit să 
obțină încrederea cercurilor din ju
rul regelui și a conducerii partide
lor burghezo-moșierești, nesusținînd 
în tratativele purtate cu acestea li
nia ^partidului. După cum se știe, 
după război Pătrășcanu a fost de
mascat ca agent al imperialismului.

îmi aduc aminte că în cadrul con
sfătuirii, care a fost deosebit de a- 
nimată, tovarășul Emil Bodnăraș a 
combătut, din împuternicirea parti
dului comunist, așa-zisul „plan Gi
gurtu“ ; arătînd că fără întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei, fără 
dezarmarea și capturarea trupelor 
hitleriste, succesul acțiunii ar fi fost 
periclitat, el a prezentat planul insu
recției armate elaborat de partid, 
care indica singura cale justă pen
tru ieșirea din războiul hitlerist — 
calea răsturnării prin forță a dicta
turii fasciste și întoarcerea imediată 
a armelor împotriva hitleriștilor.

In timpul discuțiilor aprinse, deși 
s-au manifestat șovăieli din partea 
unora dintre participanții la consfă
tuire, pînă la urmă planul propus 
de P.C.R. a fost aprobat în unanimi
tate.

La consfătuire a fost constituit un 
comitet militar, care avea sarcina să 
se ocupe de pregătirea armatei în 
vederea insurecției. Din comitet fă
ceau parte generalul în rezervă Gh. 
Mihail, generalul C. Vasillu-Rășcanu 
și colonelul D. Dămăceanu.

Doresc să subliniez de la început 
că pentru executarea sarcinii primi
te, comitetul militar și-a desfășurat 
întreaga activitate, chiar din clipa 
constituirii sale, sub conducerea ne
mijlocită a Partidului Comunist Ro
mîn, care a luat în mîinile sale toate 
frînele pregătirii militare a insurec
ției armate, el devenind în mod prac
tic organizatorul și conducătorul unic 
al întregii acțiuni.

Pregătirile militare comportau 
multe 'greutăți datorită numărului 
mare de trape hitleriste aflate In
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a eliberării patriei
Cîntată, hulită, tulburătoare-n a- 

murg, necesară și întotdeauna pre
zentă, Dîmbovița rămîne, de cinci 
secole și mai bine, cea mai stator
nică bucureșteancă. Trupul ei, strîns 
cină în corset de ciment, cînd între 
■falduri de iarbă și flori, șerpuiește 
cochet printre case și străzi. Ici, 
colo, orașul iubit o cuprinde cu bra
țe vînjoase de piatră. Contururile lor 
tremură necontenit în oglinda do- 
moală a apei.

Colierul studențesc
La Ciurel, Dîmbovița își leapădă 

haina rurală și, săltînd gălăgioa
să peste stăvilar, devine orășancă. 
înfățișarea i se modernizează — ta- 
luzele, perfect aliniate, și-au tuns 
scurt bretonul ierbii, umerii împlă- 
toșați cu piatră ori asfalt și-au prins 
spre margini dantela balustradelor, 
cînd și cînd petunii și panseluțe își 
înfoaie rochițele colorate. In urmă 
cu două decenii Dîmbovița nu se 
putea mîndri cu asemenea podoabe. 
Nu putea fiindcă nu le avea. Făp
tura ei arăta pe atunci destul de jal
nic — bălți, mormane dè gunoaie ! 
De o parte și de alta a ei se întin
deau, alternativ, maidane și cartiere 
ca Grozăvești și Cărămidari* vestite 
prin volumul noroaielor și dimensi
unile reduse ale caselor.

Emancipată, Dîmbovița contem
porană a șters cu buretele ve
chile imagini și reflectă pre
zentul. Deci, aici e stăvilarul, ime
diat în dreapta se înalță Uzinele 
„Semănătoarea". Halele moderne, a- 
liniate printre alei cu pomi umbroși 
și ronduri multicolore — un adevă
rat părculeț — au fost clădite pe lo
cul minusculei fabrici de case de 
bani „Pichet". Muncitorii de odini
oară, porecliți în glumă, dar fără 
haz, „bancherii", făceau parte din
tre .bucureștenii care primeau cele 
mai mici salarii. Un bătrîn ne-a po
vestit o întîmplare revelatoare. Con
siliul de administrație de la „Fi- 
chet" acorda uneori ajutoare sala- 
riaților. Un astfel de ajutor a rămas 
de pomină. Un om a primit colosala 
sumă de 20 000 lei pentru simplul 
motiv că-i născuse nevasta doi Be~ 
■meni. Fericitul nu era altul decît... 
'domnul Alexandru Fonache, admi
nistratorul general al fabricii.

Uzina „Semănătoarea“ de azi, în
zestrată cu utilaje de înaltă tehnici
tate, e o adevărată cetățuie a indus
triei moderne. Mașinile agricole fa
bricate aici brăzdează nu numai o- 
goarele patriei noastre, ci au deve
nit vestite și dincolo de hotarele ei. 
Viața și munca oamenilor care lu
crează aici se desfășoară între coor
donatele noi ale socialismului.

Ceva mai jos, megieșe ale „Semă
nătoarei", uzina de apă și centrala 
termoelectrică „Grozăvești" oferă 
privirilor hale vechi și construcții 
noi, toate trecute prin procesul de 
înnoire și modernizare. De la cen
trala termoelectrică pornește spre 
calea Griviței și spre alte magistrala 
ale orașului o adevărată rețea sub
terană de conducte prin care pulsea
ză, în mii de apartamente, apa fier
binte dătătoare de căldură.

Cîmpul lui Calimache, de pe stîn- 
ga, nu-și mai merită numele. Nu-l 
mai merită fiindcă nu mai e cîmp. 
Coliere de lumini, înlănțuite pe ver
ticală, clipesc feeric, dînd înfățișare 
de basm singurătății cu ciulini de o- 
dinioară. Albul mediteranean al clă
dirii Institutului de cercetări hidro
tehnice și policromia tinerească a 

țară. Potrivit datelor existente, la 15 
iunie 1944, hitleriștii aveau în zona 
frontului 460 000 de oameni, în zona 
etapelor 157 000, iar în zona interioa
ră aproape 60 000, dintre care 5 000 
în Capitală (în 68 de comandamente, 
unități și formațiuni) și 6 000 pe li
nia de centură și în satele din ime
diata apropiere (75 comandamente, 
unități și formațiuni). în regiunea 
petrolieră, hitleriștii aveau 25 000 de 
oameni.

In Capitală se aflau aproximativ 
6 000 de. ostași romîni. în plus, par
tidul pregătise, așa cum am arătat 
mai înainte, formațiunile de luptă 
patriotice, gata să intre în acțiune în 
momentul declanșării insurecției. 
Superioritatea evidentă era de par
tea hitleriștilor : 2—1. Situația se a- 
grava apoi de fiecare dată cînd An
tonescu hotăra trimiterea pe front a 
anumitor unități aflate în Capitală.

Față de această situație, elaborarea 
unei tactici corespunzătoare pentru 
desfășurarea luptelor insurecționale 
a comportat o amănunțită analiză a 
raportului de forțe, stabilirea acțiu
nilor pînă în cele mai mici amănun
te. Un factor esențial în aprecierea 
raportului dintre forțele proprii și 
ale hitleriștilor a fost existența pu
ternicelor trupe sovietice pe frontul 
Iași—Chișinău, ofensiva iminentă a 
acestora care avea să angajeze în 
luptă grosul efectivelor hitleriste de 
pe front și din zona formațiunilor 
din spate. Comandamentul militar al 
Capitalei a intervenit pe lîngă Ma
rele Stat Major să fie oprite în Ca
pitală, sub pretextul menținerii or
dinii interne, o serie de efective mi
litare care urmau să plece pe front. 
Tactica a dat rezultate, aceste trupe 
rămînînd în Capitală în fond nu 
pentru apărarea ordinii interne, ci 
pentru reușita insurecției armate.

Pregătirea insurecției armate nu a 
fost ușoară. Ea a fost înfăptuită cu 
trudă șl migală, în condițiile grele 
ale ilegalității, în cel mai strict se
cret, aslgurîndu-se pînă la capăt 
conspirativitatea tuturor operațiilor. 
Planul insurecției a fost cunoscut 
lub absolut toate aspectele numai de 
către conducerea P.C.R. șl de către 
cei care în mod efectiv lucrau pen
tru înfăptuirea lui. Așa se explică 
surprinderea completă a autorități
lor de stat romîne șl a hitleriștilor 
în momentul declanșării insurecției. 
Printre altele, în ziua de 17 august, 
Eugen Cristescu, șeful serviciului se
cret, a adus la cunoștința lui Anto
nescu și a ambasadorului german 
Killinger informații complete numai 
asupra unor acțiuni politice privind 
o eventuală reorientare a Romîniei. 
Nu s-a strecurat nici o informație a- 

blocurilor care încheagă „orășe
lul" studențesc par un crîmpei 
din noul litoral, transplantat aici, 
pe malul de la Grozăvești al 
Dîmboviței. Colierul studențesc — 
cum e denumit de localnici și
ragul blocurilor în care trăiesc și 
studiază cîteva mii de tineri — e 
format din două complexe, fiecare 
avînd clădiri cu cinci etaje, fiecare 
etaj avînd camere pentru doi sau 
trei studenți, fiecare student avînd 
la dispoziție pat, dulap, bibliotecă, 
birou de lucru. Condiții pe care nici 
nu le-au visat cei care, pentru a ter
mina o facultate, munceau din greu 
nopțile și își aveau domiciliul în 
mansarde și poduri.

