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Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
• i { ,■/ ; 4 :

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei;
In temeiul articolului 37, punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează: < r , '
Art. unic. Se convoacă Marea Adunare Națională, în sesiune solemnă, în ziua de 22 

august 1964, orele 10 dimineața.
ir Președintele Consiliului de Stat £

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Ï

București, 11 august 1964. “

8 milioane de vizitatoriIn țara noastră își desfășoară astăzi activitatea peste 200 instituții muzeale cu profile diferite, dintre care 52 de artă (muzee, secții și colecții), muzee de științele naturii, istorie, etnografice, memoriale, tehnice, mixte. Răspîndite pe întreg teritoriul țării, în Capitală, în centrele regionale și raionale, la sate, instituțiile muzeale îmbină munca științifică cu cea cultural-educativă, organized expoziții, conferințe, brigăzi științifice etc. Numărul vizitatorilor muzeelor se află în continuă 
creștere. El se cifrează acum la circa 8 000 000 anual.In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, instituțiile muzeale organizează numeroase expoziții. MUzeele de artă din Cluj, I Constanța, Craiova, Tg. Mureș,

Brăila, secțiile de artă ale muzeelor regionale din Timișoara, Bacău, Brașov, Baia Mare organizează expoziții de pictură, sculptură și grafică contemporană, inspirate de marile realizări ale poporului nostru. Ele vor fi prezentate în întreprinderi, instituții, la sate. Muzeul de istorie a orașului București pregătește în Parcul Herăstrău expoziția : „Capitala la a XX-a aniversare a eliberării patriei“, iar Muzeul Satului va prezenta, oglindite în etnografie, transformările petrecute în regiunea București. Muzeul de artă populară al R. P., Romîne va ilustra valorificarea artei populare în arta decorativă. O expoziție referitoare la literatura romînă peste hotare se organizează la Muzeul literaturii romîne.

Locuințe noi
CRAIOVÀ .(coresp. „Scinteii"). —■ 

Zilele acestea, în noile cartiere ale ora
șelor Craiova, Turpu Severin și Tîrgu 
Jiu, precum și în noul oraș al minerilor 
de pe Valea Motrului.âu fost date în 
folosință blocuri de locuințe cu aproape 
350 de apartamente. De la începutul 
acestui an au fost predate locatarilor 
circa 1 000 apartamente. Pînă la sfîrși- 
tul anului vor mai fi terminate alte 
1 100 de apartamente aflate acum în 
diferite faze de lucru, Din 1960 pînă 
în prezent, în orașele și centrele munci
torești din regiunea Oltenia s-au dat în 
folosință 7 000 de apartamente. S-au 
construit, de asemenea, în acest răstimp 
în noile centre muncitorești, cămine 
pentru muncitorii nefamiliști, aproape 
20 de localuri de școli medii, cluburi, 
complexe comerciale și alte clădiri so- 
cial-culturale.

Fabrica de acid sulfuric de Ia Combinatul de îngrășăminte chimice din Tumu Măgurele

FABRICA DE ACID SULFURIC
A ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ

• Capacitatea anuala de producție în prima etapă: 200 000 tone acid 
sulfuric • întregul proces de producție este mecanizat și automatizat

De pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele a sosit vestea că a început 6ă producă fabrica de acid sulfuric. Construirea și punerea în funcțiune a acestei unități constituie o importantă victorie obținută în întrecerea socialistă, în cinstea zilei de 23 August, de către întregul colectiv de constructori și montori ai șantierului, de grupul de specialiști care au lucrat la darea în exploatare a instalațiilor, de muncitorii care au venit să lucreze în acest nou obiectiv al industriei noastre chimice.Fabrica de acid sulfuric este prima din cele 11 pe care le va cuprinde combinatul de la Turnu Măgurele. Capacitatea anuală de pro-
i

La Combinatu ÎNTREPRINDERILE GENERAȚIA NOASTRĂ
de îngrășăminte chimice

DIN REGIUNEA GALAȚI
ȘI-AU ÎNDEPLINIT

din Tumu Măgurele ANGAJAMENTELE

către firma Lurgi din R. F. Germană. Majoritatea utilăjelor sînt amplasate în aer liber, fapt care a dus la reducerea și simplificarea volumului construcțiilor. Soluțiile constructive moderne prevăzute de către proiectanți și constructori au permis industrializarea lucrărilor și asigurarea unui ritm rapid de exe- noii unități este și aceea că întreaga producție se realizează într-o singură linie de fabricație, reprezentînd un progres față de fabricile existente cu tehnologii asemănătoare prin a- ceea că se obține o productivitate mai înaltă a muncii și o mai bună dirijare a procesului de fabricație.
(Agerpres)

ducție a acestei fabrici, în primă e- tapă, este de 200 000 tone acid sulfuric. întregul proces de producție este mecanizat și automatizat. Tehnologia adoptată se situează la nivelul tehnicii mondiale. Procedeul de fabricație utilizat este cel de contact, bazat pe oxidarea catalitică a bioxidului de sulf, obținut prin pră- jirea piritelor în pat fluidizat. In a- cuție. O altă caracteristică a ceastă unitate, energia calorică rezultată din tehnologia de fabricație a acidului sulfuric este recuperată și folosită la acționarea turbogenera- toarelor centralei termice a combinatului.Instalațiile noii fabrici au fost realizate de industria noastră constructoare de mașini și parțial livrate de

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Colectivele întreprinderilor industriale din regiune au raportat că și-au îndeplinit înainte de termen angajamentele luate în întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Realizările constructorilor de mașini de la Uzina „Progresul“ se concretizează în cele 88 de buldozere, 130 tone de utilaj chimic și alte produse date peste plan de la începutul anului și pînă acum. Succese deosebite au obținut și laminatorii de la Uzina de tablă subțire din Galați. Pe graficul înti'-ecerii ei au înscris în cele 7 luni 1 111 tone laminate, 3 563 000 lei economii la prețul de cost și 3 352 000 lei beneficii peste sarcina planificată. La șantierul naval din Galați muncitorii au lansat la apă în acest 4 500 tone și 4 tone, depășind făcute în întreg samblul industriei regiunii s-a realizat pînă acum o producție globală peste plan în valoare de 147 819 000 lej și o producție marfă suplimentară în valoare de 245 337 000 lei, de- pășindu-se angajamentele luate în cinstea zilei de 23 August. In 6 luni întreprinderile industriale din regiune au realizat peste sarcina de plan economii la prețul de cost în valoare de 22 590 000 lei și beneficii de 26 423 000 lei.

an 5 cargouri de motonave de 2 000 numărul lansărilor anul trecut. Pe an-

A vorbi despre tinerefe, pentru noi, 
cei născufi la Eliberare, înseamnă a 
vorbi despre ultimii douăzeci de ani ; 
a cunoaște noua istorie a țării înseamnă 
și a ne cunoaște biografia.

Sîntem o întreagă generație — și în
trebuințez termenul într-un sens, foarte 
larg — care, indiferent dacă ne-am năs
cut cu puțin înainte sau după 1944, 
unii, mai mari, păstrează vag fiorul 
războiului — ne-am început viața con
știentă cu ochii pe tricolorul cu stemă.

Generația născută în timpul revoluției 
a ajuns astăzi, după douăzeci de ani, 
la vîrsta împlinirilor. Această generație 
a terminat sau termină azi nu numai 
liceul dar și facultatea, nu s-a calificat 
numai, ci are și experiență, nu e numai 
plină de talent, dar a creat și opere.

Cei născuți și crescuți după Elibe
rare nu mai sînt azi, ca acum cîțiva 
ani, numai copii purtați pe umeri la 
manifestații, ci și oameni în toată fru
musețea cuvîntului, tineri, dar încărcați 
de răspundere, .creatori ai. unor valori 
fixate statornic. Acești tineri au dat 
șarje de oțel și au semnat . cărți, au 
obținut recolte mari și au des
chis expoziții, au bătut recorduri, și au 
susținut dizertații, se pun nădejdi în ei 
și ei. le realizează. Există uzine și în
treprinderi în care media de vîrsta nu 
depășește trei decenii și e semnificativ 
faptul că aceasta nu mai miră pe 
nimeni.

Maturizarea noastră, a primei gene
rații de după revoluție, e, intr-un fel, 
maturizarea revoluției. Sîntem de vîrsta 
socialismului și desăvârșirea lui înseam
nă și perfecționarea noastră. Sîntem 
„fauna semeață a furtunii", așa cum 
scria poetul Nicolae Labiș, dîndu-și și 
dîndu-ne cel mai înalt calificativ.

Intre noi și cei dinaintea noastră, în
tre viața noastră și cea a părinților noștri 
există deosebiri adinei și nenumărate, 
deosebiri incomparabil mai mari decît 
între viața lor și cea a părinților lor.

fost

plătim de această datorie cu pa
și cu mtndrie.
de mult, în București, în Cluj, la

Trăim o epocă fundamental diferită de 
toate epocile anterioare și acest ade
văr ne potrivește noi lumini pe chip. 
Sîntem prima generație neumilită, neîn- 
josifă, prima generație care n-a 
silită să-și ascundă puritatea sau să re
nunțe la ea. Sîntem prima serie umană 
lipsită de drame colective, frăindu-și fe
ricirea cu dezinvoltură și răspundere.

Cei mai mari decît noi pot fi fericiți, 
dar nu pot uita amărăciunea, pot trăi o 
viață civilizată, dar nu pot uita mizerie 
de odinioară, pot zîmbi larg, dar obra
zul lor păstrează ridurile. Ceea ce ne 
deosebește de ei este seninătatea noas
tră perfectă, intensa noastră luminozi
tate. Sîntem fericiți și știm că am fost 
tăcuți fericiți pentru a face fericiți în 
și mai mare măsură pe cei ce vin după 
noi.

Ne
siune

Nu
lași, la Timișoara, în marile centre uni
versitare ale țării a avut loc repartizarea 
în producție a proaspeților absolvenți. 
A fost ca o distribuire de lumină, ca 
trecerea curentului electric din centrale 
în venele de aramă ale țării. Plecarea 
trenurilor încărcate cu foști studenți din 
gările marilor orașe universitare spre 
marile combinate și uzine, spre nenumă
ratele șantiere sau spre haltele anonime 
ale satelor este un drum emoționant al 
talentului și capacității intelectuale din
spre ceea ce au primit spre ceea ce tre
buie să dea ei la rîndul lor patriei so
cialiste, este un drum spre utititate și 
în același timp o măsură a entuzias
mului și pasiunii.

Ce hiat categoric și tulburător este în
tre acești absolvenți și cei de acum 
trei sau patru decenii care, terminînd o 
facultate, încheiau o perioadă de lipsuri 
pentru a începe una și mai amară de 
incertitudini — incertitudinea locului de 
muncă, incertitudinea salariului, incerti
tudinea demnității, incertitudinea ferici

rii — pentru a nu mai vorbi de cei care, 
condescendenfi, terminau o facultate 
pentru a agăța o aureolă culturală averii 
sau rangului !

E un hiat nu numai între epoci și po
sibilități materiale dar și între structuri 
sufletești. Tinerii care își pot alege orice 
profesiune avînd siguranța că o vor pu
tea exercita, că succesul, oricînd, nu 
depinde decît de ei, sînt nu numai ca
pabili de mai mari înfăptuiri, dar au 
un suflet mai frumos, mai bogat, mai 
temerar. Trăim epoca splendidă în care 
îndrăzneala unui vis nu mai măsoară 
utopia ci forța sufletească a celui ce 
visează.

întrebați ce vor să devină, copiii a- 
leg azi cu dezinvoltură destine mărețe 
— cosmonauți, artiști, astronomi, sa- 
vanți, aviatori — și copilărească aici e 
numai nehofărîrea alegerii nu și încre
derea în putința ei de realizare.

Pasionați de creșterea griului sau de 
îmbinarea cuvintelor, de viața motoa
relor sau de armonia creșterii ziduri
lor, de respirația stelelor sau de vîrte- 
jul luminiscent al turbinelor, ne concu
răm unii pe alții în intensitate, cîntă- 
rindu-ne în unitățile de măsură ale dă
ruirii. Ne-am angajat toată viața — și 
dacă am avea mai multe vieți, toate 
viețile noastre ar fi angajate — în a- 
cest elan colectiv pentru înflorirea pa
triei, în această muncă imensă care 
creează socialismul pentru a-l transfor
ma apoi în comunism.

Ne putem dori orice, putem realiza 
orice, totul depinde de noi. Aceasta e 
baza celei mai înalte demnități umane.

A vorbi despre tinerețe e un lucru 
serios și cald, lipsit de cochetărie.

A vorbi despre tinerețea noastră în
seamnă a vorbi despre ceea ce ne a- 
nimă, despre idealurile noastre întot
deauna realizabile, despre spiritul nos
tru adînc partinic.

Ana BLANDIANA

1500 motoare electrice
peste plan

BRAȘOV (de la trimisul nostru). „Electroprecizia", Săcele. La rampa de expediție un autocamion. Lingă el, două electrocare și o scară portativă. Cîțiva oameni încarcă în mașini motoare electrice ambalate. O imagine pe care o întîlnești de cel puțin 10 ori pe zi la această fabrică.Aparatul de fotografiat, acest martor fidel al realității, reține pe peliculă imaginea pe care v-o prezentăm mai sus. Firește, ea nu va putea spune tot. La urma ur

melor, nu-i decît un instantaneu. Insă el a surprins momentul expedierii ultimelor motoare electrice date în contul angajamentului. Rezultatul întrecerii se concretizează în cele 1 500 de motoare electrice peste plan, 700 000 lei beneficii suplimentare și 38 de tone de tablă silicioasă înregistrate la capitolul „economii". întrecerea în fabrică continuă și întregul colectiv este hotărît să adauge alte succese celor de pînă acum.

