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Printre șantierele de termoficare 
din București există și unul a că
rui lungime este de aproape 3 
km : se construiește cea de-a cin- 
cea conductă magistrală de ter
moficare. Ea pornește de la Cen
trala electrică de termoficare 
la Grozăvești și ajunge în 
cartier de locuințe din 
Taberei, 
de 1 000 
de acest 
tră. Prin 
gistrale se asigură alimentarea cu 
căldură a blocurilor de locuințe 
din Drumul Taberei, a acelora din 
zona de sud a orașului București 
— Ferentari, Pieptănari, Giurgiu
lui — precum și a unităților indu
striale din această zonă. Această 
arteră de termoficare va asigura 
în final căldură pentru 27 000 a- 
partamente. Soluțiile alese de 
către proiectant, Institutul de stu
dii și proiectări energetice, prevăd 
realizarea acestei magistrale cu 
un grad mare de folosire a ele
mentelor prefabricate la partea de 
construcții, ceea ce scurtează 
mult termenul de execuție ; tra
seul ales a permis amplasarea ae
riană a conductei pe o mare por
țiune, ceea ce aduce economii im
portante, o execuție și o exploa
tare mai ușoară.

Lucrările sînt într-un stadiu a- 
vansat.

de 
noul 

Drumul 
Conducta are diametrul 
mm, fiind cea mai mare 
fel realizată în țara noas- 
construirea acestei ma-

în cele șapte luni care au 
din acest an, furnaliștii din țara 
noastră au produs în plus față de 
plan 56 760 tone de fontă, iar oțe- 
larii aproape 99 000 tone de oțel. 
Cantitatea de fontă realizată în a- 
ceastă perioadă este aproape egală 
cu producția anului 1961, iar cea da 
oțel — mai mare decît producția a- 
nului 1959. Toate colectivele de 
muncă au obținut succese de seamă 
în întrecerea ce se desfășoară cu tot 
mai mare avînt în cinstea zilei de 
23 August, fruntași situîndu-se si-
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față de termene
Am poposit printre construc

torii de pe șantierul Uzinei de alu
miniu din Slatina. Sus, la 39 de 
metri înălțime, la cît a ajuns coșul 
de fum, lucrările se desfășoară din 
plin. Șeful de echipă Nicolae Gorea, 
maistrul Nicolae Pascovici, construc
torii conduși de ei s-au angajat să 
termine coșul, înalt de 75 de metri, 
înainte de termen. Construcția co
șului este cu 10 metri mai sus decît 
a fost prevăzut în plan pînă la 12 
august. Rezultă că de la 1 ianuarie 
și pînă la 12 august, ca urmare a 
accelerării ritmului de execuție a 
lucrărilor, constructorii din Slatina 
au-realizat economii de 175 de zile 
lucrătoare. Tălmăcite pe șantierul 
de aici, aceste zile-economii arată 
că la hala de electroliză-sud s-au 
montat cu două luni mai repede 3 
poduri rulante ; la aceeași hală, 
montarea celor 964 de tone bare de 
aluminiu pentru transportul ener
giei electrice s-a realizat cu 15 zile 
mai devreme. Cei 182 de stîlpi (fie
care de 27 tone greutate) de la hala 
de electroliză-nord au fost montați 
cu 10 zile înaintea termenului din 
grafic. La înălțarea turnului de 
pastă, a stației de compresoare și a 
altor obiective, construite într-un 
ritm mai accelerat față de termene
le prevăzute în graficele de execu
ție, s-au cîștigat încă 90 de zile de 
lucru.

Caracteristică pentru acest șantier 
este îmbinarea luptei pentru scurta
rea termenelor de execuție cu reali
zarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate.

Victor DELEÀNU

Un nou cartier 
la Pitești

Comitetului 
Muncitoresc

Central 
Romîn.

La invitația 
al Partidului 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a sosit în 
Capitală joi după-amiază delegația 
de partid și de stat a R. P. D. Co
reene care va participa la sărbăto- 

de-a 20-a aniversări a 
de sub jugul

rirea celei 
eliberării Romîniei 
fascist.

Din delegație fac 
membru al Biroului 
ședințe, al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, conducătorul delegației, 
Kim Zon Han, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul învățămîntului superior din 
R. P. D. Coreeană, Kim Do Man, 
membru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, șef de secție la C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, și 
Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo-

parte Kim Ir, 
Politic, vicepre-

rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R.P.D. Coreene.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Leonte Răutu, 
Bujor Almășan, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul minelor și energiei 
electrice, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., membru 
al Consiliului de Stat, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., Andrei 
Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Ion Bucur, șef de secție 
la C.C. al P.M.R., Mircea Malița și 
Pompiliu Macovei, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față șefi și membri af 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romînă, 
precum și membrii ambasadei 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă.