în „ținutul învecinat"
Clădirile noi, străzile modernizate^ 

dau un aspect de prospețime, de ti
nerețe, orașului. Iată artera care 
pornește spre Palatul Pionierilor. Pe 
un promontoriu, la marginea ei, se 
înalță o construcție impunătoare, 
spre care se îndreaptă zilnic sute de 
băieți și fete. Este Casa raională de 
cultură a tineretului din raionul 16 
Februarie. Pentru tineri se organi
zează numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice și distractive, întot- 
deauna se poate petrece aici o după- 
amiază plăcută.

Casele de la poalele ridicăturii Co- 
trocenilor erau considerate, prin 
1750, drept ținut învecinat cu Bucu- 
reștiul. Azi, pe malul drept, se înal
ță facultatea de medicină, con
struită prin 1903, înzestrată și ea cu 
aparatură de laborator modernă. Nu 
departe, pe vîrful unei coline, în
conjurat de alei și copaci seculari, se 
ridică Palatul Pionierilor, construit 
odinioară pentru huzur regesc, dar 
unde învață acum să devină cît mai 
folositori patriei socialiste cei mai 
mici bucureșteni. Laboratoare și a- 
teliere pentru cercurile pionierești, 
săli de teatru, săli de expoziții pen
tru lucrările micilor artiști, bazine 
și terenuri sportive, parcul cu minu
natele lui atracții — toate stau la 
îndemîna elevilor de vîrsta cravate
lor roșii. Peste drum de palat se 
află Grădina Botanică, amenajată 
în 1892, o dată cu înființarea insti
tutului botanic.

Lăsînd în urmă bisericile Sf. Elef- 
terie și Cotroceni — monumente de 
arhitectură ■— Dîmbovița se apropie 
de centrul orașului. Iată Teatrul de 

Uzina termoelectrică Grozăvești Foto : I. Naumescu

supra pregătirii militare a insurec
ției. Așa se explică faptul că cei doi 
Antonești, cît și membrii guvernului 
au venit la locul unde au fost ares
tați, nebănuind nimic. Killinger, o- 
mul de încredere al lui Hitler, care 
afirma că în țara romînească nu se 
mișcă nici chiar o frunză fără știrea 
lui, nu aflasé despre arestarea lui 
Antonescu deși trecuseră 4 ore ; după 
cum se știe, din această cauză, el s-a 
sinucis mai tîrziu. Unitățile ro
mîne se deplasau către orele 
19, în ziua de 23 August (la două ore 
după arestarea lui Antonescu), spre 
anumite obiective fără a cunoaște 
că acestea fac parte din cadrul insu
recției armate. Nici un ofițer din Ca
pitală și nici chiar generalul coman
dant al Comandamentului militar al 
Capitalei nu au cunoscut situația 
decît începînd de la orele 19.

în ce privește unitățile de pe 
front, în cadrul pregătirii militare a 
insurecției au fost luate contacte cu 
un număr de comandanți de mari 
unități, printre care generalii M. Ra- 
coviță, II ie Crețulescu, C. Niculescu, 
care au fost informați despre acțiu
nea la care urmau să se alăture.

Pregătirea militară a insurecției a 
comportat o muncă vastă, discutarea 
și analiza multilaterală a numeroase 
și diferite probleme — de la cele 
generale (pregătirea propriu-zisă a 
arestării lui Antonescu în diferite 
variante, formarea guvernului etc.) 
și pînă la cele mai mici amănunte 
cu caracter tehnic, ca, de exemplu, 
ruperea firelor telefonice și altele.

Pentru pregătirea insurecției ar
mate în Capitală, între 13-14 iunie 
și 23 august 1944 au avut loc nu
meroase ședințe conspirative ale re
prezentanților P.C.R. și armatei, în 
care s-au analizat, un număr mare 
de probleme referitoare la chestiuni 
politice și militare. în ședințe mai 
largi, la care luau parte și repre
zentanți al palatului, s-au discutat 
problema constituirii guvernului, în
tocmirea proclamației regale, a de
cretelor ce urmau să fie date în pri
mele zile șl alte probleme cu ca
racter general. Majoritatea acestor 
probleme erau primite spre execu
tare din partea conducerii partidului 
comunist.

în cadrul pregătirilor făcute, au 
fost precizate obiectivele militare 
hitleriste și instituțiile militare și 
civile antonesciene care trebuiau o- 
cupate, blocate și atacate. Se cunoș
teau anumite date topografice ale 
obiectivelor germane importante : a- 
dresa exactă, Intrările și ieșirile, nu
mărul și așezarea ferestrelor, stră
zile înconjurătoare, Imobilele alătu
rate etc. Printre cele 70 de obiective

Operă și Balet, ridicat în 1953. A- 
ceastă mare și modernă instituție de 
cultură a fost prima de acest fel ri
dicată în anii noștri în Capitală.

„Smîrcurile“ Cișmigiului
De aici înainte prezentul a trans

format trecutul în șantier, iar șan
tierul a conferit prezentului o cu to
tul altă înfățișare. Am sosit în 
fața panoramicei largi a bulevardu
lui 6 Martie. El a fost croit în 1871 
pe lîngă „smîrcurile" Cișmigiului, 
paralel cu Dîmbovița. Arhitecții vre
mii erau de părere că traseul lui a 
fost ales greșit și constituie o mare 
eroare urbanistică. Călătorul fran
cez Guy de Marsillac nota atunci în 
jurnalul său : „Cine o să-și facă case 
lîngă smîrcurile Cișmigiului ?" Pă
rerile au fost infirmate. Bulevardul, 
reînnoit și completat, este azi una 
din cele mai frumoase magistrale 
ale Bucureștiului. Iar Cișmigiul — 
inaugurat cu aproape 20 de ani îna
intea bulevardului — este nu numai 
cea mai veche, ci și una din cele mai 
pitorești grădini ale orașului.

De-a lungul Splaiului Indepen
denței, pe partea dreaptă a Dîmbo
viței, se înșiruie clădiri vechi și 
noi, unele de o deosebită valoare 
istorică. Așezate pe vîrful unui 
deal, se ridică Arhivele Statului, clă
diri de construcție veche, dintre pu
ținele care ne-au mai rămas în 
București.

Sosim în piața Splaiului. Pe rui
nele unor temelii masive și abando
nate s-a ridicat cel mai înalt bloc 
bucureștean — „Gioconda". Numele 
nu e nou, l-a preluat de la un cine
matograf improvizat în trecut pe a- 
celeași temelii. Farmecul noii „Gio- 
conde“ constă nu numai în silueta 
sa zveltă și în vestmîntul de cără
midă ivorie, ci și în perspectiva ur
banistică pe care o creează acestui 
colț al orașului. Urcăm pe terasă și 
privim Capitala de la înălțime. Ca 
o hartă în relief, orașul își așterne la 
picioarele noastre cei 968 de kilome
tri pătrați ai săi. Ca niște metereze 
ale socialismului răsar ici, colo, im
punătoare, moderne și dominante în 
peisajul citadin, noile cartiere.

Undeva, jos, foarte aproape de 
noi, Dîmbovița ne face pentru o cli
pă semn cu mina și dispare. Nu mai 
oglindește nimic. Fața ei și-a pus, 
pentru un drum destul de lung, văl 
gros de beton.

Vaslle TINCU

indicate (28 romîne șl 42 germane) 
se numărau comandamentul genera
lului Hansen (Misiunea militară hit- 
leristă pentru armata de uscat) aflat 
la Școala superioară de război, se
diul Misiunii militare dé aviație, din 
Splaiul Independenței, condusă de 
generalul Gerstenberg, sediul Ges
tapoului de pe str. Regală, Președin
ția Consiliului de Miniștri, Ministe
rele de Interne, de Război și de A- 
viație, Palatul telefoanelor, Poșta 
centrală, Radiodifuziunea și stațiile 
de telegrafie fără fir, gările, închi
sorile, depozitele de benzină și al
tele. Pentru fiecare obiectiv s-a in
dicat numărul grupelor militare și 
al formațiunilor de luptă patriotice 
necesare pentru ocuparea, blocarea, 
atacarea și cucerirea lui.