FESTIVALUL 
CÎNTECULUI 
DANSULUI 
Șl PORTULUI 
POPULAR

D» duminică pînă duminică, cinci 
scene estivale au fost dominate sea
ră de seară, în puternice aplauze, 
de elanul, gingășia, robustețea și voio
șia artiștilor populari din mai multe re
giuni ale țăiții. Pentru ei, doina „trăgă- 
nată" și fluierul crestat, „bărbuncul" în
drăcit și pieptarul măiestru înflorat sînt 
creații firești, pe care ni le-au arătat și 
nouă, uneori cu emoție și timiditate, dar 
totdeauna insuflîndu-ne sentimentul trăi
rii autentice, al acelei sete intime de 
mărturisire prin artă. Au fost mai bine 
de două mii. In urma lor, în satele și 
orașele socialiste, au lăsat de sute de 
ori mai mulți.

Țara, în care peste un milion de oa
meni (participînd la activitatea a 40 000 
de coruri, echipe de dansatori, orchestre 
sau tarafuri, echipe de teatru sau bri
găzi artistice) se dedică artei în timpul 
lor liber — și-a trăit ca pe o sărbătoare 
a comorilor sale artistice, mai vii ca ori
cînd, trecerea în revistă a unora dintre 
cei mai buni artiști amatori. Organizat 
de Comitetul de stat pentru cultură și 
artă, primul Festival al cîntecului, dansu
lui și portului popular se înscrie pe li
nia valorificării contemporane a tradi
țiilor artistice ale poporului nostru. Reu
nind formațiuni relevate cu prilejul ce
lui de-al 7-lea concurs republican sau 
anterior, Festivalul a dovedit încă o dată 
bogăția spirituală a poporului nostru, spi
ritul mereu viu care face ca cele mai 
minunate creații artistice ale generațiilor 
să fie transmise tineretului și, o dată cu 
aceasta, să li se adauge noi și noi iz- 
bînzi. Expresie a geniului popular, zecile 
de „sirbe", de „brîuri", de doine și cin-

„Lingă geana 
soarelui...“

• 8 ZILE DIN AUGUST Șl 2 000 DE ARTIȘTI • UN VIBRANT
POEM COLECTIV AL VIEȚII 0£ AZI • EXPOZIȚII ÎN MIȘCARE

tece, ca să nu mai vorbim de pitorescul 
costumelor, au smuls exclamații de admi
rație și ropote de aplauze — deopotrivă 
turiștilor de peste hotare și oamenilor 
muncii din țară aflați la Predeal, Sinaia, 
Eforie-Nord, Constanța sau Mamaia.

Comori de veacuri veneau să vorbească 
în graiul simplu, timbrat de emoție, al 
unei arfe autentice. Imbiați la izvoarele 
delicate ale frumuseții și măiestriei, am 
regăsit în aceste spectacole viața și su
fletul unor regiuni întinse, așa cum le 
cunoscusem poate din peregrinări repor
tericești, și totuși altcum, într-o expresie 
mai cizelată, la care se ajunsese după 
luni de migală, de repetiții și succesive 
etape de concurs.

Zone folclorice și etnografice de o 
pregnantă individualitate, cum sînt Fă
gărașul, Chiuarul, Oașul, Muscelul, Măr- 
ginimea (Sibiu) și altele, au fost repre
zentate prin interpreți iscusiți. Au stră
lucit, cum era și de așteptat, dansatorii. 
In ciuda costumelor diferite, a acompa
niamentelor și a „figurilor" specifice, 
dansurile de pretutindeni au transmis 
spectatorilor — în iureșul „Călușarilor", 
în zbuciumul nervos al fluierelor și al 
tropotitelor, în grația ritmată a „ca la 
brezei", a „lepedeului" sau a „purtatei", 
în simbolurile coregrafice ale unor dan
suri cu temă — aceeași contaminantă sete 
de viață, de frumos. Neuitată va rămîne 
oricăruia dintre spectatori evoluția „că
lușarilor” din Pădureți-Vitănești sau a 
celor din Balș, după cum greu ai putea 
să nu dorești să revezi alegoria core
grafică „Bucuria vieții noi" prezentată de 
Căminul cultural din Stoicănești — Ar
geș, „Nunta ca la 
nomă Maghiară), 
din Negrești și 
mele lor de o

Lueriu" (Mureș-Auto- 
dansurile oșenilor 
Bixad (cu costu- 
pregnantă origina

litate), ale celor 40 de fete din Breaza 
sau ale celorlalte fete din Căpîlna, ale 
chiuărenilor din Curtuiușul Mare, ale că
minelor culturale din Șacalul de Pădure 
(Mureș-Autonomă Maghiară), din Te- 
regova și Vălișoara (Banat), Cor- 
neșfi (Ploiești), Bicaz — Cehul Sil- 
vaniei (Maramureș). Adevărate „expo
ziții vii", dansurile populare te inițiază 
în fapte și obiceiuri cărora li se adaugă 
semnificații noi. Din ritualul „călușului" 
nu au rămas la prima vedere decît 
acele mișcări care cer interpretului o agi
litate și un simț ritmic deosebit. Dar cîtă 
putere de sugestie, cît cuceritor opti
mism în fiecare gest, în fiecare grup de 
mișcării Oltenii au „revărsat” pe scenă 
80 de călușari : brîie roșii, cămăși cusute 
cu rîuri, pantaloni sirînși pe picior, pălă
rii cu mărgele și panglici, iar în mîini- 
nelipsitele bite colorate, cînd galbene, 
cînd verzi (menite parcă a simboliza 
unelte sau plante în anotimpuri succe
sive). Mai marele „călușului" — Raicea 
Constantin, zis Ghermele, din Osica de 
Sus, are la activul lui, în cei 74 de ani 
pe care-i numără, zeci de „starostii". Dar 
niciuna atît de mare ca în spectacolul 
acesta. Cînd focul jocului pare a se mai 
domoli, iată-l năvălind din culise pe 
Goguț Mifran (din Osica de Jos, 11 ani, 
prima „starostie").

„Dacă sînteți osteniți
Să vin eu cu-ai mei voinici...’

Voinicii au venit, au stîrnit împreun; 
cu băfrînii ropote de aplauze unui teatru 
ridicat în picioare. Apoi au dispărut în 
penumbra culiselor, pentru a reapărea a 
doua zi pe altă scenă, în fața altei mii

Mihai NEGULESCU

(Continuare în pag. II-a)

Grația și măiestria se împletesc armonios cu frumusețea costumelor. 
(Fetele din echipa de dansuri a căminului cultural din comuna Cornești, 

regiunea Ploiești}
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Prof. NICOLAE GIOSAN, membru torespondeni al Academiei, 
ing. TIBERIU MUREȘAN, dr. ing. NICOLAE HULPOI și dr. ing. 
GRIGORE COCULESCU:

„Crearea unor hibrizi dubli de porumb 
autohtoni și stabilirea agrotehnicii 
lor în cultura irigată și neirigată"Directivele Congresului al III-lea al partidului trasează drept sarcină principală în domeniul producției agricole sporirea considerabilă a producției de cereale. Principalele culturi cerealiere din țara noastră sînt griul și porumbul. Privit sub aspectul suprafeței ocupate și al volumului producției, porumbul se situează pe primul plan, urmînd a ocupa în 1965 o suprafață de peste 4 000 000 ha.Pînă în 1956 în țara noastră s-au cultivat soiuri și populații locale slab productive, insuficient de rezistente la secetă, arșiță, cădere, boli și dăunători și insuficient de uniforme din punct de vedere morfologic. Experiența a arătat că nici majoritatea hibrizilor dubli importați nu erau potriviți pentru condițiile ecologice din țara noastră, ei dove- dindu-se tardivi, nerezistenți la secetă și arșiță. Era imperios necesar să se creeze hibrizi dubli noi mai timpurii, mai rezistenți la secetă și arșiță, adaptați condițiilor din țara noastră și să se stabilească metodele de cultură. Această sarcină i-a revenit Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Eundulea și stațiunilor sale experimentale, în această muncă grea și de mare răspundere s-a evidențiat în mod deosebit colectivul alcătuit din prof. Nicolae Giosan, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, ing. Tiberiu Mureșan, dr. ing. Nicolae Hulpoi și dr. ing. Grigore Coculescu. Autorii au folosit un bogat material inițial, îndeosebi soiuri și populații locale, metodele de ameliorare și de experimentare cele mai noi și mai eficiente, au utilizat din plin baza materială creată institutului prin grija partidu

Ing. NICOLAE ADAM, ing. GHEORGHE GABOR, ing. GHEORGHE 
GUTUNOIU, ing. DEZIDERIU HORACEK și ing. VALER MATEESCU:

„Realizarea în țară a mașinilor speciale, 
a liniilor de agregate individuale 
și a liniilor automate pentru 
prelucrarea prin așchiere a metalelor"In fabri<?iși uzine, în institute de proiectări și de cercetări,, intelectualitatea noastră tehnică desfășoară o rodnică activitate pentru construirea de mașini și utilaje moderne, la nivelul celor mai bune modele realizate pe plan mondial. Grupul de ingineri de la Uzinele „Steagul Roșu“ din Brașov, menționat în titlul articolului de față, preocupat de a valorifica marile avantaje ale mașinilor și liniilor automate în industria prelucrătoare, și-a propus și a realizat utilaje importante pentru fabricarea autocamioanelor și tractoarelor. Creația lor a fost folosită cu succes la prelucrarea prin așchiere a principalelor piese pentru motoarele noilor tipuri de autocamioane „Carpați" și „Bucegi“.Liniile automate și de transfer pentru prelucrarea completă a blocului motor și a chiu- lasei cît și agregatele individuale, care permit executarea simultană a mai multor o- 

L

lui și guvernului. Începînd din 1957, printr-o muncă asiduă și continuă, colectivul înainte amintit a reușit să creeze o serie de hibrizi dubli autohtoni valoroși, potriviți pentru diferite regiuni din țară, să stabilească metodele de producere de sămînță dublu hibridă și să organizeze pe țară un sistem de producere de sămînță dublu hibridă care să asigure necesarul de sămînță pentru unitățile agricole socialiste, să precizeze metodele de lucrare a solului, nevoia de îngrășăminte și densitatea de însămînțare la hibrizii pentru boabe și la cei pentru siloz pe diferitele tipuri de sol, în condițiile de cultură neirigată și irigată. Hibrizii creați se caracterizează printr-o bună rezistență la secetă și arșiță, prin rezistență la cădere și frîngere, au o perioadă de vegetație mai scurtă decît hibrizii dubli străini raionați, o plasticitate ecologică ridicată și o capacitate de producție superioară celor mai valoroși hibrizi dubli din import experimentați în țară. în acest an întreaga suprafață de 4 milioane ha destinată culturii porumbului a putut fi însămînțată cu sămînță dublu hibridă-Pentru considerentele de mai sus cred că lucrarea „Crearea unor hibrizi dubli de porumb autohtoni și stabilirea agrotehnicii lor în cultura irigată și neirigată“ este o realizare științifică și practică de mare valoare, care merită Premiul de Stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1964.
Prof. dr. Nichifor CEAPOIU 
membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne

perații complexe cu timpi de prelucrare foarte reduși, reprezintă un important pas înainte în domeniul construcției de mașini-unelte. Ele asigură ö înaltă productivitate a muncii, reducerea prețului de cost și folosirea mai rațională a capacităților de producție. Datorită nivelului tehnic ridicat la care au fost concepute și executate aceste utilaje speciale, o dată cu darea lor în funcțiune a ieșit în evidență superioritatea lor din punct de vedere tehnic și economic. Astfel, noua linie automată pentru prelucrarea blocului motor numără 34 de unități de lucru, cu o putere instalată de 220 kW și ocupă o suprafață productivă de 670 mp, în comparație cu o linie tehnologică dotată cu mașini universale, care ar fi necesitat 66 de mașini-unelte, cu o putere instalată de 715 kW și care ar fi ocupat o suprafață productivă de 1 625 mp.Randamentul ridicat al acestei linii auto-

PEmate și nivelul tehnic la care a fost realizată se oglindesc și în faptul că pentru deservire sînt necesari 21 de muncitori și tehnicieni, față de 98 cît ar fi necesitat linia tehnologică dotată cu mașini universale. De remarcat că și consumul de muncă necesară pentru executarea blocurilor pe linia automată s-a redus de 21 de ori față de linia tehnologică clasică (incluzînd transporturile și deservirile auxiliare) ; în același timp, s-au îmbunătățit substanțial calitatea produselor și condițiile de lucru. Rezultate similare s-au obținut și Ia linia construită pentru prelucrarea chiu- lasei, precum și la diferite mașini-agregat specializate, construite la Uzinele „Steagul roșu“.Datorită experienței dobîndite la construirea unui număr de mașini-agregat și specializate, liniile automate menționate mai sus — care prin concepție, execuție și randament pot fi comparate cu cele mai bune modele similare din străinătate — au fost proiectate,
MIRCEA DRĂGAN, NICOLAE TIC, EUGEN MANDRIC, 
THEODOR GRIGORIU, AUREL SAMSON, ing. OSCAR COMAN, 
LICA GHEORGHIU, COLEA RÄUTU

i I m u I „Lupeni 29"Am luat cunoștință cu profundă bucurie de recomandarea, pentru Premiul de Stat, a principalilor creatori și interpreți ai filmului „Lupeni 29“. Acest film, primit cu îndreptățit interes și căldură de cele mai largi categorii de spectatori, a marcat o dată în dezvoltarea cinematografiei romînești, demon- strînd maturizarea slujitorilor ei, capacitatea lor de a trata emoționant, cu pricepere artistică și cu înaltă răspundere, teme majore ale istoriei patriei noastre. Mai ales în cazul unei realizări atît de ample, cu rezonanțe de epopee, evocînd un moment tragic dar plin de înălțătoare înțelesuri, din lupta clasei muncitoare și a partidului ei împotriva exploatării-și a inechității sociale ; mai ales în cazul unei asemenea realizări — examen exigent de măiestrie pentru orice cineast —: succesul dobîndește semnificații deosebite.Regizorul Mircea Drăgan (coautor totodată, alături de Nicolae Țic și Eugen Mândrie, al scenariului) a dovedit în crearea filmului „Lupeni 29“ sobrietate, vigoare, precizie profesională, a știut să evite artificiile și să folosească resursele de expresivitate ale artei sale într-un mod direct, convingător, concen- trîndu-se asupra conturării personajelor principale, excelînd în caracterizarea eroismului colectiv al minerilor ridicați la luptă revoluționară, în desfășurarea unor dramatice mișcări de mase. Calitățile filmului reflectă,
Sculptorul Szervatiusz JenöOpera sculptorului Szervatiusz s-a împlinit în mulți ani de muncă, urmînd principii ■ și modalități estetice familiare culturii • noastre. Fantezia cu care interpretează o temă, accentele pe materie, vibrante și poetice, sau ecoul epic al unor lucrări de inspirație folclorică, îl pun alături de cei mai valoroși sculptori din Transilvania — cum este Romulus Ladea, al cărui elev Szervatiusz a fost încă de la înființarea Academiei de arte frumoase din Cluj.Artistul cioplește îndeosebi lemn, atacîn- du-1 direct, cu o dezinvoltură tehnică larg desfășurată. Sensibilitatea cu care intuiește virtualitățile materiei, distincția pe care o face în interpretarea formei pe lemn sau pe piatră, ritmicitatea mișcărilor ca și pulsația plastică a volumelor mari în ansamblu compozițional, toate te duc cu gîndul la un om de adînci și fructuoase confruntări cu viața și cu natura. 