Considerațiuni firești de ordin po
litic și militar au făcut ca Bucu- 
reștiul, capitala țării, să fie socotit 
obiectivul principal în pregătirea șl 
desfășurarea insurecției armate. Pa
ralel cu pregătirile din Capitală, a 
fost întocmit un plan de operații mi
litare și pentru Valea Prahovei. A- 
ceasta, deoarece în București și pe 
Valea Prahovei se afla o populație 
muncitorească numeroasă, cu tradiții 
și experiență bogată în lupte revo
luționare, gata să lupte cu abnegație 
împotriva hitleriștilor. Conducerea 
acțiunii era asigurată de organiza
țiile de partid. în același timp, s-a 
ținut seama că în București se aflau 
obiectivele principale hitleriste și 
instituțiile centrale de stat romî- 
nești, iar pe Valea Prahovei erau 
concentrate importante unități hit
leriste — toate trebuiau distruse și 
paralizate din primul moment al ac
țiunii.

Pe baza indicațiilor partidului, co
mitetul militar a trecut la întocmi
rea Ordinului de operații, care urma 
să fie remis unităților militare parti
cipante la insurecție. Prin ordin s-au 
stabilit : ordinea și urgențele în care 
trebuiau blocate șl ocupate după 
Importanță obiectivele germane ; o- 
cuparea și apărarea sediilor autori
tăților și instituțiilor publice romîne 
din Capitală ; asigurarea ordinii îm
potriva oricui ar încerca să o tul
bure (fasciști romîni sau germani) în 
interiorul Capitalei cît și în afara ei. 
Pentru realizarea acestor operații, 
elementele de cea mai mare încre
dere erau formațiunile de luptă pa
triotice, precum și unitățile militare, 
între care cele mai de nădejde erau 
regimentul 2 Călărași purtat șl regi
mentul de gardă călare.

Pentru ușurarea coordonării ope
rațiilor în timpul insurecției, Ca
pitala a fost împărțită în două co-

FOTO-EXPOZIȚII, PLIANTE, ALBUME
plastic din Tg. Mureș, sînt prezentate 
dezvoltarea industriei și agriculturii re
giunii, realizările social-culturale obfi- 
nute după eliberarea patriei, munca în
frățită a oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri. Această expoziție volantă va 
fi prezentată în toate orașele raionale din 
regiune.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Zi
lele acestea au fost expediate spre toate 
cluburile și căminele din regiune peste 
1 500 de expozijil-foto, care oglindesc 
realizările regimului nostru pe meleagu
rile Banatului. Expozifii de popularizare 
a realizărilor vor fi organizate de aseme
nea în centrele de raion, precum și în o- 
rașele de subordonare regională, ca și 
la Timișoara.

Ele reflectă creșterea economiei regiu
nii, prezintă noile obiective industriale 
construite la Reșița, Timișoara și Arad, 
creșterea producției agricole, precum și 
imagini din realizările social-culturale. Se 
află sub tipar și albume cu fotografii în 
culori.

GALAȚI (coresp. „Scînfeii"). — Pentru 
popularizarea marilor realizări obfinute 
de oamenii muncii din regiunea Galați 
în cei 20 de ani de la eliberarea patriei 
noastre, din inițiativa comitetului regio
nal de partid, au fost editate la Galați 
o serie de tipărituri — broșuri, pliante și 
expoziții. Broșura „Regiunea Galați în 20 
de ani", de pildă, prezintă marile obiec
tive industriale nou construite — Uzina de 
tablă subțire din Galați, combinatul de 
celuloză și hîrtie și complexul de indus
trializare a lemnului de la Brăila, IPROFIL 
Focșani și multe altele. Un grafic suges
tiv arată că volumul producției industriale 
globale a regiunii a crescut din 1950 pînă 
în 1963 de 5,29 ori. Sînt relevate succe
sele deosebite obținute de cele 284 de 
gospodării colective, de G.A.S. și S.M.T. 
Un spațiu larg este acordat realizărilor 
social-culturale, construcțiilor de locuințe, 
școli, cămine culturale, teatre, cinemato
grafe, spitale. In orașele din regiune s-au 
construit și dat în folosință din 1960 și 
pînă în prezent aproape 11 000 de apar
tamente, iar la sate s-au înălțat în ultimii 
7 ani mai mult de 50 000 de case. Sînt 
în pregătire și alte lucrări, printre care 
monografia orașului Galați și broșurile : 
„Organizația de partid și progresul teh
nic" și „Educarea tinerilor comuniști —• 
sarcină permanentă a organizațiilor de 
partid".

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Co
mitetul regional de partid Crișana a edi
tat mai multe foto-expoziții, pliante, 
fofo-gazete, albume, care popularizează 
marile înfăptuiri din fără și regiune, în 
anii care au trecut de la eliberare. „Două 
decenii de mărefe realizări“ este titlul 
unei foto-expoziții alcătuită din 16 plan
șe, însoțite de diagrame convingătoare 
în care se oglindesc succesele obținute 
de oamenii muncii din regiune. Un bo
gat material este cuprins și în cele 7 
pliante, care prezintă aspecte din dome
niul ocrotirii sănătății oamenilor muncii, 
al ridicării nivelului lor de trai material 
și cultural.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — La 
Casa raională de cultură din Reghin s-a 
deschis expoziția „20 de ani de mari în
făptuiri în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară". Pe cele zece panouri de format 
mare, executate de colectivul Fondului

mandamente : de nord, care cuprin
dea sectoarele I galben și IV verde, 
și de sud — cu sectoarele II negru 
și III albastru.

Pentru înțelegerea deplină a situa
ției, consider necesar să precizez ur
mătoarele : Comandamentul militar 
al Capitalei dispunea de un plan 
pehtru asigurarea ordinii interne, în 
caz de tulburări. Pentru a camufla 
pregătirile militare ale insurecției, 
ne-am folosit de acest plan oficial, 
organizînd cîteva exerciții de alar
mare a trupelor, de intrare a lor în 
dispozitiv. Faptul nu atrăgea aten
ția, deoarece aceste exerciții le pre
zentam ca făcînd parte din planul 
de intervenție al Comandamentului 
militar al Capitalei. Conform acestui 
plan, obiectivele trebuiau apărate, 
iar potrivit planului insurecției, ele 
trebuiau atacate și cucerite. Aceasta 
a constituit un element specific al 
felului în care a fost aplicat în Ca
pitală planul insurecțional.

în pregătirea răsturnării dictaturii 
militaro-fasciste au existat două ati
tudini diametral opuse : aceea, hotă- 
rîtă, de urgentare, exprimată de 
P.C.R., și aceea de tărăgănare, de 
amînare — a liderilor partidelor 
„istorice“. în acest sens îm| amin
tesc de ședința din noaptea de 
27—28 iulie, care s-a ținut într-o 
casă conspirativă de pe șoseaua Kl- 
seleff. Atunci, reprezentantul parti
dului comunist a arătat cu toată 
hotărîrea că, dacă prin șovăielile pa
latului și ale liderilor partidelor na- 
țional-țărănesc și național-liberal, 
declanșarea insurecției armate va 
continua să fie tărăgănată, partidul 
comunist își va lua libertatea de ac
țiune. M-am alăturat întrutotul aces
tui punct de vedere.

Planul elaborat de P.C.R. privind 
pregătirea militară a insurecției a 
fost înfăptuit pas cu pas, culminînd 
cu sfărîmarea dictaturii militaro- 
fasciste, scoaterea Romîniei din răz
boiul hltlerist și alăturarea la coali
ția antihltlerlstă. Masele populare 
împreună cu armata șl-au Impus pe 
calea Insurecției hotărîrea de a 
lupta alături de glorioasa Armată 
sovietică pentru zdrobirea armatelor 
Germaniei fasciste. întreaga armată 
romînă a întors armele împotriva 
trupelor naziste.

Viața a confirmat pe deplin juste
țea liniei strategice și tactice a parti
dului care a inițiat, organizat și con
dus insurecția armată victorioasă 
din august 1944. Aceasta a însemnai 
începutul revoluției populare, des- 
chizînd o eră nouă în istoria po
porului romîn, schimbînd din te
melii viața țării.

Sesiune tehnico-științifică
Vineri și sîmbătă s-au desfășurat 

la Cîmpina lucrările sesiunii tehni- 
co-științifice organizate de Institutul 
de cercetări foraj-extracție din lo
calitate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei, cercetători, ingineri și tehni
cieni din cadrul institutelor de pro
iectări și din schelele petroliere din 
țară. Referatele prezentate au ana
lizat problemele de cercetare rezol
vate de specialiștii institutului în 
domeniul forării sondelor la mare 
adîncime, tehnicii și tehnologiei ex
tracției de țiței și gaze, îmbunătăți
rii utilajelor și instalațiilor utilizate, 
precum și al introducerii unor noi 
elemente de mecanizare și automati
zare în sectorul foraj-extracție.

ȘTIRI CULTURALE
Pînă la 30 august, tinerii interpreți 

romîni care ne vor reprezenta țara la 
cel de-al III-lea Concurs internațio
nal „George Enescu“, (7 violoniști, 
7 pianiști și 14 soliști vocali) se 
pregătesc cu asiduitate sub îndruma
rea profesorilor de specialitate. După 
cum prevede programul concursului, 
în repertoriul lor figurează atît lu
crări din literatura noastră muzi
cală, cît și piese din patrimoniul 
muzicii universale. Un loc impor
tant este rezervat creației enesciene. 
De-a lungul celor trei etape, concu
rența vor prezenta în fața juriului 
lucrări pentru vioară, începînd de la 
o sonată de Bach pînă la concertul 
de Șostakovici, pentru pian de la so
natele lui Beethoven pînă la dansu
rile romînești ale lui Bartok, iar la 
canto de la o arie de Händel pînă la 
ciclul integral al celor 7 cîntece de 
George Enescu pe versuri de Clé
ment Marot.

★
CONSTANȚA. — Sîmbătă, în pen

ultima zi a Festivalului cîntecului, 
dansului și portului popular, au 
fost programate spectacole în trei 
localități de pe litoral : la Tea
trul de vară din Mamaia — Ansam
blul folcloric al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, la Teatrul de 
vară din Eforie-Nord, grupul folclo
ric laureat al Festivalului interna
țional de folclor de la Cairo, iar la 
Teatrul de stat din Constanța — An
samblul folcloric al regiunii Dobro- 
gea. Miile de spectatori, oameni ai 
muncii din toate colțurile țării și tu
riști străini aflați la odihnă în sta
țiunile de pe litoral, au răsplătit cu 
îndelungi aplauze măiestria inter
pretativă, bogatele programe de cîn
tece și dansuri populare, neasemuita 
frumusețe a costumelor păstrate și 
transmise cu grijă din generație în 
generație.

PLOIEȘTI.— In cea de-a 7-a zi 
a Festivalului cîntecului, dansului și 
portului popular, la Sinaia au evo
luat artiștii amatori din regiunea 
Argeș. Aceștia au adus cu ei entu
ziasmul, frumusețea, bogăția și di
versitatea artei populare argeșene, 
în plină înflorire în cele două de
cenii de după eliberare.

BRAȘOV.— Reprezentanții folclo
rului sucevean au debutat cu succes 
sîmbătă seara la Predeal. Ilustrînd 
convingător dezvoltarea pe care o 
cunoaște astăzi mișcarea artistică 
de amatori, sucevenii au adus în 
festival tarafuri, soliști'vocali și in
strumentiști și dansatori care au 
prezentat lucrări din folclorul vechi 
și nou.

★
Sîmbătă seara la Circul de Stat 

din Capitală a avut loc premiera 
„Sărbătoare la circ". In programul 
spectacolului, a cărui regie este sem
nată de Mircea C. Gheorghiu și Ce
zar Tipa, sînt cuprinse numere de a- 
crobație, zburători, comici muzicali, 
dresuri de urși și animale mici etc.

★

Teatrul muzical din Galați între
prinde un turneu în Capitală. Ieri sea
ra, artiștii gălățeni au prezentat la 
grădina „Boema" spectacolul de re
vistă „Concert de mare tonaj". Mo
mente vesele : Horia Șerbănescu. 
Direcția și conducerea muzicală : 
Florentin Delmar. Același spectacol 
va fi prezentat și astă-seară la ore
le 20,30.

DE LA I- T. B.

Începînd de azi, 9 august, traseul 
liniei de autobuze 37 din Capitală 
funcționează cu autotaxare. Tariful u- 
nei călătorii, indiferent de distanță, este 
de 0,50 lei.

3SS PESTEBOTW
Zile de doliu în R. P. Polonă

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite :

Cu prilejul încetării din viață a 
lui Alexander Zawadzki, președin
te al Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, în după-amiaza zilei de 8 au
gust Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. Polo
nă, împreună cu membrii Ambasa
dei, a prezentat condoleanțe la 
Consiliul de Stat și a semnat în 
Cartea de condoleanțe. De aseme
nea, ambasadorul R. P. Romîne a a- 
dresat o scrisoare de condoleanțe lui 
Adam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone.

★

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — în
treaga Polonie a îmbrăcat sîmbătă 
haina de doliu. în orașe și sate, pe 
frontispiciile clădirilor publice și 
guvernamentale, ale caselor de locuit, 
au fost arborate steaguri îndoliate 
în bernă. în multe întreprinderi din 
Varșovia au avut loc mitinguri de 
doliu.

Sîmbătă, sicriul cu corpul neînsu
flețit al lui A. Zawadzki a fost de

Un nou cartier de locuințe în orașul Szolnok (R. P. Ungară)

EVENIMENTELE
LA PAZ 8 (Agerpres). — Atenta

tul săvîrșit la 6 august împotriva 
lui Juan Lechin, cu cîteva ore îna
inte ca el să părăsească postul de 
vicepreședinte al Boliviei, a suscitat, 
potrivit agenției. France Presse, o 
reacție violentă în toată țara. Fede
rația minerilor a hotărît să declare 
o grevă de 48 de ore, iar diverse 
partide politice și Centrala sindica
lă boliviană au adoptat moțiuni de 
protest

Intîlniri internaționale
BASCHET. în cea de-a doua zi a 

turneului internațional de baschet 
dotat cu cupa „Mării Negre“ au a- 
vut loc întîlnirile dintre formațiile 
R. S. F. Iugoslavia — R. D. Ger
mană și R. P. Polonă — R. P. Ro
mînă. în primul meci, deosebit de 
disputat, în care jucătoarele iugo
slave au condus pînă în ultimul mi
nut de joc, s-a înregistrat și prima 
surpriză a turneului. Tînăra echipă 
a R. D. Germane și-a adjudecat vic
toria în ultimul minut cu 57—55- 
Echipa țării noastre a condus tot 
timpul în meciul cu formația R. P. 
Polone, terminînd învingătoare cu 
scorul de 60—45 (33—17).

Astăzi au loc ultimele jocuri : 
R. P. Polonă — R. D. Germană și 
R.S.F. Iugoslavia—R.P. Romînă.

TENIS. Sîmbătă în penultima zi a 
Balcaniadei de tenis de la Istanbul 
echipa R. P. Bulgaria a învins cu 
2—1 reprezentativa Iugoslaviei. As
tăzi, în ultima zi, echipa R. P. Ro

T E V A R I N D URI
e Astăzi, cu începere de la orele 9, 

se dispută etapa pe Capitală a Spar- 
tachiadei republicane la motociclism. 
La acest concurs, care se va desfășu
ra pe un traseu din apropierea Sta
dionului „23 August", vor participa, 
alături de concurenții clasați pe pri
mul loc în etapele raionale, și spor
tivii fruntași, specialiști în concursu
rile de viteză pe circuit închis, de la 
cluburile Steaua, Dinamo, Metalul, 
Voința etc. întrecerile vor avea loc la 
următoarele clase: 70 cmc; 125 cmc; 175 
cmc; 250 cmc; 350 cmc; 500 cmc; 750 
cmc (ataș).

• Intr-un meci restanță, contînd 
pentru turneul balcanic de fotbal, 
Levski Sofia a învins cu scorul de 
4—0 (2—0) echipa turcă Besiktas. în 
prima întîlnire, desfășurată la Istan
bul, rezultatul a fost egal (0—0).

• înotătoarea olandeză Kleni Bi- 
molt a stabilit un nou record european 
în prima zi a campionatelor de nata- 
ție ale Olandei de la Haga. Ea a 
parcurs distanța de 100 m bras în 
1'18“. Vechiul record era de l’18"2/10 
șl aparținea sportivei Barbara Goebel 
(R.D.G.).

o Echipa de fotbal Panonios (Gre
cia) și-a continuat turneul în U.R.S.S., 
jupînd la Tbilisi cu echipa Lokomotiv 
dip localitate, Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 3—1.

• In prima zi a campionatelor de 
natație ale Franței au fost stabilite 
trei noi recorduri ale țării : Alain 

pus în Sala Coloanelor de la Con
siliul de Stat. Pe clădirea Consiliu
lui a fost arborat steagul național 
în bernă.

Lungi șiruri de locuitori al capita
lei, de delegații ale organizațiilor de 
partid, întreprinderilor, organizații
lor obștești au venit la Consiliul de 
Stat să aducă un ultim omagiu lui 
A. Zawadzki, care și-a consacrat în
treaga viață Poloniei, poporului, cla
sei muncitoare, socialismului.

La ora 15 a fost deschis accesul 
în Sala Coloanelor. Delegația C.C. 
al P.M.U.P., formată din Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.U.P., Ed
ward Babiuch, Leon Kasman, 
membri ai C.C. al P.M.U.P., și Wies- 
law Ociepka, membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P., a depus coroane 
de flori.

Au mai depus coroane delegațiile 
C.C. al Partidului Țărănesc Unit, 
Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri, Seimului, Comitetului 
Frontului Unității Poporului, C.C. al 
Partidului Democrat.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să scriu că nu se știe unde se află 
în prezent Lechin. Secretarul său, 
Alberto Lopez, a lăsat să se înțelea
gă că el a fost arestat. Autoritățile 
au dezmințit acest lucru ; ele în
cearcă să arunce vina atentatului 
asupra lui Lechin, afirmînd că ar fi 
vorba de un incident provocat chiar 
de el.

mîne, care conduce neînvinsă în cla
sament, va întîlni echipa Turciei.