executate și date în exploatare de colectivul respectiv în mai puțin de trei ani, timp scurt pentru o astfel de realizare. Mergînd pe linia trasată de Congresul al III-lea al P.M.R., a- cest colectiv a realizat pe parcurs noi linii automate, noi mașini-agregat și mașini specializate care au un aport deosebit la ridicarea nivelului tehnic în întreprinderile industriei constructoare de mașini.Realizarea acestor performanțe înalte a fost precedată de o susținută muncă de concepție și creație tehnică, pe care o cunosc și apreciez. Pentru contribuția deosebită adusă la fabricarea acestor mașini, susțin propunerea de a se acorda Premiul de Stat pe anul 1964 inginerilor Nicolae Adam, Gheorghe Gabor, Gheorghe Gutunoiu, Dezideriu Horacek și Vaier Mateescu.
Ing. Cornel PÎNZARU
director general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini

Echipa de călușari a căminului cultural din Pâdureți-Vltânești, regiunea 
Argeș, intr-o veritabilă demonstrație de ritm, armonie și virtuozitate

„Lingă geana soar

evident, valorile unui scenariu minuțios elaborat, în care evenimentele anului 1929 sînt descrise în linii simple dar apăsate, cu roșul sîngelui și cu negrul cărbunelui. Imaginea, semnată de operatorul Aurel Samson, ca și aportul tehnic al inginerului Oscar Coman, sînt de un înalt nivel, la egal cu nivelul compartimentelor respective din cele mai bune producții ale unor studiouri cu îndelungată și bogată tradiție. Muzica scrisă de compozitorùl Theodor Grigoriu contribuie substanțial la reușita filmului, fiind un comentariu sugestiv, de mare intensitate dramatică, al evenimentelor evocate pe ecran.Figurile realizate de actorii Lica Gheorghiu și Colea Răutu, propuși pentru Premiul de Stat pe anul 1964, ca și acelea create de actori ca Ștefan Ciubotărașu sau George Calborea- nu, artiști ai poporului (care dețin titlul de laureat al Premiului de Stat pentru creațiile lor anterioare), impresionează prin autenticitate, putere de evocare, prin puternicul lor dramatism.Calitățile acestui film, o realizare de prestigiu a cinematografiei romînești, îndreptățesc, după părerea mea, pe deplin recomandarea de a se acorda principalilor săi autori și interpreți înalta consacrare a Premiului de Stat.
Liviu CIULEI 
artist emerit

Țărani încovoiați, ca spre a stăpîni dureri ' riemărturisite, autoportrete înțepenite în dîr- zenia unui gînd hotărît amintesc epoca de formație a sculptorului, în mijlocul societății de odinioară, neatentă la vocația artistului. Saltul spre un conținut nou, armonios legat de forme rotunde sau lapidare se simte în lucrările sale de maturitate.Compoziții, figuri, busturi și portrete, pe tema iubirii; a prieteniei, a muncii intelectuale și fizice, atestă bogăția lăuntrică și sinceritatea cu care sculptorul Szervatiusz creează în pragul anilor 60. Propunerea recentă a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă de a i se acorda Premiul de Stat pe anul 1964, confirmă admirația cu care a fost întîm- pinată pretutindeni opera sa atît de profund stimulată de transformările sociale și politice din patria noastră.
Ion VLASIU

(Urmare din pag. I-a)

de oameni... La Mamaia, călușarii au re
venit după două zile, întruchipați în 24 
de tineri din Pădureți-Vitănești, făcînd 
parte dintr-o zonă care revendică meri
tul întîietății în obîrșia acestui dans de
venit atît de popular.

Serile Festivalului reprezintă tot atîtea 
prilejuri de a rememora succese marcante 
ale arfei populare romînești. La Mamaia, 
șirul spectacolelor a programat în înche
iere grupul folcloric distins recent cu pre
miul întîi la Festivalul de la Cairo. Alte 
formațiuni au ocupat locuri fruntașe la 
concursul republican de anul trecut, sau se 
anunță finaliste redutabile la actuala edi
ție. Alții (precum echipa de dansuri a 
oșenilor, cu cei doi „copii minune": Anu- 

că țope și Vasîlică Bura) s-au bucurat de 
aprecieri călduroase în 1962, la Festiva
lul internațional de folclor al țărilor bal
canice și din bazinul Mării Adriatice. 
Asemenea dansatori, foarte tineri, își 
au siamezii lor în arta înrudită a 
muzicii — precum cei șapte copii ai lui 
Victor Udrea din Pucioasa (între care flu- 
ierașul Mihăiță, care a debutat pe scenă 
cu doi ani în urmă, are acum... cinci) 
precum Mircea și Marina Belea, care au 
cîntat împreună cu tatăl lor la un instru
ment mai rar întîlnit, la drîmbă.

In acești douăzeci de ani de la Elibe
rare, tradițiilor artistice moștenite li s-au 
adăugat pe tot cuprinsul patriei altele noi, 
semnificative. De vîrstă recentă e și 
sporul adus în studierea și valorificarea 
tezaurului folcloric prin integrarea lui în 
viața nouă de azi. Festivalul ne-a oferit a- 
mănunte ale felului cum s-a desfășurat pe 
viu acest proces de valorificare, de la 
port pînă la cîntec și dans. La Crihal- 
ma, de pildă, din cine știe ce sipete ru
ginite ale unor bunicuțe au fost scoase la 
iveală „coifuri" și cătrințe cum nu se mai 
purtau de mult în sat. Astăzi, nu numai 
că întreaga echipă de dansuri e recunos
cută prin acel port, ba chiar formațiuni 
profesioniste l-au adaptat pentru progra
mele lor.

In promovarea muzicii autentic folclo
rice, în detașarea ei de improvizații nedo
rite, un cuvînf hotărîtor l-au avut tara
furile. Am ascultat tarafuri ca ace
lea din Vînju Mare și Făget, care au 
cîntat sugestiv, fără stridențe, cu o bună 
înțelegere a textului muzical.

Și-au dat întîlnire pe scenele Festiva
lului o seamă de instrumente populare 
specifice țării noastre, dintre care o parte 
mai puțin cunoscute. Pe lîngă bucium, 
fluier, nai, cobză, au putut fi ascultate 
cimpoaie (între care cel al colectivistului 
Jarcău Ion a răsunat parcă cel măi tulbu

rător), drîmbe, ocarine sau pur și simplu.., 
frunze (grupul din Dragodănești).

Opt zile, la începutul Iui august, pe li
toralul Mării Negre și pe Valea Prahovei, 
glasul cîntecului, cromatismul exuberant 
al costumelor și iureșul dansatorilor au 
vestit parcă începutul unei sărbători :

Sunați buciume sunați 
Intre Mare și Carpați 
Să se ducă-n țară veste 
De meleagurile aceste 
In August eliberate — 
Azi bogate și cîntate...

Două mii de artiști amatori, provemji 
din mai multe regiuni, au oferit spectato
rilor un mănunchi din cele mai frumoase și 
mai revelatoare creații folclorice, vechi și 
noi, specifice locurilor respective. Pe lingă 
obișnuitele blitz-uri ale aparatelor de fo
tografiat, la Mamaia fuseseră puse în func
țiune magnetofoanele. Bill Harrison, profe
sor în orașul Limerick (Canada) și medi
cul Milan Halămek din Brno (R. S. Ceho
slovacă), asidui „imprimeri" de muzică 
populară romînească, ne-au mărturisit că 
ar fi păcat să nu transmită la întoarcere 
rudelor și prietenilor asemenea specta
cole originale. Tînăra Britt Jacobson (Sue
dia) ne-a spus pur și simplu că pleacă 
din Mamaia „îndrăgostită de Niculiță Bîr- 
lea” (dansator în vîrstă de 5 ani), în 
timp ce colegele sale (de turism) franțu
zoaice, Simone Courcelle și dr. Renée 
Loussalez-Artets, ne-au vorbit pe larg 
despre ceea ce exprimaseră în timpul 
spectacolelor prin aplauze.

Zile de august la malul mării și pe 
Valea Prahovei. Agenda artistică au ți
nut-o întreaga săpfămînă artiștii amatori 
din regiunile Maramureș, Brașov, Ploiești, 
Oltenia, Banat, Mureș-Aufonomă Maghia
ră, Suceava și Dobrogea, In interpretarea 
artiștilor populari, în cîntec și dans, capă
tă expresie vie bucuria împlinirilor con
temporane. Două mii de oameni, două 
mii de simțiri. Vibrant poem colectiv, în
chinat vieții pe care o trăiesc ei înșiși 
și noi toți. Ne trecem în revistă comorile 
de sunet, de gest, de lumină și dor. Gîn
dul cel mai prielnic în asemenea clipe 
e acela îndreptat către ziua neuitată de 
august, care a insuflat viață și acestei 
revărsări impetuoase de grație, de voio
șie și elan. Două mii de glasuri, din două . 
mii de piepturi de oameni liberi și talen
tat!. te smulg pe neobservate, o dată cu 
ele, spre zări luminate, spre ceasul de 
slavă al patriei :

Acolo vreau să mă sui 
lîngă geana soarelui 
în viitoarea cîntului...

FORMAȚIUNILE
V

PATRIOTICE
ANTIFASCISTĂ

Răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, eliberarea Romîniei de sub jugul fascist au fost rezultatul luptei eroice a maselor largi, a poporului, sub conducerea comuniștilor. In îndeplinirea cu succes a planului insurecțional elaborat de partid un rol de o deosebită importanță a avut crearea unor detașamente înarmate proprii ale clasei muncitoare. Organized aceste detașamente, în componența cărora au intrat patrioți înflăcărați, în primul rînd muncitorii cei mai înaintați, comuniștii erau însuflețiți de convingerea că, în cursul insurecției, ele vor strînge în jurul lor pe toți cei hotărîți să lupte cu arma în mînă împotriva fascismului. Și, într-adevăr, desfășurarea evenimentelor a confirmat pe deplin justețea orientării partidului.
★încă din primele zile ale odiosului război antisovietic, Partidul Comunist din Romînia, demas- cînd agresiunea hitleristă împotriva U.R.S.S. ca un război criminal, străin intereselor fundamentale ale Romîniei și în care poporul nostru a fost aruncat împotriva voinței 6ale, a chemat masele populare la luptă — alături de poporul sovietic și de celelalte popoare ale coaliției antifasciste — pentru zdrobirea fascismului german, pentru alungarea din țară a ocupanților hitleriști și doborîrea dictaturii antonesciene, pentru o Romînie liberă și independentă. „împiedicarea producției de război, a transportului de muniții, arme și armate pentru asupritorii sîngeroși ai poporului romîn, pentru războiul lui Hitler, lupta cu arma în mînă împotriva armatei lui Hitler e datoria fiecărui patriot romîn care iubește libertatea și independența poporului romîn“ — se arăta în platforma-program a P.C.R. din septembrie 1941.îndemnurile partidului, lozincile lansate de către organizațiile P.C.R., care exprimau revendicările cele mai arzătoare ale maselor muncitoare, năzuințele lor vitale, găseau un ecou profund printre muncitori, țărani,- Intelectuali, în rîndurile cărora

creștea starea de spirit antifascistă ca urmare a sufe- Dumifru SIMULESCU
împotriva Germaniei naziste. Ca o parte integrantărințelor pricinuite de războiul hitle- rist, de dictatura antonesciană. In diferite orașe, comuniștii organizau greve revendicative, sabotarea producției destinate frontului hitlerist, precum și acțiuni directe ale grupelor de patrioți îndreptate împotriva mașinii de război fasciste, ceea ce a determinat Marele sțat major al armatei să sublinieze într-un raport din toamna anului 1943 că „starea de spirit a muncitorilor este în general îngrijorătoare“.Mînia și revolta maselor împotriva ocupanților hitleriști care jefuiau țara, aducînd poporului mizerie, suferințe și teroare, dorința lor de a-și cuceri libertatea, creau condiții pentru organizarea și dezvoltarea largă a luptei forțelor patriotice. Dgj, pe lîngă prigoana sălbatică dezlănțuită de dictatura fascistă, folosirea acestor condiții era îngreunată de grupul de trădători în frunte cu Foriș, pătruns în conducerea P.C.R. Aceastăagentură a dușmanului a făcut tot ce-i stătea în putință pentru a frîna intensificarea acțiunilor de sabotaj, crearea de detașamente înarmate, închegarea mișcării de partizani, a dus o acțiune de discreditare, izolare și distrugere a militanților care cereau să se desfășoare o activitate largă și sistematică pentru a lovi în mașina de război hitleristă.Nelăsîndu-se abătuți de valul terorii fasciste, de piedicile create de elementele trădătoare, comuniștii au știut să găsească metode și mijloace eficiente pentru a întări legăturile partidului cu masele, acționînd în permanență ca forța însuflețitoare a luptei pentru salvarea patriei. încă în vara anului 1943, cadrele de bază ale partidului din închisori, lagăre și de afară, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, analizînd multilateral situația politică și militară internă și internațională, au elaborat planul de acțiune în vederea răsturnării dictaturii militaro- fasciste, scoaterii Romîniei din răz^ 

boiul hitlerist și alăturării ei luptei

a acestui plan s-a prevăzut organizarea pe scară largă a acțiunilor cu arma în mînă pentru a da lovituri cît mai, grele ocupanților naziști și regimului de dictatură fascistă, constituirea, sub conducerea partidului comunist, a unor detașamente înarmate ale proletariatului — formațiunile de luptă patriotice.înlăturarea elementelor dușmănoase strecurate în conducerea partidului a deschis calea înfăptuirii a- cestor măsuri. „4 aprilie 1944 — se arăta într-un raport al Comandamentului F.L.P. — a însemnat o cotitură în organizarea formațiunilor de luptă patriotice“. Intr-un interval de numai două luni a fost organizat comandamentul F.L.P., au fost stabilite puncte de sprijin la țară, s-au creat organe regionale în Oltenia, Dobrogea, Moldova, Banat și Țara Bîrsei. Secretarii comitetelor regionale de partid au primit însăr

cinarea de șefi ai comandamentelor regionale F.L.P.In acele zile de puternic avînt al forțelor antifasciste, inimile noastre, ale militanților partidului, ca și ale tuturor patrioților, erau pline de bucuria strălucitelor victorii repurtate de armata sovietică asupra trupelor hitleriste, victorii care ne întăreau încrederea în inevitabila în- frîngere a Germaniei naziste, ne însuflețeau în lupta pentru eliberarea patriei.Cu toate că erau nevoiți să acționeze în condiții de adîncă conspirativitate, cînd recrutarea oamenilor, organizarea și instruirea lor cereau mult spirit de discernămînt și vigilență, comuniștii au izbutit să închege unități ale F.L.P. într-un șir de orașe. O atenție deosebită s-a a- cordat Capitalei și Văii Prahovei, unde era masată majoritatea trupelor hitleriste din zona interioară ; dezvoltarea formațiunilor patriotice în aceste regiuni era înlesnită de faptul că aci trăia o populație mun-