ȘAH. întrecerile din cadrul zonei 
a 3-a a „Cupei Europei“ la șah se 
reiau astăzi după-amiază cu meciu
rile retur : R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria și R. D. Germană — R. P. 
Ungară. în cursul dimineții vor fi 
continuate partidele întrerupte din 
întîlnirile R. P. Ungară — R. P. Ro
mînă și R. D. Germană — R. P. 
Bulgaria.

Un nou record 
republican

Cu prilejul unui concurs de veri
ficare al atleților fruntași, desfășu
rat sîmbătă la Poiana Brașov, Ana 
Sălăgean a stabilit un nou record 
al țării la aruncarea greutății cu 
16,37 m. Iolanda Balaș a sărit la 
înălțime 1,85 m, iar Maria Diaco
nescu a aruncat sulița la 55,23 m 
Proba masculină de lungime a re
venit lui Samungi cu 7,66 m.

Gottwalles a parcurs 100 m liber în 
54"3/10, Patrick Ramoino a parcurs 
200 m bras în 2'38’'8/10, iar Monique 
Pietri a realizat la 100 m liber timpul 
de l’04"2/10.

TRANSMISII SPORTIVE 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Stațiile noastre de radio trans
mit astăzi, începînd de la ora 
18,15, aspecte de la întîlnirile de 
fotbal ale etapei interregionale 
din cadrul Spartachiadei republi
cane. Vor fi relatate alternativ 
faze din reprizele secunde ale 
meciurilor de la Iași (Galați- 
Iași), Timișoara (Banat-Crișana), 
Constanța (Dobrogea-reg. Bucu
rești) și Baia Mare (Brașov Cluj). 
Tot astăzi, în jurul orei 21.30 
radiodifuziunea va transmite de 
la Constanța aspecte din uliima 
parte a partidei feminine de bas
chet Romînia-Iugoslavia contînd 
pentru „Cupa Mării Negre". Am 
bele transmisii radiofonice se voi 
face pe programul I.

Iubitorii fotbalului vot putea 
urmări pe micul ecran meciul 
International de fotbal dintre se 
lecționata olimpică a japoniei și 
echipa Progresul București. Acest 
joc se desfășoară pe stadionul 
Dinamo din Capitală, cu începere 
de la ora 17,30.
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SÄ ÎNCETEZE ACȚIUNILE AGRESIVE 
ÎMPOTRIVA R. D. VIETNAM

Rezoluții adoptate în Consiliul

Conferința de presă de la ambasada 
R. 0. Vietnam din București

Ședința Consiliului 
de Securitate

Sîmbătă la amiază, Hoang Tu, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. D. Vietnam în R. P. 
Romînă, a organizat, la sediul am
basadei, o conferință de presă pen
tru a informa despre „situația cre
ată în ultimele zile ca urmare a 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam de către unitățile navale și ae
riene americane“. Au participat zia
riști romîni, corespondenți și ata
șați de presă acreditați la Bucu
rești. Ambasadorul a enumerat ac
țiunile S.U.A. îndreptate împotriva 
R. D. Vietnam, începînd de la 30 
iulie pînă la 5 august, cînd avioane 
cu reacție au bombardat „în repe
tate rînduri diferite regiuni din
R. D. Vietnam, inclusiv gura rîului 
Gianh, suburbiile orașului Hong Gai 
(provincia Quang Ninh) și suburbii
le orașelor Vinh și Ben Thuy (pro
vincia Nghe An)“.

„Acestea, a spus ambasadorul, sînt 
acțiuni extrem de serioase ale impe
rialiștilor americani împotriva R. D. 
Vietnam. Actele agresive și de pro
vocare au urmărit subminarea secu
rității R. D. Vietnam, în încercarea
S. U.A. de a scăpa de eșecuri și mai 
grele și de a ieși din impasul în care 
se află în războiul lor agresiv din 
Vietnamul de sud".

Referindu-se la afirmațiile oficia
lităților americane cu privire la 
i,așa-zisele atacuri neprovocate ale 
unor torpiloare aparținînd Vietna
mului de nord și la faptul că navele

lor ar fi fost atacate „fără temei“ de 
forțe navale aparținînd R. D. Viet
nam în apele internaționale“, vorbi
torul a spus că „aceasta nu este alt
ceva decît o plăsmuire menită să 
camufleze repetatele acte piraterești, 
care au violat, în mod fățiș, secu
ritatea R. D. Vietnam, încălcînd ast
fel acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina, ceea ce a- 
gravează pericolul de extindere a 
războiului în Indochina și amenință 
pacea în sud-estul Asiei și în întrea
ga lume“. Ambasadorul a subliniat 
că „ținînd cu fermitate armele în 
mînă și fiind gata să lupte și să ză
dărnicească cu hotărîre planurile a- 
gresive, poporul' vietnamez și Ar
mata populară vietnameză sprijină 
în întregime declarația guvernului
R. D. Vietnam“, în care se arată că
S. U.A. sînt cele care „s-au dedat la 
acțiuni agresive și provocatoare îm
potriva R. D. Vietnam“ și că ele „tre
buie să-și asume întreaga răspun
dere pentru consecințele serioase, 
decurgînd din acțiunile lor aventu
riste“. în continuare, vorbitorul a 
menționat că „poporul vietnamez 
vrea să trăiască în pace, dorind să 
realizeze reunificarea țării pe baza 
principiilor acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Vietnam 
și a programelor Frontului Patriei 
și al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud“.

(Agerpres)

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
7 august, în cursul serii, Consiliul 
de Securitate a reluat dezbaterile în 
legătură cu incidentele din golful 
Tonkin. Președintele Consiliului de 
Securitate pe luna august, Siebert 
Nielsen, a dat citire unei de
clarații care anunță acordul interve
nit în urma unor consultări, privind 
invitarea reprezentanților R. D. Viet
nam și Vietnamului de sud pentru 
a-și exprima punctele de vedere sub 
forma pe care o vor prefera. Luînd 
cuvîntul, Jiri Hajek (Cehoslovacia) a 
declarat că „guyernul R. S. Ceho
slovace condamnă cu hotărîre agre
siunea forțelor armate ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam". Roger 
Seydoux (Franța) a subliniat că 
„ritmul acțiunilor și reacțiilor în 
Asia de sud-est este din ce în ce 
mai alarmant“. El a arătat că „tre
buie să se realizeze o negociere, 
adică o conferință între puterile in
teresate pentru a se apăra această 
parte a lumii împotriva unor ase
menea evenimente care ar putea 
avea consecințe incalculabile“. Ad- 
lay Stevenson (S.U.A.) a negat, în 
expunerea sa, faptul că forțe ma
ritime militare ale S.U.A. au încăl
cat apele teritoriale ale R. D. Viet
nam. P. D. Morozov (U.R.S.S.) a su
bliniat că „guvernul sovietic con
damnă cu hotărîre agresiunea S.U.A. 
și cere guvernului american înceta
rea imediată a acestor acțiuni îm
potriva R. D. Vietnam“.

Economic și Social al O. N. U.
Social a adoptat, de asemenea, cu 
majoritate de voturi, o rezoluție 
prin care se recunoaște înfrățirea 
între orașe ca un „mijloc de coope
rare mondială“. Rezoluția cere 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O. să faciliteze 
înfrățirea unui tot mai mare număr 
de orașe în 1965.

Cu aprobarea acestor rezoluții, 
Comitetul Social al Consiliului E- 
conomic și Social și-a încheiat lu
crările.

GENEVA 8 (Agerpres). — Comi
tetul Economic 
nomic și Social 
vineri seara cu 
turi o rezoluție 
nizează crearea 
unei instituții 
dezvoltarea industrială și ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare, pre
cum și pentru promovarea și acce
lerarea industrializării".

Rezoluția cere secretarului gene
ral al O.N.U. „să redacteze un stu
diu privind mandatul, structura și 
funcțiile unei astfel de instituții“. 
Se recomandă, de asemenea, Adu
nării Generale a O.N.U. „să exami
neze această rezoluție în lumina 
dezbaterilor Comitetului pentru dez
voltare industrială, a recomandări
lor Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare, a discuțiilor din cadrul 
Consiliului Economic și Social“.

în ședința de noapte, Comitetul 
Social al Consiliului Economic și

al Consiliului Eco- 
al O.N.U. a adoptat 
o majoritate de vo- 
prin care se preco- 
„în cadrul O.N.U. a 
specializate pentru

★
Comitetul Social al Consiliului E- 

conomic și Social al O.N.U. a discu
tat vineri la Geneva problema stu
pefiantelor. Comitetul a adoptat în 
unanimitate trei rezoluții propuse 
de către comisia stupefiantelor. Prin 
aceste rezoluții, comitetul cere Or
ganizației Mondiale a Sănătății de 
a întocmi un studiu asupra aspecte
lor medicale în urma folosirii de 
stupefiante în anumite părți ale 
lumii.