Casa In ears șl-a ovul sediul Comandamentul fonnațlunîlor de luptă 
patriotice, fii august 1944

citorească numeroasă, cu bogate tradiții revoluționare, în amintirea căreia erau încă vii glorioasele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933.In Capitală se alcătuiseră formațiuni patriotice la Atelierele C.F.R. „Grivița“, la întreprinderile „Malaxa“, „Lemaître“, S.T.B., uzina „Grozăvești" și în alte părți, au luat totodată ființă comandamente de sectoare. Numărul echipelor de luptă ale F.L.P. a crescut. Concomitent, au fost înființate astfel de formațiuni la „Astra romînă“, „Steaua romînă“, „Vega", „Romîno-Americana“ și alte întreprinderi petroliere din Ploiești, precum și într-un șir de alte localități de pe Valea Prahovei. Au fost create, de asemenea, puncte de sprijin la sate, mai ales în acelea învecinate cu căi de comunicație mai importante — în comuna Alexeni (linia Urziceni), la Fetești, Preasna, Găiseni (linia Constanța), la Sirna, Bucov în județul Prahova și în alte locuri.In condițiile de atunci, cînd activitatea de pregătire a insurecției nu trebuia să atragă prin nimic atenția organelor represive, s-a recurs la alcătuirea unor echipe de șoc înarmate, care aveau să acționeze din primul moment împreună cu unitățile militare, urmînd ca pe baza lor să se dezvolte în cursul insurecției detașamente mari. Patrioții din a- ceste echipe erau instruiți pentru o- cuparea instituțiilor guvernamentale, a obiectivelor militare hitleriste și, totodată, pentru a deveni cadre de comandă în momentul înarmării în masă a muncitorilor. Efectivul echipelor de șoc a ajuns în București la 300 de oameni și în centrele principale din țară la 500—600 ; în același timp, numărul oamenilor pregătiți pentru a intra în luptă îndată după declanșarea insurecției s-a ridicat la 2 000 în Capitală.Partidul a manifestat preocupare pentru asigurarea armamentului necesar formațiunilor patriotice. O mare parte din armament a fost procurată prin patrioții care acționau în diferite unități armate. Printre cei care au pus la dispoziția partidului arme și muniții au fost militari din Flotila 3 bombardament Craiova, care au și creat un depozit de armament în localitatea Brezoi (Vîlcea), ostașii și ofițerii dintr-un regiment de la Turnu-Măgurele, din Regimentul 2 Roșiori, precum și din alte unități staționate în diferite o- rașe și sate.
Sub directa îndrumare a condu

cerii partidului, Comandamentul 
F.L.P„ paralel eu pregătirile multi

laterale în vederea insurecției, a trecut la organizarea unor acțiuni imediate împotriva angrenajului de război hitlerist. Mi-a rămas adîne întipărită în memorie acea perioadă, în care activam conducînd formațiunile patriotice de la uzinele de gaz și electricitate Grozăvești și Filaret. In București, patrioții hărțuiau dușmanul distrugînd cablurile subterane și firele telefonice ce deserveau trupele hitleriste, deteri- orînd mijloacele de transport auto. In regiunea petrolieră din Valea Prahovei, la Brașov, Reșița, Constanța,. alte grupe provocau deraierea unor trenuri militare, sabotau producția de război. In același timp, s-a acordat atenție culegerii de date asupra trupelor fasciste, a obiectivelor lor militare, procurării de armament și echipament militar, legăturilor dintre formațiuni și grupurile de patrioți din armată.Modul conspirativ în care partidul a îndrumat această muncă grea și multilaterală a făcut ca organele represive să nu poată descoperi Comandamentul F.L.P. și formațiunile sale, să nu poată împiedica activitatea lor, deși, așa cum rezultă din rapoartele și ordinele găsite la Direcția generală a poliției, aceasta știa că formațiunile patriotice sînt pregătite în vederea unor acțiuni militare.O formă a luptei antihitleriste prin care, în perioada premergătoare insurecției, patrioții romîni îndrumați de partid au dat lovituri fascismului, au fost acțiunile grupelor de partizani. Asemenea grupe și-au desfășurat activitatea în Banat, Valea Prahovei, Munții Vrancei și Parîngului, Delta Dunării și în re- .giunile Maramureș și Suceava. în regiunea Banat luase ființă grupul de partizani „Mărășești“, a cărui bază se afla la izvoarele Bîrzavei, în localitatea Văliuc. în cursul atacului efectuat asupra partizanilor de către jandarmi, la 18 iunie 1944, a căzut ucis muncitorul ceferist Ștefan Plavăț. Grupul de partizani „Carpați“, aflat pe Valea Prahovei, de- plasîndu-se pe traseul liniei ferate Cîmpina — Brașov, iar ocazional pe traseul Făurei — Galați și București — Slatina, a aruncat în aer în perioada iunie — august trenuri petroliere destinate unităților hitleriste. Alături de alte forme de luptă, acțiunile partizanilor și-au adus contribuția la sabotarea mașinii de război hitleriste, la sporirea panicii în rîndurile autorităților fasciste.
★

Evenimentele legate de actul is
torie de 1A 23 August 1944 s-au înti

părit în conștiința și inimile tuturor celor ce au participat la ele, cu o forță ce o pot genera numai asemenea momente de răscruce în viața unui popor.în cursul acestor evenimente, formațiunile patriotice, acționînd sub conducerea partidului, au constitui! elementul cel mai dinamic și mai combativ, inima tuturor forțelor insurecționale. în fruntea multora dintre ele se aflau comuniștii, oameni dîrji, căliți în școala aspră a luptei ilegale, trecuți. prin temnițe și .lagăre, luptători care, prin exemplul lor, însuflețeau pe ceilalți patrioți. în momentele cele mai încordate ale luptelor, acolo unde era mai greu, în Capitală ca și în diferite alte orașe și regiuni ale țării, formațiunile patriotice și-au dovedit curajul și abnegația. încă din primele ore după ..arestarea guvernului fascist formațiunile patriotice și unități militare au ocupat cele mai importante. instituții : Președinția Consiliului dé Miniștri, Ministerele de Interne și de Război, Subsecretariatul de Stat al Aerului, Palatul telefoanelor ca și centralele telefonice din Bulevardul Banu Manta și Bulevardul Dacia, posturile de radio și T.F.F. de la Băneasa, Herăstrău și Văcărești. In același timp obiectivele militare hitleriste din Capitală au fost blocate. în cursul nopții de 23 spre 24 august, unele formațiuni patriotice au trecut la atacarea cantonamentelor hitleriste, dezarmînd și captu- rînd militari naziști care circulau prin oraș.Rapiditatea și precizia cu care detașamentele F.L.P. au intrat în luptă au fost posibile tocmai datorită minuțioasei pregătiri a planului insurecțional, bunei organizări a forțelor patriotice. Ura poporului împotriva fascismului a făcut ca mase populare dintre cele mai largi să-și manifeste simpatia și sprijinul față de forțele patriotice. „în ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, — se spunea în apelul C.C. al P.C.R. publicat în dimineața de 24 august — Partidul Comunist din Romînia cheamă muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea și pe toți cetățenii Romîniei la luptă fără cruțare, cu toate armele, pentru asigurarea viitorului său“. Răspunzînd chemării partidului, mii de oameni ai muncii din întreaga țară se prezentau la sediile F.L.P. cerînd să fie înrolați în formațiunile patriotice.Ne amintim cu emoție de atmosfera ce domnea la 24 august, la Comandamentul F.L.P. din Aleea Alexandru. Era acolo un du-te-vino ne- 6fîrșit} se întîlneau oameni care nu
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Șantierul naval Oltenița

Regiunea

• Tr, Măgurele devine o puternică cetate a chimiei. Combinatul de îngrășăminte chimice va pune anual la dispoziția economiei naționale, pe lingă alte produse chimice, 400 000 tone de îngrășăminte compuse granulate, care vor spori rodnicia pămîntului. După cum se anunță la pagina I-a, iabrica de acid sulfuric — prima din cele 11 unități ale combinatului — a început să producă.
o Prin construirea Combinatului de celuloză și hîrtie de la Călărași se va valorifica o bogată sursă de materii prime a regiunii — paiele. Se vor economisi anual 250 000 mc lemn de rășinoase, cîte se obțin din tăierea unei păduri de 35 000

® Pe ogoarele regiunii București lucrează în prezent 11000 de tractoare, 10 000 de semănători, 6 000 de combine și alte numeroase mașini agricole. Arăturile, semănatul și recoltatul cerealelor păioase se efectuează în întregime cu mijloace mecanizate.
e Cele 94 de gospodării agricole de stat dețin 18 la sută din suprafața arabilă a regiunii și aduc o contribuție de seamă la fondul central al statului. In 1963, producția globală de grîu a acestor gospodării a fost cu 41 la sută, cea de porumb cu 200 la sută, iar cea de floarea-soarelui cu 100 la sută mai mare decît în 1959.• La sporirea producției agri

Anul XX

u u

Cuprinzînd un teritoriu de aproa
pe 20 000 kmp, de la cursul inferior 
al Oltului pînă la reîntâlnirea Bor- 
cei cu Dunărea, regiunea București 
este cea mai mare regiune agricolă 
a țării. Pămîntul regiunii oferă con
diții deosebit de prielnice pentru ob
ținerea de recolte sporite de cereale, 
legume, plante tehnice, furaje. A- 
bia în anii noștri, acest pământ a 
început să arate ce roade poate da. 
Trecerea la marea gospodărie colec
tivă, tractoarele și mașinile puse la 
dispoziție de stat, însușirea și apli
carea metodelor științifice au dat 
țăranilor Bărăganului posibilitatea 
să lucreze pămîntul în chip nou.

In cei douăzeci de ani care au tre
cut de la eliberarea patriei, s-au pe
trecut profunde prefaceri în viața 
satelor regiunii, în viața țărănimii. 
Caracteristic în trecut pentru întinsa 
cîmpie a Bărăganului erau conacele 
adăpostite de vînt în mijlocul unor 
pilcuri de copaci^ satele încremenite 
parcă de secole, țăranul încovoiat 
asupra plugului pe întinse pămînturi 
moșierești sau pe pogonul lui, cum- 
penele fîntînilor, drumurile pe care 
oamenii înotau vara în praf, iar 
toamna și primăvara în noroaie. As
tăzi călătorul întîlnește pe aceleași 
locuri sate înnoite, cu școli și cămine 
culturale, ferme zootehnice, cu sute 
și mii de animale, S.M.T.-uri, țărani 
pe tractoare, pe combine sau pe ca
mioane, linii de înaltă tensiune, tar
lale întinse, lucrate după metodele 
înaintate, șosele asfaltate sau pie
truite. De cîțiva ani, în regiune se 
desfășoară pe un front larg lucrări 
de îndiguire a unor suprafețe întinse 
de teren din lunca Dunării spre a fi 
cultivite cu cereale, plante tehnice și furaje, se amenajează noi supra
fețe spre a fi irigate etc. Pentru o 
valorificare superioară a produselor 
vegetale s-au construit și se con
struiesc mari îngrășătorii de bovine 
și porci, combinate de creștere a pă
sărilor.

înfăptuirea politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării a 
făcut ca și în orașele de cîmpie din 
Bărăgan și de pe Valea Dunării, 
unde se părea că în afară de negoț de 
cereale nu se poate face nimic alt
ceva, să se înalțe mari întreprinderi 
industriale, șantiere navale și com
binate chimice, fabrici textile și de 
conserve, uzine de reparat mașini a- 
gricole.

Iată alăturat cîteva cifre conclu
dente despre dezvoltarea economică 
și social-culturală a regiunii.

Funeraliile lui Aleksander Zawadzki

se mal văzuseră de luni sau ani, pe unii îi despărțiseră temnițele fasciste, pe alții evenimentele din anii întunecați ai războiului hitlerist. Se îmbrățișau și schimbau în fugă cîteva cuvinte. încă din zorii zilei începuse înarmarea grupurilor de muncitori care se prezentau și trimiterea lor la locurile de acțiune. Plecau înarmați, purtînd pe braț banderola pe care era imprimată litera P.Potrivit planului insurecțional elaborat de partid, în care erau fixate sarcinile unităților militare și ale formațiunilor patriotice, în București se constituiseră două grupări de forțe : una avea misiunea să lichideze rezistența hitleriștilor în interiorul Capitalei, iar cealaltă — să împiedice pătrunderea trupelor dușmane din afara orașului. în cursul zilei de 24 august, forțele patriotice din prima grupare, împărțită la rîndul ei în două comandamente — de nord și de sud — au capturat și dezarmat toate unitățile hitleriste din parcurile Filipescu și Bonaparte și au participat la cucerirea obiectivelor dușmanului din centrul orașului.în luptele grele purtate cu acest prilej, și în zilele care au urmat, grupe ale formațiunilor patriotice au acționat cot la cot cu unitățile militare. în clipele cele mai grele ale atacului asupra sediului Misiunii hitleriste pentru armata aerului, din Splaiul Independenței, în ajutorul ostașilor din Regimentul 2 Călărași au venit muncitori mobilizați de organizația de partid de la uzinele „Malaxa“, de la fabrica „Gagel“, iar cetățenii din cartier au adus muniții, o parte dintre ei participînd la luptă cu arma în mină. Alte grupe din cadrul F.L.P. au acționat împreună cu ostașii Divizionului 2 din Regimentul de gardă călare, atacînd pe hitleriștii de la comandamentul marinei, de la unitățile de artilerie antiaeriană aflate în fostul Parc al Națiunii etc. Formațiunile patriotice au lichidat o serie de puncte de rezistență ale inamicului, între care cele de pe șoseaua Kiseleff. în urma luptelor sîngeroase de la sediul Misiunii germane pentru armata de uscat, care au durat aproape o zi, un grup de muncitori de la Uzinele „Vulcan", împreună cu ostașii dintr-o subunitate de artilerie antiaeriană, au capturat și dezarmat pe hitleriștii care încercau să scape.Sprijinite activ de populație, formațiunile patriotice au continuat acțiunea de lichidare a grupurilor hitleriste răzlețe. Formațiunea de sub conducerea lui Nicolae Popaj al cărei
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O parte din construcțiile gospodăriei de stat Dragallna,

nucleu îl constituiau muncitorii de la garajul „Leonida“, împreună cu ostașii unei subunități romîne, a dezarmat și capturat numeroși hitle- riști. Alte formațiuni, împreună cu ostașii, au capturat 800 hitle- riști care se ascunseseră în localul legației germane de pe Calea Victoriei, precum și o mare cantitate de pistoale automate, puști mitralieră și grenade. Pe lîngă participarea la luptă, formațiunile patriotice au îndeplinit și alte însărcinări ca : paza lagărelor de prizonieri, a bunurilor și trofeelor capturate, salvarea victimelor bombardamentelor aeriene etc. Totodată în cadrul formațiunilor au fost organizate subunități pentru asigurarea ordinii în Capitală și apărarea fabricilor în cazul atacării lor de către trupele dușmane.La 26 august, după trei zile de lupte grele, trupele hitleriste din București au fost nimicite, acțiunile unităților militare și ale formațiunilor patriotice încheindu-se astfel cu succes. Capitala, centrul insurecției armate antifasciste, fusese eliberată.între timp, alte detașamente de muncitori înarmați, trimise de comandamentul F.L.P., au venit în a- jutorul unităților militare ce luptau în zona Băneasa. Luptînd alături de trupele romîne, muncitorii de la A- telierele S.T.B. și din alte întreprinderi, după ce ocupaseră poziție, încă în prima jumătate a zilei de 24 august, pe rambleul căii ferate, de ambele părți ale podului C.F.R. din fața intrării în Băneasa, au respins mai multe contraatacuri ale dușmanului și au trecut la atac, pricinuind hitleriștilor pierderi grele. La 26 august, un alt grup de muncitori, de la „Vulcan", a intrat în dispozitiv Iu marginea pădurii Băneasa. participînd împreună cu unitățile militare la curățirea pădurii de hitlerișți.Formațiunile patriotice au luptat nu numai în Capitală și în împrejurimile ei, dar și în numeroase alte orașe și regiuni ale țării. La Ploiești și în alte localități din zona petro-, lieră, începînd din noaptea de 23 spre 24 august, grupurile F.LJP-, îndrumate de Comitetul regional de partid Prahova și acționînd împreună cu unitățile armatei romîne, au înlăturat gărzile hitleriste și' au preluat paza întreprinderilor petroliere, pe care le-au apărat cu vitejie împotriva tentativelor dușmane de a le reocupa sau distruge. în acest timp, unități ale Corpului 5 teritorial, cărora li s-au alăturat muncitori și țărani înarmați, au trecut la lichidarea punctelor de rezistență 

ha, pentru a cărei refacere trebuie, să treacă 60—80 de ani.• La Oltenița, pe locul fostelor ateliere de bărci de pe malul Dunării, s-a dezvoltat un mare șantier naval, care produce motonave de 2 000 tone, remorchere,, șlepuri de 1 000 de tone, nave pescărești, de recoltat stuf și de pasageri.• La Giurgiu se construiesc și se repară diferite tipuri de nave fluviale. Fabrica de zahăr și-a mărit mult capacitatea, iar fosta fă- bricuță de marmeladă a devenit o întreprindere modernă, cu un înalt nivel de mecanizare, care produce 45 de sortimente de conserve de fructe și legume.

P E O GO A REcole vegetale și animale își aduc contribuția 2 200 de ingineri agronomi, medici veterinari, ingineri zootehniști și ingineri mecanici, precum și 2 600 de tehnicieni și peste 13 000 de mecanizatori și mecanici.
o în doi ani (1962 și 1963), averea obștească a gospodăriilor colective a crescut cu peste 617 milioane lei.
a Efectivele de animale proprietate obștească a gospodăriilor colective au ajuns în 1963 la 224 200 de bovine, 640 300 de ovine, iar numărul de porcine a sporit de 2 ori în comparație cu anul 1961.
o în lunca inundabilă a Dunării s-au efectuat importante lucrări de 

hitleriste din întreaga Vale a Prahovei.In zona.Moreni, muncitori înarmați de către unitățile militare au Intrat în acțiune în noaptea de 23 spre 24 august. Printre primele măsuri luate de ei au fost întreruperea comunicațiilor telefonice ale hitleriștilor, precum și asigurarea populației, pentru zilele de luptă ce au urmat, cu alimente, apă și energie electrică. Ostașii romîni, împreună cu grupe de muncitori, au trecut a- poi la asaltarea punctelor de teren puternic fortificate, pe care se stabiliseră hitleriștii (Pleașa, Tuicani, Sîngeriș, Ghirdoveni). După grele bătălii, rezistența dușmanului a fost înfrîntă.Muncitorii înarmați au.adus o contribuție de seamă ' 'la . nimicirea unei părți a grupării. hitleriste : din pădurea Păuleștî, una. di.fi cele, rpai puternice, poziții dejțezisțențș ale dușmanului din Valea Prahovei. Rămășițele acestei grupări, care încercau să se retragă spre Slănic Pra-, hova, âu fost oprite o noapte întreagă de muncitorii uzinelor „Mărgi- neanca“, care, împreună cu un număr de ostași, au ocupat poziții în fața uzinei. Eroic a căzut cu ăcest prilej proiectantul Barbu Dumitru care, cu o pușca..mitralieră, a țiput sub foc ore întregi coloanele hitleriste.Lupte încununate, de succes au purtat formațiunile de luptă patriotice. și. unitățile, militare pentru zdrobirea grupărilor dușmane din localitățile Băicoir Cîmpina și altele. La schela petrolieră Boldești, muncitorii au. ridicat baricade și .irau a- tacat oe fasciști, împiedicînd '..joncțiunea trupelor hitleriste din halta Boldești cu acelea, din pădurea. Butu de pe raza comunei . Scăeni, , unde muncitori și săteni, împreună cu soldați, au barat retragerea spre Vălenii de Münte a trupelor hitleriște. In luptele care au urmat, s-a remarcat cu deosebire sondorul Gh. ’ Ațe? xândrescu. . ..Pretutindeni ■ muncitorii au vădit inițiativă în procurarea armamentului și folosirea lui împotriva cotropitorilor. Astfel, 56 de muncitori, de la fostele uzine „Rogifer“ din. Tohan au . adaptat trei tunuri folosițe în. întreprindere pentru probe de recepție a muniției, au creat o așa numită ’„baterie albastră“ (după culoarea salopetelor ce le purtau) și au lupțaț cu vitejie împotriva rămășițelor hitleriste din preajma Brașovului și din zona Prejmer — DoboH

REALIZĂRI
SOCIAL-CULTURALE• Intre anii 1959—1963, în satele regiunii s-au construit peste 60 000 case noi.® Pînă în 1948, în cîteva tîrgurl și sate mari din regiune se introdusese lumina electrică la instituții și în unele case de bogătași. Acum sînt electrificate 532 de localități, numeroase unități agricole.• Astăzi în regiune funcționează aproape 1 100 unități școlare în care învață peste 250 000 elevi. în anul școlar 1938—1939 frecventau clasele V—XI numai 9 282 elevi, iar în anul 1963—1964 numărul elevilor din aceste clase a fost de 100 441.• Rețeaua cinematografică a Bporit de la 22 de cinematografe în 1938 — la 391 în 1963, la care se a- daugă cele 7 caravane cinematografice.• în satele regiunii s-a creat o bază puternică pentru desfășurarea activității culturale și artistice de masă : peste 800 de cămine culturale, 1000 biblioteci cu 3 500 000 volume, caso raionale de cultuTă.• înainte de 23 August 1944 a- sistența medicală a oamenilor muncii de la sate era aproape inexistentă. în prezent, pe teritoriul regiunii există 330 de circumscripții sanitare, 1 154 de medici și farmaciști, peste 4 000 de cadre me- dico-sanitare.
hidrogmeliorații. Numai în anul 1963 s-âii construit 260 km de diguri; scoțîndu-se astfel de sub inundații 97000 ha teren. In anii .1963—1964 s-au făcut de 4 ori mal multe lucrări de hidroameliorații decît în toți anii regimului burghe- zo-moși.eresc. . „• In trecut, gunoiul de grajd era aruncat la marginile satelor, iar îngrășămintele chimice erau necunoscute. In anul 1963, gospodăriile colective au folosit aproape 1 500 000 tone de îngrășăminte naturale și însemnate cantități de îngrășăminte chimice.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

sprijinind pe ostașii noștri Infanteriști.între 26 și 31 august, unitățile militare, sprijinite de masele populare, au nimicit prin lupte grele grupările inamice din zona Turnu Severin- Vîrciorova-Orșova, pe care hitleriștii voiau s-o păstreze cu orice preț spre a înlesni organizarea unei noi apărări pe Carpați. în luptele din sectorul Turnu Severin s-au remarcat cu deosebire muncitorii Atelierelor C.F.R. și ai șantierului naval din localitate. Acțiuni unite ale populației muncitoare și unităților militare locale împotriva hitleriștilor âu avut loc în multe alte localități : Alba Iulia, Teiuș, Moldova Veche, gările Sofronea, Războieni- Aiud, Zimnicea etc.în luptele duse în timpul insurecției, armate,. între 23 și 31 august 1944, unitățile militare și. formațiunile patriotice au provocat inamicului pierderi care însumează peste 56 000 prizonieri (între care 14 generali, 1 224 de ofițeri și 4 088 subofițeri), circa 5 000 de morți. Pierderile forțelor insurecționale au fost de aproximativ 8 500 morți, răniți și dispăruți.Luptele duse în această perioadă de forțele patriotice și unitățile armatei, dezarmarea și capturarea trupelor hjtleriste pe teritoriul de sud- esț, sud și sud-vest al țării au reliefat eroismul și spiritul de sacrificiu al maselor populare în frunte cu clasa muncitoare, al armatei romîne, însuflețirea cu care au răspuns chemării partidului comunist.Deosebita însemnătate a creării de către partid a. formațiunilor de luptă patriotice s-a vădit și în cursul evenimentelor care au urmat după înfăptuirea actului- de la 23 August. în pofida încercărilor reacțiu- nii de a dezarma și dizolva aceste formațiuni,- partidul le-a menținut și-întărit. Formațiunile patriotice s-au dovedit un sprijin prețios în marile acțiuni ale maselor populare pentru luarea cu'asalt a primăriilor și prefecturilor, pentru înfăptuirea pe cale ’ revoluționară a reformei a- grare, pentru instaurarea, la 6 Martie 1945, a primului guvern democratic din istoria Romîniei.Faptele de vitejie săvîrșite de formațiunile patriotice de luptă în zilele-glorioase ale lui August 1944 vor rămîne înscrise în istoria luptelor purtate de poporul nostru pentru eliberarea sa națională și socială, pentru viitorul fericit pe care, sub conducerea partidului, și-l făurește astăzi.