Agravarea situației din Cipru
• Avioane militare turce au mitraliat portul 
cipriot Polis • Guvernele Turciei și Ciprului 
au cerut convocarea Consiliului de Securitate

aerian ai R. D. Vietnam

Manifestări peste hotare 
ia îatîmpinarea zilei de 23 August!

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
ambasada R. P. Romîne din capi
tala U.R.S.S. a avut lop o conferin
ță de presă la care au participat 
circa 100 de ziariști sovietici și co
respondenți de presă străini.

Ambasadorul Nicolae Guină

bulgare, ai radioului și televiziunii, 
precum și membri ai delegațiilor de 
ziariști bulgari care au vizitat în ul
timul timp R. P. Romînă.

Ambasadorul romîn a vorbit des
pre succesele obținute de poporul 
romîn în cei 20 de ani de la elibe
rarea țării.

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de presă anunță că 
„Statele Unite au trimis din nou 
avioane care au violat vineri și sîm
bătă, în decurs de 20 de ore, de trei 
ori spațiul aerian al R. D. Vietnam“. 
Agenția menționează că misiunea 
de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a adresat 
nale un mesaj 
enumeră aceste 
lare a spațiului 
Quang Binh și 
către un avion american, apoi de 
grup de patru avioane americane 
reacție și apoi de un alt grup 
nouă avioane americane cu reacție, 
în mesajul de protest al misiunii de

★

PHENIAN 8 (Agerpres). — într-o 
declarație a guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene se a- 
rată între altele: „Atacurile armate 
ale imperialismului american nu 
constituie numai un act grav și pro
vocator care violează suveranitatea 
R. D. Vietnam, ci și o provocare la 
adresa întregului lagăr socialist și a 
oamenilor iubitori de pace din lu
mea întreagă“. în continuare în de
clarație se arată că „poporul co
reean își exprimă sprijinul căldu
ros și solidaritatea activă cu po
porul frate vietnamez, în lupta sa

Comisiei internațio- 
de protest în care 
noi cazuri de vio- 
aerian în regiunile 
Nghe An, întîi de 

un 
cu 
de

legătură se subliniază : „acestea re
prezintă noi acte de provocare ale 
imperialiștilor americani împotriva 
Republicii Democrate Vietnam și o 
gravă violare a 'acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam“.

După cum relatează Agenția viet
nameză de presă; „misiunea de legă
tură a cerut Comisiei internaționale 
să recomande guvernului american 
să pună imediat capăt provocărilor, 
actelor de sabotaj și violării suve
ranității și teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, să respecte și 
să ducă la îndeplinire în mod corect 
acordurile de la Geneva cu privire 
la Vietnam“.

gresive împotriva poporului vietna
mez și să-și retragă forțele sale mi
litare din regiunea Asiei de sud-est.

Poporul și guvernul R. P. Mon
gole își exprimă din nou sprijinul 
fierbinte acordat poporului vietna
mez în lupta lui justă".

★
PARIS 8 (Agerpres). — In legă

tură cu incidentele din Golful Ton
kin, într-un apel dat publicității de 
Biroul Politic al P.C. Francez se a- 
rată: „Nu se poate justifica prin ni
mic prezența navelor americane în 
Golful Tonkin în apropierea țărmu
rilor R. D. Vietnam și R. P. Chi
neze“. Politica S.U.A. „încalcă în 
mod flagrant acordurile de la 
neva care au pus capăt, în 
războiului din Vietnam".

în apel se cere, între altele, con
vocarea unei conferințe internațio
nale, neutralizarea Vietnamului de 
sud și retragerea forțelor armate a- 
mericane din această țară.

*
LONDRA 8 (Agerpres). — „Atacu

rile americane asupra Vietnamului 
de nord constituie o gravă amenin
țare la adresa păcii mondiale. Ele 
nu au nici o justificare“ a declarat 
cunoscutul filozof englez Bertrand 
Russell. Agenția americană U.P.I. a- 
nunță că Russell a trimis declarația 
sa în care ia poziție față de eveni
mentele din Golful Tonkin Ministe
rului de Externe britanic și amba
sadei Statelor Unite din Londra.

Ge-
1954,

★

eroică pentru apărarea independen
ței naționale, împotriva agresiunii 
imperialismului american și pentru 
reunificarea pașnică a țării“.

★
BATOR 8 (Agerpres). — 
Monțame anunță că Mi- 
Afacerilor Externe al R. P. 
a dat publicității o decla-

ULAN
Agenția 
nisterul
Mongole 
rație în care se spune, printre alte
le: „Condamnînd cu hotărîre aten
tatul brutal al S.U.A. la securitatea 
și suveranitatea R. D. Vietnam, po
porul mongol cere Statelor Unite să 
pună capăt neîntîrziat acțiunilor a-

NICOSIA 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al forței O.N.U. în 
Cipru a declarat vineri seara că pa
tru avioane cu reacție, aparținînd 
forțelor aeriene militare ale Turciei, 
au zburat vineri seara deasupra 
Ciprului, mitraliind portul Polis din 
estul Ciprului. Nu au fost semnalate 
victime. Toate forțele militare ci
priote grecești au fost puse începînd 
de vineri seara în stare de alarmă 
pe întreg teritoriul insulei.

★
ATENA 8 (Agerpres). — în legă

tură cu incursiunile avioanelor tur
cești deasupra teritoriului Ciprului, 
din Atena se relatează că într-o de
clarație făcută sîmbătă dimineața la 
Atena, ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Stavros Kostopoulos, a de
clarat că „guvernul grec privește si
tuația actuală cu mult calm și este 
gata să facă față oricărei eventuali
tăți“.

Agenția France Presse relatează 
că măsurile de securitate adoptate în 
cursul nopții de vineri spre sîmbă
tă au intrat imediat în aplicare. Se 
relatează, în această direcție, că uni
tăți navale importante au părăsit 
bazele lor din Creta și Rhodos, ple- 
cînd spre Cipru.

Ambasadorul turc la Atena, Nedin 
Veysel Ilkin, a avut o întrevedere 
cu ministrul de externe grec, Kos
topoulos, căruia, după cum relatează 
agenția France Presse, i-a adus . la 
cunoștință că „în cazul în care ci- 
prioții turci vor continua să se afle 
sub atacul forțelor cipriote grecești, 
aviația turcă va bombarda insula“.

★
ANKARA 8 (Agerpres). — Consi

liul de Miniștri turc, întrunit pentru 
a discuta situația legată de eveni
mentele din Cipru, se află în ședin
ță de lucru de aproximativ 48 de 
ore. Sîmbătă după-amiază a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că Consiliul de Miniștri turc 
este convins că „Turcia este ame
nințată“ de pregătirile în vederea 
„unei agresiuni din partea Ciprului

și Greciei“ și că „acest pericol este 
apropiat“. în virtutea acestui fapt, 
precizează comunicatul, Consiliul de 
Miniștri' a luat o serie de măsuri ex
traordinare printre care punerea în 
stare de alarmă a forțelor aeriene, 
întărirea efectivelor de la frontierele 
greco-turce din Tracia și pe coastă, în 
fața insulelor din Marea Egee și or
ganizarea unei supravegheri aeriene 
continue deasupra teritoriului Ci
prului.

★
8 (Agerpres). — Sîm- 
Turciei a cerut, prin 

său permanent pe

NEW YORK 
bătă guvernul 
reprezentantul 
lîngă Națiunile Unite, convocarea de 
urgență a Consiliului de Securitate 
în legătură cu agravarea crizei ci
priote. în scrisoarea adresată de că
tre Turcia președintelui Consiliului 
de Securitate, se argumentează că 
convocarea Consiliului este necesară 
datorită agravării situației din insu
lă ca urmare „a tentativelor reînnoi
te și continue ale ciprioților greci de 
a supune prin forță comunitatea 
turcă".

Se relatează în același timp că gu
vernul Ciprului a hotărît la rîndul 
său să ceară convocarea de urgen
ță a Consiliului de Securitate în le
gătură cu „situația gravă creată în 
urma raidurilor aeriene efectuate 
deasupra teritoriului Ciprului de a- 
vioane turcești“.

★
PARIS 8 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că în dimi
neața zilei de 8 august s-a întrunit 
la Paris, sub președinția secretarului 
general Manlio Brosio, Consiliul 
Permanent N.A.T.O. Dezbaterile_vor 
fi consacrate situației din Cipru.