VARȘOVIA 11 Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : La 11 august, oamenii muncii din Polonia l-au condus pe ultimul drum pe Aleksander Zawadzki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, președintele Comitetului Frontului unității poporului. In capitala Poloniei au sosit delegați din toate colțurile țării pentru a cinsti memoria dispărutului.Ultima gardă de onoare a fost formată din Wladyslaw Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, Edward Gierek, Ignacy Loga-Sowinski, Zenon Klisz- ko și Marian Spychalski.La ora 15,00, în acordurile unei melodii funebre, purtat pe umeri de membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., sicriul acoperit cu drapelul de stat al Poloniei a fost scos din clădirea Consiliului de Stat și așezat pe un afet de tun. în fruntea cortegiului se afla o companie de onoare, un grup purtînd drapelele organizațiilor obștești unde a activat defunctul, precum și ofițeri cu perne de catifea pe care erau decorațiile și cascheta de miner a lui A. Zawadzki. Numeroși oameni ai muncii, reprezentînd diferite regiuni ale țării, purtau coroane de flori.In urma afetului pășeau membrii familiei defunctului, conducători de partid și de stat, delegațiile de peste hotare, reprezentanți ai corpului diplomatic, delegații din întreprinderi și instituții, printre care o delegație de mineri din bazinul Sileziei.Timp de o oră și jumătate, cortegiul funebru a parcurs drumul pînă în Piața Teatrului. Zeci de mii de locuitori ai capitalei Poloniei au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas bun de la A. Zawadzki.în Piața Teatrului, unde se înalță monumentul eroilor Varșoviei, a a- vut loc mitingul de doliu al oamenilor muncii. La tribună au luat loc conducătorii partidului și guvernului R. P. Polone, în frunte cu W. Gomulka și J. Cyrankiewicz, familia defunctului, conducători ai partidelor politice și organizațiilor obștești, membrii delegațiilor străine sosite la funeraliile lui A. Zawadzki. La tribună au luat loc, de asemenea, membrii delegației țării noastre conduse de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne.Luînd cuvîntul în numele C.C. al P.M.U.P., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, W. Gomulka a exprimat profunda durere a oamenilor muncii în legătură cu încetarea din viață a lui
MANIFESTĂRI
CONSACRATE ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII PATRIEIPe scena Teatrului C.C.S. din Capitală, marți a continuat să se desfășoare întrecerea din cadrul finalei celui de-al VII-lea Concurs pe țară al formațiilor artistice de amatori, în cursul dimineții au evoluat în fața juriului și a unui numeros public artiștii amatori din regiunea Bacău,iar după-amiază s-au prezentat formațiile de amatori selecționate din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. în cursul zilei au mai sosit ca invitați pentru a participa la finala Concursului folcloriști din Uniunea Sovietică și R. D. Germană.Marți după-amiază a avut loc în Capitală un simpozion cu tema „20 de ani de înflorire a artei și culturii romînești“. Au vorbit acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă, acad. Ion Jalea, artist al poporului, președintele Uniunii artiștilor plastici, și Ion Dumitrescu, maestru emerit al artei, președintele Uniunii compozitorilor din R. P. Romînă. în încheiere, participanții au asistat la un program artistic prezentat de soliști ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne și ai Teatrului de Operetă.Tot marți a avut loc în Capitală simpozionul „Scriem noua istorie a patriei : oameni, locuri și fapte“, organizat de Consiliul pentru răspîn- direa cunoștințelor cultural-științi- fice din C.S.C.A. și Universitatea populară a orașului București. Au luat cuvîntul scriitorii Marcel Bres- lașu, Dan Deșliu și Constantin Chi- riță. (Agerpres)
T E A T R E • C I N E M A T 0 G R A F E
TEATRE : Teatrul de stat de operetă 

(la teatrul de vară „Herăstrău") : Prințe
sa circului — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical ,.C. Tănase“ (în grădina „Boe
ma", în caz de ploaie în sala „Savoy”) : 
Și băieții și fetele — (orele 20,15). Circul 
de stat : Sărbătoare la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Zilele filmului 
romînesc : Carpați (orele 18,15), Grădina 
„Arta“ (Calea Călărași nr. 153 — orele 
20), Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 
143 — orele 20). Rebelul magnific : Patria

Cel șapte 
Republica 

Luceafărul 
(8,15; 11,15; 
(9,30; 12,30;

(10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). 
magnifici — cinemascop : 
(8,30; 11,30; 14,30; 18; 2115), 
(9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
14,15; 17,15; 20,15), Feroviar
15,30; 18,30; 21,30), Aurora (9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Grădina 
„Festival“ (Pasajul „Eforie" — orele 
19,45), Patinoarul „23 August” (Bd. Mun
cii — orele 20), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20,15), Stadionul 
„Dinamo” (Șos. Ștefan cel Mare — ore
le — 20). Vara în nordul sălbatic : Car
pați (10; 12; 14; 16; 20,30), Capitol (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 20), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vldu nr. 
5 — orele 20). Comoara din lacul de ar
gint — cinemascop : București (915; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21). Miorița
(10,15; ■ 12,30; 15,30; 17,45; 20), Floreasca 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30: 21). Arenele .Liber
tății” (Str. 11 Iunie — orele 20). întune
ric în plină zi S Festival (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Căliți în foc — cinema
scop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (10; 12; 16; 18; 20). Aventurile u- 
nül tînăr — cinemascop : Central (9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45). Imblînzltoril de bi
ciclete : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 

A. Zawadzki, unul din cei mai de seamă militanți ai mișcării muncitorești poloneze, cunoscut conducător de partid și de stat. Evocînd viața și lupta lui A. Zawadzki, W. Gomulka a spus : „A plecat dintre noi fiul bazinului carbonifer „Dombrowski“, comunistul provenit din sînul poporului, luptătorul și revoluționarul care în decurs de patru decenii a dus o luptă dîrză și eroică sub steagul marxism-leninismului pentru cauza clasei sale, a poporului său, a țării sale, pentru eliberarea celor asupriți și exploatați. A plecat dintre noi omul care și-a dedicat întreaga viață măreței cauze a socialismului, în care s-au contopit patriotismul înflăcărat și internaționalismul proletar, care a legat în- tr-un tot indestructibil dragostea față de poporul său cu frăția între toate popoarele, care și-a înscris numele în istoria mișcării muncitorești și a poporului său, în istoria Poloniei populare“.„Cu profundă durere — a spus în încheiere W. Gomulka — îmi iau rămas bun, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în numele Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Polone, de la tovarășul nostru Aleksander Zawadzki, marele fiu al Poloniei, om de stat, comunist și patriot, luptător revoluționar al clasei muncitoare, apărător al unității naționale, internaționalist și constructor al Poloniei populare. Amintirea Sa va trăi veșnic“.Au luat apoi cuvîntul Czeslaw Wycech, mareșal al Seimului R. P. Polone, președintele Partidului Țărănesc Unit, și Stanislaw Kulczyn- 6ki, locțiitor al președintelui Consiliului de Stat, președintele Partidului Democrat, care au vorbit despre pierderea grea suferită de par-
Condoleanțe prezentate
de conducătorul delegației R. P. RomineVARȘOVIA. — In seara zilei de 11 august, în Palatul Consiliului de Miniștri al R. P. Polone a avut loc o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat ai R. P. Polone cu delegațiile de peste hotare participante la funeraliile lui Aleksander Zawadzki. Cu acest prilej, conducătorul delegației R, P. Romîne, tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, s-a întreținut cu tovarășul Wladislaw Gomulka, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., și a transmis din partea Comitetului Central

INFORMAȚII
PRIMIREA LA PALATUL 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A PREȘEDINTELUI ADUNĂRII 

REPUBLICII SOCIALISTE 
CROAȚIAMarți la amiază Ștefan Nicolau, vicepreședinte al M.A.N., a primit la Palatul Marii Adunări Naționale pe Ivan Kraiacici, președintele Adunării Republicii Socialiste Croația din R. Ș. F. Iugoslavia, care ne vizitează țară. La primirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte deputății Anton Breitenhoffer, Teodor Marinescu, Alexandru Boabă, Stanciu Stoian. A fost de față Arso Milatovici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București.

SOSIREA IN CAPITALĂ 
A MINISTRULUI PETROLULUI 

ȘI CHIMIEI
DIN REPUBLICA INDIALa invitația Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, marți seara a sosit în Capitală Humayun Kabir, ministrul petrolului și chimiei din Republica India. La sosire pe aeroportul Băneasa oaspetele a fost întîmpinat de Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului, funcționari superiori din M.A.E. Au fost de față K. R. F. Khilnani, ambasadorul Indiei în

SPORT Șahiștii rcmini in finala „Cupei Europei"Marți, la Sinaia s-a disputat ultima rundă a zonei a 3-a a competiției internaționale de șah „Cupa Europei'. Echipa R. P. Romîne conduce cu 5—4 în meciul cu R. P. Ungară. Gheorghiu l-a învins pe Lengyel, iar Mititelu a cîștlgat la Honfi. S-au încheiat cu remiză partidele : Ghițes- cu-Portisch, Ciocîltea-Barcza, Botez- Bilek, Reicher-Forintos, Soos-Dely și
20,30).  Cerul șl mocirla : Union (16; 18,15;
20.30) . Program de filme pentru copil : 
Doina (orele 10). M-am îndrăgostit Ia 
Copenhaga : Doina (11 30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Inspectorul șl noaptea : Glulești
(10; 12: 14; 16; 18,15; 20.15). Rahova (15; 
17,15; 19,30; la grădină — Calea Rahovei 
nr. 103 — orele 20). Sosește Circul, Două 
povestiri : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Divorț italian : Cultural (16; 
18,15; 20.30). Germanie, steluțele tale ! : 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). La strada : 
Buzești (15; 17; 19). Arta (15,45; 18;
20,15). Comisarul : Crîngașl (16; 18.15;
20,30).  Doi colonei : Unirea (16; 18;’ la 
grădină — orele 20). împușcături în 
ceață : Tomis (9; 11; 13; 16,30; 18,30; la 
grădină — orele 20,15), Modern (10; 12; 
14; 16; 18; 20; Ia grădină — Str. 11 Iunie 
nr. 75 — orele 20,30), Drumul Sării (16; 
18; 20). Un surîs în plină vară: Flacă
ra (16; 18; 20,15). Cauze drepte — cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) : 
Popular (10,30; 16; 19,30). Domnul Topaze 
— cinemascop : Moșilor (16; 18; la grădi
nă — orele 20,30). Dragoste lungă de-o 
seară : Cosmos (16; 18; 20). Cel patru că
lugări : Viitorul (15; 17; 19; 21). Dezră- 
dăcinații : Colentlna (15; 17,15; 19,30). Ko- 
zara : Volga (10; 12.30; 15,30; 18; 20,30). 
Era noapte la Roma — ambele serii : 
Progresul (15; 18: 21). Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile - cinemascop (ambele se
rii) : Lira (10; 15,30; 19). Kaloian : Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Valea Vulturilor : 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pompierul a- 
tomic : Pacea (16; 18; 20). Lumea comică 
a Iul Harold Lloyd : Vltan (16; 18; 20; la 
grădină — Calea Dudeștl — orele 20,30). 
Lacrimi ttrzii : Grădina „Lira" (Calea 13 

tidul comuniștilor polonezi, de clasa muncitoare poloneză.A vorbit apod A. I. Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., conducătorul delegației guvernamentale sovietice la funeralii. C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem, Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., popoarele Uniunii Sovietice, a spus A. I. Mikoian, eu împuternicit delegația noastră guvernamentală să exprime sentimentele lor de adîncă durere. Moartea a răpit din rîndurile noastre pe un eminent conducător de partid și de stat. Viața și activitatea tovarășului A. Zawadzki este un exemplu de slujire neprecupețită a clasei muncitoare, a poporului și partidului său.La mitingul de doliu au mai luat cuvîntul Bohuslav Lastovicka, președintele Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace, membru în Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Friedrich Ebert, membru în Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G.După terminarea mitingului de doliu din Piața Teatrului s-a format un cortegiu de mașini care s-au îndreptat spre cimitirul militar. Aci, în sunetele Internaționalei, sicriul cu rămășițele pămîntești ale lui Al. Zawadzki a fost depus în cripta de piatră de pe aleea „Zasluzonych“.Au fost trase 3 salve de onoare, apoi conducătorii polonezi și șefii delegațiilor străine, printre care și șeful delegației R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe Apostol, au prezentat condoleanțe familiei defunctului.
★în cursul după-amiezii de marți, postul de televiziune București a transmis prin Interviziune de la Varșovia aspecte de la funeraliile lui Aleksander Zawadzki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

al P. M. R., al Consiliului de Stat și al guvernului R.P. Romîne, din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, personal, cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea grea suferită de poporul polonez, arătînd, în același timp, că poporul romîn și conducerea de partid și de stat a R. P. Romîne este alături de poporul frate polonez în aceste clipe grele. Mulțumind, tovarășul Wladislaw Gomulka a transmis urări de bine și sănătate tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal și noi succese poporului romîn.
R. P. Romînă. și membri ai ambasadei. în timpul -, șederii în țara noastră, ministrul petrolului și chimiei din India va vizita unele rafinării de petrol și unități ale industriei chimice.

NEGOCIERI COMERCIALE 
ROMÎNO - GH A NEZEîn ultimele zile au fost purtate la București discuții comerciale între o delegație glianeză, condusă de E. R. Hayford, secretar principal al Departamentului Energiei, și o delegație romînă, condusă de V. Răuță. secretar general în Ministerul Comerțului Exterior. La aceste discuții, care s-au referit la dezvoltarea schimburilor comerciale între Republica Populară Romînă și Republica Ghana, a participat și E. K. Dadzie, ambasadorul Republicii Ghana la București.Negocierile purtate au avut ca rezultat încheierea de către întreprinderea de stat pentru comerțul exterior Industrial export a unui contract potrivit căruia aceasta va livra către organizația ghaneză .Water Resources and Power Secretariat“ 2 instalații de foraj tip 4 LD. împreună cu materiale și actesorii, precum și a unui contract de asistență tehnică pentru montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor. (Agerpres)

Radovici-Flesch. Szilaghi l-a învins pe Nacu. A iost întreruptă partida Pavlov-Haag. în partidele întrerupte luni au iost înregistrate rezultatele : R. P. Romînă-R. D. Germană 6,5— 3,5 puncte și R. P. Ungară—R. P. Bulgaria 7—3. Indiferent de rezultatele înregistrate în aceste partide, în turneul final s-au calificat echipele R. P. Ungare și R. P. Romîne.
Septembrie nr. 196 — orele 20,15). Totul 
despre Eva : Grădina „Buzești” (Str. Bu 
zești nr. 9—11 — orele 20,30). Ucigașul și 
lata : Grădina „Colentina" (Șos. Colen- 
tina nr. 84 — orele 20) Domnișoara.. 
Barbă Albastră : Grădina „Aurora” (Bd 
Dimitrov nr. 118 — orele 20.30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost instabil, 

șl rece, cu cerul mai mult acoperit, ex 
eeptînd Moldova, unde a fost schimbă 
tor. Au căzut ploi temporare și sub foi 
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice în toate regiunile țării. Vîntui 
a_ suflat slab, pînă la potrivit predomi- 
nînd din sectorul nord-vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 28 grade la Iași și 13 gra
de la Oravița. La București : Vremea a 
fost instabilă șl rece, cu cerul acoperit. 
Temporal a plouat. Vîntui a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă a 
atins 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele do 13, 14 
șl 15 august a. c. In țară : Vremea se 
menține instabilă, apoi se va ameliora 
treptat. Cer variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. Vînt po
trivit din nord-vest. Temperatura stațio
nară la început, apoi în creștere ușoară. 
Minimele vor oscila între 6 și 16 grade iar 
maximele între 18 și 28 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme instabilă și ră
coroasă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în creștere ușoară.
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GENEVA

In Comitetul 
pentru dezarmareGENEVA 11 (Agerpres). — Marți dimineața, la Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc cea de-a 206-a ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Ședința, care a durat numai o oră, a fost prezidată de Karlo Lukanov, reprezentantul Bulgariei. Discuțiile în cadrul ședinței s-au referit la problema lichidării mijloacelor de transportare a armei nucleare la țintă. Reprezentantul Angliei, J. B. Tahourdin, s-a pronunțat în favoarea creării așa-nu- mitului grup de lucru în problema lichidării mijloacelor de transportare a armei nucleare la țintă, a expus din nou concepțiile delegațiilor occidentale în această problemă. După cum se știe, delegațiile occidentale vor ca grupul de lucru să discute așa-numita „reducere procentuală“ a mijloacelor de transportare, proiect care prevede ca potențialul racheto-nuclear de mare amploare să rămînă neatins pînă în ultimul moment al dezarmării. Delegatul englez, sprijinind acest punct de vedere, a afirmat totuși că răspunderea pentru faptul că grupul de lucru nu a fost încă înființat revine celorlalți reprezentanți din comitet. Reprezentantul Bulgariei, K. Lukanov, a afirmat că țările occidentale manifestă grijă nu • pentru căutarea căilor spre înlăturarea divergențelor, ci pentru a-și declina răspunderea și a o arunca asupra a- celora care tind în mod sincer și e- fectiv să iasă din impas. Occidentul trebuie să manifeste o abordare constructivă și atunci Comitetul celor 18 va progresa în activitatea sa,^ a spus el. în ședința de marți s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Al. Zawadzki, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

congo Semne de nesupunere 
In rindurile trupelor 
guvernamentaleLEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). Agenția U.P.I. relatează că în rîn- durile armatei centrale congoleze s-au înregistrat pentru primă oară de la venirea ia putere ă lui Chombe semne de' nesupunere față de comandanți. O mie de jandarmi încadrați în armata centrală au refuzat marți să șe îmbarce în avioanele cu care urmau să plece pentru a întări forțele armate în vederea unei încercări de a recuceri orașul Stanleyville. Totodată, s-a soldat cu eșec și noua încercare a trupelor guvernamentale de a recuceri importanta localitate minieră Manono. Comandamentul armatei congoleze a anunțat că partizanii au ocupat centrul minier Kigulube, la 100 mile de Bukavu.

DUPĂ REZOLUȚIA CONSILIULUI

DE SECURITATE ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ
NEW YORK 11 (Agerpres). — în legătură cu rezoluția Consiliului de Securitate, prin care se cere tuturor părților implicate în criza din Cipru să se abțină de la orice amestec sau atac împotriva insulei, premierul turc, Ismet Inönü, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate, a anunțat că „Turcia va respecta întocmai apelul de încetare a focului în Cipru atît timp cît situația va rămîne calmă în insulă“. La rîndul său, premierul grec, Papandreu, a reafirmat hotărîrea Greciei de a respecta încetarea focului în Cipru, subliniind că „guvernul grec este hotărît să a- pere pacea și să contribuie la soluționarea problemei cipriote pe cale pașnică“.în ce privește poziția guvernului Ciprului, ea a fost definită în scrisoarea adresată de președintele Republicii, Makarios, secretarului general al O.N.U., U Thant, și președintelui Consiliului de Securitate. în scrisoare se arată că guvernul cipriot va respecta întocmai apelul de încetare a focului în Cipru. Președintele Ciprului mulțumește secretarului general al O.N.U. pentru e- forturile depuse de acesta în sprijinul soluționării crizei din Cipru și declară că „a ordonat,. încă de la 8 august, ciprioților greci să înceteze orice atac îndreptat împotriva ciprioților turci“.

NEW YORK 11 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite s-a anunțat că secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut cunoscut că a dat instrucțiuni comandantului suprem al forței O.N.U. în Cipru, generalul Thimaya, „să coopereze fără rezervă cu toate părțile interesate în respectarea încetării focului în insulă“. El a adresat un apel guvernelor Greciei, Turciei și Ciprului, precum și celor două comunități din insulă să acorde sprijin deplin misiunii comandantului forței O.N.U. în Cipru în eforturile sale de menținere a păcii. Secretarul general al O.N.U. a cerut, de asemenea, reprezentantului său personal în Cipru, Galo Piaza, să se reîntoarcă imediat la Nicosia. U Thant a anunțat că în momentul de față rezoluția Consiliului de Securitate adoptată duminică, privind încetarea operațiunilor militare, este respectată.
★GENEVA 11 (Agerpres). — La Geneva s-a anunțat că mediațorul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomioja, va pleca la 16 august la Atena ur- mînd ca apoi să viziteze Ankara și Nicosia. în cursul vizitei sale'în cele trei capitale, mediatorul O.N.U. ‘ va avea o serie de discuții cu reprezentanții celor trei guverne asupra problemei cipriote.
★COPENHAGA 11 (Agerpres). — Guvernul danez a anunțat luni că a hotărît menținerea unității daneze în cadrul forței O.N.U. pentru Cipru.

Declarația guvernului sovietic 
cu privire la conferința O. S. A.MOSCOVA 11 (Agerpres). — După cum transmite TASS, în legătură cu adoptarea de către cea de-a IX-a Conferință consultativă a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane a rezoluției și declarației îndreptate împotriva Republicii Cuba, precum și cu transmiterea textului rezoluției către Consiliul de Securitate, guvernul sovietic a dat publicității o declarație.Rezoluția O.S.A., se arată în declarație, propune statelor membre ale acestei organizații să „nu întrețină relații diplomatice sau consulare cu guvernul Cubei“, „să înceteze orice comerț“ — direct sau indirect — cu Cuba“ și „să pună capăt tuturor transporturilor maritime dintre țările lor și Cuba“.

Adoptînd această rezoluție, se spune în declarație, Organizația Statelor Americane și-a însușit, prin încălcarea flagrantă a Cartei O.N.U., atribuțiile și răspunderea Consiliului de Securitate. Uniunea Sovietică nu a îngăduit niciodată și nu va îngădui să fie încălcată Carta O.N.U. „Guvernul sovietic consideră necesar să sublinieze că întreaga răspundere pentru adoptarea de către O.S-A. a unei rezoluții nejuste, îndreptate împotriva unui membru al O.N.U. — Republica Cuba — și care constituie o primejdie pentru pacea și securitatea generală, revine de-a-ntre- gul S.U.A. și guvernelor acelor state membre ale O.S.A., care’ au votat pentru adoptarea acestei rezoluții“.

în Intîmpinarea celei de a 20-a aniversări

a eliberării Romîniei
PRAGA 11. — Corespondentul A- gerpres transmite: La 11 augusț, la Praga a avut loc vernisajul expoziției artiștilor plastici Alexandru Ciucurencu și Geza Vida. Festivitatea a fost precedată de o conferință de presă în care pictorul Alexandru Ciucurencu a răspuns întrebărilor puse de redactorii ziarelor centrale cehoslovace cu privire la dezvoltarea artelor plastice în R. P. Romînă.La vernisaj a luat cuvîntul dr. Cestmir Cisar, ministrul învățămîntului și culturii al R, S. Cehoslovace, care a evocat tradiția relațiilor de •prietenie romîno-cehoslovace, subliniind aportul adus de armata romînă la eliberarea Cehoslovaciei. „După eliberare — a spus vorbitorul — în Romînia s-au produs transformări revoluționare pe toate planurile, ca și pe plan ciiltural-artîă- tic, expoziția de față fiind o . mărturie a acestor transformări“. A răspuns prof. Gheorghe Nițescu,. ambasadorul extraordinar și plenipptenr țiar al R. P. Romîne în R. Ș- Cehoslovacă, care a relevat că expoziția celor doi artiști romîni se deschide în preajma celei dera XX-a aniversări a evenimentelor din August 1944. Vorbitorul a arătat că' în anii Care s-au scurs de la eliberarea celor două țări, prietenia romîno- cehoslovacă a cunoscut o continuă dezvoltare și adîncire în spiritul internaționalismului socialist. La deschiderea expoziției au participat Antonin Gregor, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe, membri ai corpului diplomatic, artiști și critici plastici, ziariști. Picturile și sculpturile expuse s-au bucurat de o unanimă apreciere.PRAGA 11 (Agerpres). — La ambasada Republicii Populäre Romîne din Praga a avut loc o conferință de presă. Au participat numeroși ziariști cehoslovaci, corespondenți stră-

ini și atașați de presă ai unor ambasade. Prof. Gh. Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne, a vorbit despre succesele obținute de țara noastră în ultimele două decenii. Conferința de presă s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.HAVANA 11 (Agerpres). — Universitatea din Havana a organizat o seară culturală închinată, celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei. Ambasadorul R. P. Romîne în Cuba, Mihai Magheru,.a vorbit despre însemnătatea zilei de 23 August 1944 și succesele obținute în domeniul învățămîntului. Despre muzica cultă și populară romînească a vorbit profesor dr. Pilar Lines. Conferința, a Tost ilustrată cu muzică înregistrată. pe discuri. In cadrul Universității s-a inaugurat o expoziție fotografică a realizărilor R. P. Romîne.RABAT 11 (Agerpres). — Cu prilejul celei dé-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, posturile de radio marocane au transmis o emisiune despre Republica Populară Ro- țnînă. :..î,n cadrul emisiunii a fost prezentată o amplă expunere despre dezvoltarea Republicii Populare Romîne și un program de muzică ro- mîneăscă.ACCRA 11 (Agerpres). — La centrul de cercetări științifice al Academiei ghanèze din Tafo a avut loc o; gală de filme documentare romî- nești, la care au luat parte numeroși specialiști, tehnicieni și muncitori -ghanezi.NICOSIA 11 (Agerpres). — In o- rașul Famagusta s-a deschis o expoziție de fotografii privind realizările poporului romîn în cei 20 ani de la eliberarea țării. La vernisaj a participat un mare număr dè persoane.
CAMPANIA ELECTORALĂ DIN S. U. A

Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE
LÀ ORDINEA ZILEI

Cum este vâzutâ la 
Bruxelles „experiența 
Chombe"
Greve în Spania 
Tratativele anglo- 
libiene

ritate cu muncitorii care cer îm
bunătățirea sistemului de asigu
rări sociale. Această grevă a în
ceput la numai două luni după 
terminarea valului de greve ce 
au avut loc în Asturia.

Intr-o corespondență din Bru
xelles pe marginea situației din 
Congo, ziarul „Le Monde" scrie :Informațiile survenite în ultimele zile din Leopoldville îndeamnă să se creadă, la Bruxelles, că o nouă pagină este pe punctul să se întoarcă în Congo și că experiența Chombe este pe cale să se siîrșească. De pe acum se pune întrebarea — cine îl va înlocui pe actualul prim-ministru și ce relații vor putea fi stabilite cu succesorul său.La Bruxelles se crede, în orice caz, că este prea tîrziu pentru a se redresa situația. Corespondentul amintește apoi că ministrul de externe belgian Spaak a examinat evoluția situației din Congo cu trimisul special al președintelui Johnson, subsecretarul de stat Harriman. Washingtonul pare să fi insistat pentru ca militarii belgieni să ia efectiv conducerea operațiilor împotriva răscu- laților. întrevederile dintre domnii Spaak și Harriman, după cum se asigură, au fost „marcate de cordialitate și franchețe"... Ambasadorul belgian la Leopoldville a revenit în capitala congoleză purtător al unui mesaj al domnului Spaak în care ministrul de externe belgian confirmă că asistența tehnică a Belgiei 'este integral menținută.

Referitor la situația din Spania, corespondența publicată în săptă- mînalul „La Tribune des Nations" semnalează cîteva noi arestări operate de autoritățile polițienești la Sestao, lîngă Bilbao. în ce privește situația din țară, în corespondență se arată că nemulțumirea crește în păturile cele mai diferite ale populației țărănești, proprietarii nelatifundiari plîngîndu-se de prețul mic al producției, de profiturile exorbitante ale unor circuite intermediare, de importurile de „șoc" etc. Salariații se plîng de numărul prea mare de zile în care șomează (aproape o jumătate din an), exper- ții se neliniștesc de lipsa de investiții, de zigzagurile din producție, de carențele „planului de dezvoltare" etc... Este prea devreme de a trage concluzii. ' Rămîne totuși ceva sigur: orologiul guvernamental marchează o oră diferită, cu mult rămasă în urmă, față de orologiul vieții reale spaniole. Calmul din vacanța de vară nu este suficient pentru a a- propia acele.
Postul de radio Libia a anunțat 

că Joi își va începe activitatea la 
Tripoli Comisia tehnică mixtă 
libiano-engleză.

Corespondență din Roma

ACTUALITATEA POLITICA ITALIANA
Boala gravă a președintelui Segni, 

aflat acum în imposibilitate de a-și 
exercita funcțiile de șef al statului, 
după cum a atestat in mod ofi
cial luni la amiază colegiul de me
dici, a ridicat o problemă constituțio
nală pentru rezolvarea căreia au fost 
necesare o serie de consultări între 
președinții celor două camere ale 
parlamentului ji șeful guvernului. 
Art. 86 din constituția italiană (în 
care nu e înscrisă funcția de vice
președinte al republicii) prevede că, 
în cazul cînd președintele republicii 
este împiedicat temporar să-și exer
cite atribuțiile, ele urmează să fie 
preluate de președintele Senatului. 
Este însă pentru prima dată în isto
ria Republicii Italiene cînd a inter
venit necesitatea aplicării acestui 
articol din constituție, ceea ce face 
să nu existe un precedent de proce
dură. Potrivit relatărilor presei ita
liene din aceste zile, căile procedu
rale luate în discuție de personalită
țile politice erau în esență două : 
transferarea temporară a funcțiilor 
șefului statului în sarcina președin
telui Senatului să fie hotărîtă de cele 
două camere ale parlamentului sau 
de Consiliul de Miniștri, de comun 
acord cu președinții celor două 
camere pe baza concluziei colegiului 
de medici care îl îngrijesc pe pre
ședintele Segni. In cele din urmă a 
fost adoptată această ultimă cale 
procedurală și, după cum se știe, 
președintele Senatului, Cesare Mer- 
zagora, a preluat temporar, începînd 
de luni, atribuțiile președintelui re
publicii. Normele constituționale îi 
acordă președintelui supleant toate 
prerogativele șefului statului cu ex
cepția dreptului de a dizolva parla
mentul.