NOTE

MEXICUL SE OPUNE
atitu-„Vrînd să-și înăsprească 

dinea față de Cuba, Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.) a 
deschis în cadrul ei o criză care 
pune din nou la încercare princi
piile pe care se întemeiază a- 
ceastă organizație și regulile pe 
care ea și le-a fixat" — scrie zia
rul „Le Monde“ referindu-se la 
urmările posibile ale ultimei în
truniri a acestei organizații. In 
timp ce, în general, O.S.A. adop
ta poziții de compromis accep
tabile pentru membrii ei, la ulti
ma sa conferință, — remarcă zia
rul — ea a cedat presiuni
lor exercitate de Venezuela 
și de Statele Unite pentru a vota 
împotriva Cubei sancțiuni seve
re pe care Mexicul, probabil ur
mat de Chile și Uruguay, refuză 
să le aplice.

Potrivit tratatului de la Rio de 
Janeiro, rezoluția adoptată la 26 
iulie cu majoritate de două 
treimi este obligatorie pentru toți 
membrii O.S.A. In principiu, cei 
care au votat împotriva ei tre
buie să se supună majorită
ții care a cerut ruperea relațiilor 
diplomatice cu Cuba. Cele patru 
țări care întrețin încă ambasade 
în capitala cubană s-au opus a- 
cestei sancțiuni. Dacă Bolivia, 
așa cum a declarat recent minis
trul ei de externe, pare dispusă 
să se supună, Mexicul pronunță 
acum un „mi" categoric.

La rîndul său, Uruguayul in
tenționează să sesizeze Consiliul 
de Securitate, așa cum prevede 
articolul 53 din Carta Națiunilor 
Unite. Potrivit acestui text, sanc
țiunile votate împotriva Cubei 
nu pot fi, într-adevăr, aplicate 
fără autorizația consiliului. Este 
evident — arată același „Le 
Monde“ — că dacă recursul aces
ta va fi efectiv angajat, poziția 
adoptată de majoritatea O.S.A. 
se va ciocni de vetoul U.R.S.S. și 
poate chiar de cel al Fran-

ței. Este de dorit în orice caz 
aplicarea cartei și ca sancțiunile 
votate de o organizație regională, 
cum este O.S.A., să fie supuse 
consiliului.

La rîndul său, Mexicul se gin- 
dește mai degrabă să solicite a- 
vizul Curții internaționale de 
justiție de la Haga. Pentru Mexic, 
îndeosebi, o problemă delicată o 
constituie existența unui puter
nic curent popular în favoarea 
Cubei. După cum remarcă presa 
din diferite țări, 
risca 
rioase 
cazul 
Cuba 
de O.S.A.
Aceasta este mai ales

guvernul ar 
să se ciocnească de se- 

dificultăți interne în 
cînd ar adopta față de 
— din fidelitate față 

o atitudine dură.
ade-

vărat acum, in momentul cînd 
președintele Lopez Mateos se 
pregătește să-și transmită împu
ternicirile succesorului său. O si
tuație destul de analoagă se pre
zintă și în Chile, cu o lună înain
te de alegerile generale, care au 
șanse să aducă la putere coaliția 
dintre comuniști și socialiști.

A deschide o criză în sinul 
Ö.S.A., refuzînd aplicarea rezo
luției anticubane, sau a stîrni 
prin aplicarea ei tulburări foarte 
grave în interiorul propriilor 
frontiere — iată alternativa 
jenantă în fața căreia se gă
sesc o serie de țări de pe conti
nentul latino-american. Mexicul 
pare hotărît să judece cu pro
priul său cap situația și să-și 
stabilească relațiile cu 
pornind de la rațiune 
sele sale naționale.

NOI ARESTĂRI ÎN R. S. A.
In calitatea sa de președinte al 

Partidului liberal din Africa de 
Sud, scriitorul Alan Paton a pu
blicat un protest împotriva „in
terdicției" decretate de ministrul 
justiției, Vorster, pe termen de 
cinci ani, împotriva lui Peter 
Brown, președintele executiv al 
partidului. Prin aceasta, liberta
tea de mișcare a lui Brown, care 
trăiește la Maritzburg, este limi
tată la acest district ; el trebuie 
să se prezinte o dată pe săptă- 
mînă la circumscripția de poliție 
respectivă și nu are voie să par
ticipe la întruniri și nici să se 
manifeste, prin cuvînt sau în 
scris, pe tărîm politic. Lui Brown 
îi este, de asemenea, interzis să 
intre în școli, universități și tri
bunale — fără citație — precum 
și în fabrici sau rezervații ban
tu. In afară de această măsură 
împotriva lui Brown, cel puțin 
șase activiști ai Partidului libe
ral sînt arestați în prezent ; prin

alte țări 
și intere-

partiduluiaceasta, activitatea 
este aproape paralizată. Preșe
dintelui partidului, Paton, guver
nul i-a retras încă mai înainte 
pașaportul, fără însă a-l supune 
pînă acum altor îngrădiri.

In declarația lui Paton se ara
tă că Partidul liberal „condam
nă în modul cel mai sever actele 
de forță“ și că Brown a exercitat 
o influență moderatoare față 
de toate încercările extremiste. 
Brown s-a pronunțat cu hotărîre 
împotriva actelor de violență. 
Dar, a arătat el, „Brown este ho
tărît și împotriva apartheidului". 
Ministrul justiției, a arătat el în 
continuare, a subliniat în fața 
unor juriști dreptul fiecărui om 
de a activa cu mijloace legale și 
fără violență în favoarea unei 
schimbări de guvern în țara sa. 
„Dar tocmai acest drept i-l re
fuză Vorster lui Brown".

După cum arată ziarul vest- 
german „Frankfurter Allgemeine

Zeitung“, pe baza „legii de 90 
zile" s-au operat noi arestări de 
militanți progresiști. Printre cei 
arestați se află Ernest Wentzel, 
avocat pe lingă Curtea superioa
ră din Johannesburg, cunoscut ca 
membru al prezidiului Partidului 
liberal și ca fost președinte al 
Uniunii naționale a studenților. 
Wentzel, în vîrstă de 30 ani, a 
fost ridicat de șase funcționari ai 
serviciului de securitate din bi
roul lui.

De asemenea, poliția de secu
ritate din Pretoria l-a arestat pe 
arhitectul Maritz Vandenberg, în 
vîrstă de 28 ani, care face parte 
din prezidiul local al Partidului 
liberal. La Capetown au fost a- 
restate bibliotecara Millie McCon
key, în vîrstă de 22 ani, și dan
satoarea Selina Molteno, în vîrstă 
de 23 ani. Aceasta din urmă este 
învinuită că are legături cu 
Uniunea studenților. Numărul 
deținuților pe baza „legii de 90 
zile" s-a ridicat de la sfîrșitul lui 
iunie la 57, dintre care șapte sînt 
docenți universitari, nouă stu- 
denți, șase ziariști și patru avo- 
cați. Această detențiune poliție
nească nu dă posibilitatea celor a- 
restați de a se adresa unei instan
țe judecătorești sau de a cere 
sprijinul unui avocat.

In legătură cu aceste evenimen
te, presa a relatat despre distruge
rea vilei din Capetown a scrii
torului și editorului Randolph 
Vigne, care a dispărut fără urme 
de la începutul valului de ares
tări. Pînă la decretarea interdic
ției de activitate politică de că
tre ministrul de justiție, Vigne 
fusese vicepreședinte al Parti
dului liberal. Automobilul lui a 
fost găsit părăsit în Transkei. 
Prietenii lui Vigne presupun că 
vila lui, unde nu "locuia nimeni, 
a fost incendiată de adversarii lui 
politici.

Noul val de arestări operate de 
regimul rasist din Africa de Sud 
stîrnește oprobriul opiniei publice 
progresiste din toate țările.

VIENA. La 6 august 1964 a avut 
loc la Klagenfurt, Austria, deschiderea 
Tîrgului Internațional al produselor 
lemnoase. Tîrgul a fost deschis de 
Fritz Bock, ministrul comerțului și re
construcției, și de dr. Karl Schlein- 
zer, ministrul agriculturii și silvicul
turii. La deschiderea tîrgului a parti
cipat și o delegație romînă condusă 
de Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, care se află într-o vizită în 
Austria, la invitația ministrului agri
culturii și silviculturii al Austriei.

MOSCOVA. între Consiliul Unio
nal al Camerei de Comerț a U.R.S.S. 
și Asociația japoneză pentru dezvolta
rea comerțului exterior — „Getro“ — 
s-a semnat la Moscova acordul cu pri
vire la organizarea celei de-a doua 
expoziții industriale japoneze în 
U.R.S.S. La expoziție, care se va des
chide în iunie 1965, participă peste 
200 mari firme industriale și comer
ciale japoneze.

CHAMPAGNOLE. La 8 august 
prefectul departamentului Jura a fă
cut cunoscut că în urma concluziilor 
și avizului unanim al medicilor și teh 
nicienilor, care au întreprins ultimele 
cercetări pentru depistarea celorlalți 
cinci mineri îngropați în galeriile sub
terane ale minei din Champagnole, 
s-a hotărît abandonarea lucrărilor de 
salvare. Aparatele nu au găsit nici un 
loc gol în regiunea în care s-a pro
dus prăbușirea de teren.