Parlamentul urmează să-și reia lu
crările la sfîrșitul lunii august. 
Deputății Camerei au intrat în va
canță parlamentară la două zile 
după desfășurarea votului de încre
dere asupra programului noului gu
vern de coaliție (din care fac parte 
Partidul Democrat Creștin, Partidul 
Socialist, Partidul Social Democrat 
și Partidul Republican) în urma că
ruia, după 43 zile de la declararea 
crizei guvernamentale, cel de al doi
lea cabinet prezidat de Aldo Moro a 
primit învestitura oficială. Pentru 
săptămâna în curs au fost anunțate

reuniuni ale Consiliului de Miniștri 
care să aprobe oficial o serie de mă
suri cu caracter economic, preconi
zate în declarația-program în legă
tură cu dificultățile economice despre 
care a vorbit pe larg premierul Moro 
în parlament. „In săptămînile urmă
toare, scria recent ziarul „Corriere 
della Serra“, activitatea noului gu
vern va fi absorbită de elaborarea 
așa-numitelor măsuri conjuncturale. 
Problemele politice spinoase care au 
rămas vor fi amînate pentru la 
toamnă". „Prima dintre aceste pro
bleme, observă cotidianul „La 
Stampa“, e aceea a zonelor de disen
siune din interiorul coaliției — în 
Partidul Socialist, opoziția lornbar- 
diană, iar în partidul Democrat 
Creștin dizidența fanfaniană, care 
iau forme mereu mai deschise“.

Atenția observatorilor politici de 
la Roma e îndreptată în aceste cir
cumstanțe spre viitoarele congrese 
ale Partidului Democrat Creștin și 
Partidului Socialist. Congresul ex
traordinar al Partidului Socialist e 
prevăzut pentru un termen măi în
depărtat, în luna decembrie, fără să 
fie precizată încă data. In ce pri
vește Congresul Partidului Democrat 
Creștin, el urmează să aibă loc, po
trivit datei anunțate de presa ita
liană, în primele două săptămâni 
după reluarea activității parlamen
tare și .anume între 11—14 septem
brie, la Roma. După cum se știe, 
Congresul democrat-creștin trebuia 
să se desfășoare încă de la începutul 
lunii iulie, delegații au fost aleși, 
dar el s-a amînat din cauza crizei 
guvernamentale. Pe măsură ce se a- 
propie deschiderea acestui congres, 
în comentariile ziarelor italiene re
vin tot mai insistent o serie de în
trebări pe care și le pune în ultimul 
său număr și săptămânalul „L'Es- 
presso“ privind poziția pe care o va 
adopta fostul premier Fanfani : „Va 
ataca guvernul de la dreapta cum a 
făcut tot timpul campaniei precon- 
gresuale (din iunie) ? Sau îl va ataca 
de la stingă cum pare să facă de 
cîteva zile ? Dacă la apropiatul con
gres, încheie articolul din „L’Espres- 
so", Fanfani va porni un atac de la 
stingi împotriva coaliției guverna
mentale, poziția lui Nenni va deveni 
delicată".

Octavian PALER

populației în șalele terorizate de 
secta de fanatici religioși „Lumpa"

PHENIAN. Cu prilejul vizitei de 
prietenie pe care delegația Consiliului 
Național al Femeilor din R. P. Romî
nă o face în R.P.D. Coreeană la invi
tația C.C. al Uniunii democrate a fe
meilor coreene, la Phenian a avut loc 
o adunare la care a luat cuvîntul 
Kinok Soon, prim-vicepreședintă a 
C.C. al Uniunii democrate a femeilor 
coreene. Vorbitoarea a adresat un cu- 
vînt de salut delegației femeilor ro
mîne și a urat poporului, femeilor din 
Romînia succese în construcția socia
listă. Răspunzînd, Maria Ciocan, se
cretară a Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, conducă
toarea delegației, a transmis femeilor 
coreene urări de succes în lupta pen
tru construcția socialistă și unificarea 
pașnică a țării. La adunare au luat 
parte Manole Bodnăraș, ambasadorul 
R. P. Romîne în R.P.D. Coreeană, și 
membri ai ambasadei romîne.

MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S., la Moscova a sosit pentru a 
se odihni Palmiro Togliatti, secretarul 
general al P.C. Italian, și. soția sa, Leo- 
nilde Jotti, membră a conducerii P. C. 
Italian.

GEORGETOWN. Forțele de ordi
ne au descoperit o rețea de teroriști,

WASHINGTON 11 (Agerpres). — La Hershey, statul Pennsylvania, vă avea loc miercuri o reuniune â fruntașilor partidului republican, care va examina — după cum a declarat D. Eisenhower junior (nepotul fostului președinte) — strategia ce urmează să fie adoptată de partid în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din toamna â- ceasta. Potrivit aceleiași surse, la această reuniune, ce se va desfășura cu ușile închise, vor participa numai aproximativ 40 de persoane, în afară de Barry Goldwater și William E. Miller, candidații republicani pentru postul de președinte și vicepreședinte, printre participant se menționează a fi William Scranton, guvernatorul statului Pennsylvania, fostul președinte D. senhower, fostul vicepreședinte

chard Nixon, guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, precum și 12 din cei 14 guvernatori republicani și 14 din cei 17 candidați republicani pentru postul de guvernatori.

După cum relatează corespon
dentul de la Madrid al ziarului 
englez „Times", la sfîrșitul săp- 
tâmînli trecute în partea de nord- 
vest a Asturiei au izbucnit din 
nou greve. Cîteva sute de mineri, 
relatează corespondentul, au de
clarat o grevă în semn de solida-

După cum au relatat agențiile de presă această comisie a fost creată în urma tratativelor care s-au desfășurat recent între ministrul afacerilor externe al Libiei, Hussein Maazak, și ambasadorul Marii Britanii, Roderick Sarell. Comisia va discuta căile de realizare a acordului preliminar referitor la retragerea trupelor engleze din această țară. După cum s-a mai anunțat, în urma tratativelor inițiate de guvernul libian pentru desființarea bazelor militare engleze de pe teritoriul țării s-a realizat un acord care prevede retragerea unei părți a trupelor britanice pînă la sfîrșitul acestui an, ca o primă etapă a evacuării celor două baze aeriene engleze de pe teritoriul Libiei.
NOTE

Represiuni în Arabia Saudifă

Ei-Ri-
Reapărut în La Paz

Lechin își 
activitatea

continuă 
politică(Agerpres). —• JüanLA PAZ 11Lechin, fostul vicepreședinte al Bolivie!, care, după cum s-a anunțat, dispăruse în urma unui atentat comis împotriva sa, a reapărut. El. a convocat o conferință de presă de- clarînd că își va continua campania împotriva președintelui Paz Esten- soro. Muncitorii din minele naționalizate ale Boliviei au declarat o grevă de 48 de ore în semn de solidaritate cu Lechin.

în ultimele zile în Arabia Saudită 
se desfășoară un nou val de repre
siuni, urmare a evenimentelor care 
au avut loc la întreprinderile com
paniei petroliere „Aramco“ („Ara
bian American Oil Company“). Mun
citorii și funcționarii acestei compa
nii au protestat împotriva condițiilor 
grele de muncă. Ei au cerut majo
rarea salariilor de mizerie pe care 
le primesc, plata orelor suplimentare și asigurări împotriva concedierilor 
samavolnice. Pe terenurile petroliere 
situate în răsăritul Arabiei Saudite 
muncitorii au cerut reprimirea la 
lucru a celor concediați ilegal, ridi
carea interdicției cu privire la greve și dreptul la înființarea unui sindi
cat al muncitorilor petroliști. Drept 
răspuns, autoritățile saudite au în
ceput o campanie de teroare. Poliția 
și armata aruncă în închisori zeci de 
oarneni, se dedau la tot felul de acte de samavolnicie.

Campania de teroare este condusă 
de unul dintre membrii familiei re
gale, prințul Fahd al Saud, care o- 
cupă și postul de ministru de inter
ne. El este totodată unul dintre cei 
mai mari exploatatori, avînd depozi
tate la bănci milioane de lire ster
line și fiind proprietar a peste 300 
de imobile in Djidah, Er Riad și 
Beirut.

Teroarea instaurată de autoritățile 
saudite a stîrnit un val de proteste 
din partea opiniei publice arabe. 
„Frontul de eliberare națională a 
Arabiei Saudite“, ,tFrontul de elibe
rare națională a Bahreinului“, „Uni
unea popoarelor din peninsula ara
bică“ și „Uniunea popular-democra- 
tă din Aden“ au făcut declarații de 
protest ; în presa arabă sînt publica
te articole pline de indignare împo
triva măsurilor de represiune.

Enigma Zech-Nenntwich
în aprilie anul acesta, evadarea 

fostului SS Obersturmführer Hans 
Walter Zech-Nenntwich din închi
soarea orașului vest-german Braun
schweig a stârnit o mare vîlvă. In

ziua de 7 august, Zech-Nenntwich se 
află din nou în mâinile autorităților 
vest-germane. Acum este depus 
închisoarea din Hanovra.

Presa vest-germană relatează că

care au organizat numeroase asasina
te și. acte de sabotaj pe întregul teri
toriu al țării, după declanșarea grevei 
lucrătorilor din industria zahărului. 
Numărul persoanelor asasinate de a- 
cești bandiți se ridică la 170, iar pa
gubele provocate de actele teroriste se 
evaluează la cîteva milioane de lire 
sterline.

PEKIN. Zilele acestea s-a deschis o 
expoziție italiană de aparataj medical 
și instrumente optice. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, Siao Fan-ciu, vicepre
ședintele Consiliului chinez pentru 
promovarea comerțului internațional, 
precum și Agatino Sava, directorul ex
poziției, și-au exprimat convingerea 
că. expoziția va contribui la extinderea 
relațiilor dintre Italia și R. P. Chineză.

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că 
la 11 august o delegație agricolă bul
gară, condusă de Marin Vacikov (mi
nistrul producției agricole), a plecat în 
vizită în S.U.A.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram“ rela
tează că președintele Indoneziei, Su
karno, va face o vizită oficială în Re
publica Arabă Unită la invitația pre
ședintelui Gamal Abdel Nasspr. Vizi

ta va avea loc la începutul lunii oc
tombrie, înainte de deschiderea Con
ferinței țărilor neangajate. în timpul 
vizitei, președintele Sukarno va avea 
convorbiri cu președintele Nasser în 
problema situației din Asia de sud-est, 
inclusiv în problema malayeză.

ZANZIBAR. Prim-vicepreședintele 
Republicii Unite Tanganica și Zanzi
bar, Karume, a numit b comisie de 
stat pentru controlul asupra probleme
lor financiare ale Zanzibarului. Comi
sia trebuie să elaboreze și să prezin
te pînă în luna octombrie recomandări 
în legătură cu crearea unui sistem cen
tralizat de control financiar în Zan
zibar.

ATENA. La 11 august, aproximativ 
1 000 de redactori și reporteri de la 
16 ziare ateniene, împreună cu tipo
grafii, au declarat o grevă de 24 de 
ore în sprijinul revendicărilor lor pri
vind mărirea salariilor și acordarea de 
alte beneficii materiale.

BAGDAD. Prin hotărîri preziden
țiale, în Irak au fost făcute marți cî
teva modificări în guvern. Generalul 
Fathi Siqili, fost guvernator militar al 
regiunii de nord, a fost numit minis

tru adjunct pentru probleme munici
pale, Abdel Karim Kanonne, care fu
sese ministru al industriei pînă la re
manierea guvernului din luna iunie, a

la

vineri, 7 august, la ora 12,30, însoțit 
de doi reporteri ai revistei „Der 
Stern“, care s-au ocupat îndeaproa
pe de evadarea lui Zech-Nenntwich, 
acesta și-a făcut apariția în Palatul 
de Justiție din Hanovra, unde a scos 
din buzunar o declarație dinainte 
pregătită și s-a predat autorităților. 
Nenntwich a sosit pe teritoriul Ger
maniei occidentale în ziua de dumi
nică. Scurt timp după ce a trecut 
frontiera, el a fost descoperit de cei 
doi reporteri care l-au însoțit de a- 
tunci tot timpul. încă nu s-a putut 
stabili cum de a reușit să treacă ne
observat frontiera. Unul dintre re
porteri, Hubertus Münch, a decla
rat la o conferință de presă : „Noi 
l-am descoperit în noaptea de dumi
nică spre luni, la ora 1,30. Nennt
wich părea extrem de surprins. In 
discuții, care au durat cîteva ore, el 
a fost sfătuit să se predea jtistiției.

In legătură cu reconstituirea eva
dării sale, „Die Welt“ precizează că 
principalul complice al lui Nennt
wich a fost Dieter Zeemann. Ziarul 
arată însă că a existat și un al doilea 
complice — un anume Hermann Gut- 
teck. Fost aviator militar, acesta l-a 
transportat pe Nenntwich, împreună 
cu logodnica sa, cu un avion parti
cular, în Elveția. De aici, Nenntwich 
a plecat în Africa.

Cei doi complici se află sub stare 
de arest. împotriva lui Zech Nennt
wich va începe un nou proces, în 
cursul căruia se speră că vor fi 
clarificate enigmele care învăluie 
persoana lui și, în primul rînd, cea 
referitoare la mobilul întoarcerii 
sale.

fost acum numit director al Băncii 
funciare de stat, iar genei aiul Mad- 
had Sirri, care a fost director al tu
rismului, a fost pus în retragere.

Portul olandez Scheweningen și-a mărit teritoriul cu o insulă artificială 
care și-a împlintat recent temeliile de oțel pe fundul apoi
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