BOGOTA. în Columbia a avut loc 
o remaniere de guvern. Primul mi
nistru Aurelio Camacho Rueda a fost 
înlocuit cu Alberto Mendoza Hoyos.

CAIRO. Sub auspiciile Bibliotecii 
naționale egiptene, la Cairo s-a des
chis expoziția romînă de reproduceri 
după operele pictorului Nicolae Gri- 
gorescu și de filatelie.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al Siriei la O.N.U., Rafi Asha, 
a adresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care atrage 
atenția Consiliului asupra incidente
lor ce au avut loc la 5 august la 
frontiera siriano-izraeliană.

LONDRA. Ministerul Apărării al 
Marii Britanii a anunțat că toate tru
pele engleze care se mai află încă 
staționate în Kenya vor fi retrase pînă 
la 12 decembrie a.c.

a 
trecut în revistă principalele etape 
ale drumului parcurs în cele două 
decenii de cînd poporul romîn s-a 
eliberat de sub jugul fascist și și-a 
luat soarta în propriile mîini. El 
a vorbit despre dezvoltarea impe
tuoasă a economiei socialiste a țării 
noastre, înflorirea culturii și artei, 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în încheiere el a răspuns între
bărilor puse de ziariști

★
SOFIA 8 (Agerpres). — Ambasa

dorul R. P. Romîne la Sofia, loan 
Beldean. a organizat în saloanele 
ambasadei o conferință de presă ur
mată de un cocteil. Au participat 
Kiril Sterev, directorul Direcției 
Presei din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Bulgaria, Petar 
Stancev. secretar al Uniunii Ziariș
tilor bulgari, redactori-șefi ai unor 
ziare centrale bulgare, redactori, re
prezentanți ai Agenției telegrafice

,j ------------î-------------

congo Răsculații se îndreaptă spre Kamina

*
BELGRAD 8 (Agerpres). — Repre

zentanți ai presei centrale și republi
cane, ai radiodifuziunii și televiziu
nii din R. S. F. Iugoslavia au parti
cipat la conferința de presă de la 
ambasada romînă. Ambasadorul 
R. P. Romîne în R. S. F. Iugoslavia, 
A. Mălnășan, a vorbit despre apro
piata aniversare a 20 de ani de la 
eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist. El a răspuns apoi la întrebă
rile ziariștilor prezenți. După con
ferința de presă a avut loc un 
cocteil.

★
HANOI 8 (Agerpres). — Ambasa

dorul R. P. Romîne în R. D. Viet
nam, Vasile Pogăceanu, a vorbit în 
cadrul unei conferințe de presă des
pre realizările obținute de poporul 
romîn în cei 20 de ani de la eli
berare.

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). — 
în provinciile din estul Congo-ului 
continuă să se desfășoare lupte în
tre forțele răsculate conduse de 
Gaston Soümialot și trupele guver
namentale, După ofensiva declanșa
tă de forțele răsculate la sud de lo
calitatea ..Manono (regiunea Kam- 
pini), la Élisabethville s-a confirmat 
oficial că trupele guvernamentale 
s-au retras complet din acest centru 
minier situat la 300 mile nord de 
Jadotville. Agenția de presă congo
leză transmite că detașamente de 
răsculați se îndreaptă spre puterni
ca bază militară de la Kamina.

în împrejurimile orașului Stan
leyville, ocupat zilele trecute de

Convorbiri
Spaak - Ha rriman

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Vi
neri seara .s-au încheiat convorbiri
le dintre subsecretarul de stat al 
Statelor Unite pentru problemele 
politice, Âverell Harriman, și minis
trul de externe al Belgiei, Paul Henri 
Spaak. în urma convorbirilor, Spaak 
a declarat că în politica pe sare Sta
tele Unite și Belgia o urmează față 
de guvernul congolez nu s-a schim
bat nimic. Cu acest prilej, el a ne
gat că ambasadorul Belgiei în Con
go, care a fost chemat la Bruxelles 
la începutul acestei săptămîni pen
tru consultări, ar fi prezentat o ce
rere din partea lui Moise Chombe 
ca ofițerii belgieni care se află în 
prezent în Congo să ia coman
da operațiunilor împotriva forțelor 
populare.

către răsculați, continuă luptele, în 
timp ce viața în oraș a intrat în 
normal. Căderea Stanleyville-ulul 
în mîinile răsculaților, relatează a- 
genția Reuter, a provocat panică și 
derută la Leopoldville. Primul mi
nistru Chombe a fost nevoit să re
nunțe la planul său de a pleca vi
neri la Elisabethville. în același 
timp, trupele guvernamentale au 
lansat vineri un puternic atac împo
triva orașului Baudouinville. La 
Leopoldville a fost dat publicității 
un comunicat oficial în care se ara
tă că trupele guvernamentale au o- 
cupat orașele Baudouinville și Ka- 
bongo deținute de forțele răsculate.

Consiliul național de eliberare din 
Congo a dat publicității la Brazza
ville o declarație în care arată că 
„orice ajutor militar din afară acor
dat guvernului Chombe în actuale
le condiții va fi considerat ca o de
clarație de război împotriva poporu
lui congolez și ca un amestec în 
treburile interne ale Congoului“.

Președintele Italiei 
grav bolnav

ROMA 8 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Antonio Segni, a suferit 
vineri după-amiază un atac de trom- 
boză cerebrală. în prezent el se află 
sub îngrijire medicală. Potrivit con
stituției italiene, în cazul indisponi
bilității președintelui Republicii, a- 
tribuțiile acestuia vor fi preluate de 
președintele Senatului, Cesare Mer- 
zagora.

SCURTEȘTIBI
BONN. Ancheta întreprinsă de am

basada R. F. Germane în Paraguay 
a permis să se constate că Jose Men- 
gele, care a obținut acum cîțiva ani 
naționalitatea paraguayană, nu este 
altul decît doctorul Josef Mengele. 
Guvernul Paraguayan nu știe dacă 
criminalul de război se află încă pe 
teritoriul său. Oficiile diplomatice 
vest-germane din mai multe țări au 
primit instrucțiuni de a cere extrăda
rea acestuia.

LONDRA. După discuții îndelunga
te conferința Consiliului internațional 
al cafelei a putut ajunge la un acord 
în ce privește problema principală a 
conferinței — stabilirea cotelor de ex
port pe anul 1964/65.

DACCA. Aproximativ un milion de 
locuitori din Pakistanul de est au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor provocate de creșterea apelor 
rîurilor. Inundațiile afectează o su
prafață de peste 35 000 km pătrați. 
După cun) s a anunțat oficial, inun-

La 4 septembrie, peste fluviul 
Forth (Anglia) va Ii Inaugurat un 
pod despre care ziarul „Times” 
scrie câ va II cel mal larg pod de 

acest tip din Europa.

dațiile au distrus 50 la sută din re
coltă. In mai multe regiuni comuni
cațiile au fost întrerupte. Jumătate 
din capitala Pakistanului de est — 
Dacca — este inundată, circulația fă- 
cîndu-se cu bărcile.

ADEN. Frontul național de elibe
rare din Federația Arabiei de sud a 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că în cursul zilei de 7 au
gust unitățile britanice au suferit gre
le pierderi în timpul luptelor care s-au 
dus în regiunile Radfan, Dathina si 
Dhaleh. Totodată, potrivit unui comu
nicat al forțelor armate ale Republicii 
Arabe Yemen, în regiunea muntoasă 
care se întinde de-a lungul frontierei 
cu Federația Arabiei de Sud au fost 
zdrobite importante unități monarhis
te, adepte ale fostului imam El-Badr. 
Un mare număr de triburi care în tre
cut i-au sprijinit pe monarhiști au tre
cut de partea armatei republicane.

RIO DE JANEIRO. Generalul O- 
limpio Mourao Filho, noul comandant 
al corpului patru de armată din Bra
zilia, a declarat că „în anumite îm
prejurări s-ar putea chiar produce în
chiderea Congresului“. Potrivit lui 
Filho, o asemenea posibilitate s-ar pu
tea ivi în cazul cînd, de exemplu, 
Partidul social democrat și Partidul la
burist brazilian ar cădea de acord a- 
supra votării unei amnistii generale.

COPENHAGA. Potrivit datelor pu
blicate de Direcția de statistică a Da
nemarcei, populația orașului Copen
haga este de circa 1 375 000 locuitori.

NAIROBI. Vineri și-a încheiat lu
crările la Nairobi, Conferința studen
ților pe întreaga Africă, la care au 
participat reprezentanți ai organizații
lor studențești din peste 30 de țări a- 
fricane. Participanții la conferință au 
adoptat o hotărîre cu privire la crea
rea organizației „Mișcarea studen
țească pe întreaga Africă".

BONN. în cursul celei de-a 13-a 
Săptămîni internaționale a filmului, 
care va avea loc în octombrie la Mann
heim (R. F. Germană), U.N.E.S.C.O. 
va organiza un colocviu, care se va 
ocupa de problema mijloacelor și căi
lor de exprimare artistică în film și 
televiziune.
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