Numeroși oamenii ai muncii au 
făcut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri au oferit oaspeților 
flori. (Agerpres)

derurgiștii hunedoreni urmați de 
cei de la Reșița. Sporurile de pro
ducție s-au obținut îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii, care în primul semestru al anu
lui, în întreaga industrie siderurgi
că, a fost cu 4,1 la sută mai mare 
față de plan. La depășirea planului 
au contribuit 
scurtarea 
parațiilor 
utilizare 
exemplu, 
de execuție a reparațiilor la furna
lele nr. 6 și 7 de la Hunedoara s-au 
produs peste plan 6 000 tone de fon
tă. Concomitent cu creșterea pro
ducției, a fost îmbunătățită calita
tea produselor și s-au obținut în
semnate economii. Pe întreaga in
dustrie siderurgică, economiile rea
lizate peste plan la prețul de cost în 
primul semestru al anului însu
mează mai bine de 133 milioane lei.

(Agerpres)
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■

Un nou șantier s-a deschis în car
tierul Obor din Pitești. Constructorii 
de la TRCL au trasat primele cinci 
blocuri. După cum prevede proiectul 
elaborat de către DSAPC-Argeș, 
aici, în zona de sud, pe un platou 
care domină întreg orașul, se va ri
dica un ansamblu cu peste 4 000 de 
apartamente, avînd un grad ridicat 
de confort și un finisaj îmbunătățit. 
Tot aici se vor mai construi : o 
școală cu 24 de săli de clasă, un 
cinematograf cu 500 de locuri, ofi
cii P.T.T.R. și C.E.C., un complex 
comercial.

O dată _____ ______
samblu se va restructura o porțiune 
din Calea Craiovei, care va fj pre
văzută cu două benzi de circulație.

cu construirea noului an-

La sosirea pe aeroportul Băneasa

‘ ■
In lupta pentru sporirea producției de metal Iffltl evidențiat sute de fur- 
naliști, oțelari, laminatori. In fotografie — trei dintre fruntașii întrecerii : 
prim-fopitorii Pavel Hangan, Augustin Maier și Ion Drăghin de la oțe- 

lâria nr. 2 a Combinatului siderurgic din Hunedoara

CAR TE A
CU ANGAJAMENTELE ÎNDEPLINITE
întreprinderile

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). In 
întreprinderile din orașul Timișoara 
graficele întrecerii arată că reali
zările de pînă acum au întrecut cu 
mult angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August. La întreprinde
rea „Tehnometal“ s-au realizat pro
duse peste plan în valoare de 5,5 
milioane lei, depășindu-se angaja
mentul cu 500 000 lei, iar la prețul 
de cost s-au obținut economii supli
mentare 
Uzinele mecanice Timișoara 
realizat 
plan în

de peste 1 100 000 lei. La 
s-a 

o producție marfă peste 
valoare de 5,2 milioane lei

din Timișoara
(angajament 3,5 milioane lei), iar 
economiile la prețul de cost de
pășesc 1 100 000 lei (angajament 
700 000 lei). Din datele statistice 
centralizate reiese că pe ansam
blul industriei din Timișoara s-au 
realizat peste plan, de la înce
putul anului și pînă în prezent, 
produse în valoare de 60,5 milioane 
lei, economii suplimentare la pre
țul de cost de peste 14 500 000 lei și 
beneficii peste plan de 15 765 000 lei, 
depășindu-se astfel angajamentele 
luate în întrecere.

Fabrica „Țesătura" lași

și calitate

cinstea 
puse în 
rezerve.

întreprinderile din
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

ansamblul industriei regiunii Crișana s-au 
realizat pînă în prezent produse peste 
plan în valoare de 54 milioane lei, țață 
de 34.7 milioane cît prevedea angaja
mentul. Economiile suplimentare la prețul 
de cost realizate se cifrează la peste 18 
milioane lei, față de 13,3 milioane cît s-a 
prevăzut, și s-au obținut beneficii peste

Pe au- 
din 

sar- 
căr-

regiunea Crișana
plan de 9 milioane lei. Pînă la 1 
gust, colectivele întreprinderilor 
regiunea Crișana au produs peste 
cinile prevăzute 11 000 tone lignit și
bune, 38 500 perechi de încălțăminte, 
22 000 bucăți tricotaje, 31 000 metri pă- 
irați țesături de bumbac, 304 tone ulei 
comestibil, 600 metri cubi cherestea și 
multe alte produse.

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Fabri
ca „Țesătura" din Iași. Ieri, după 
calculele făcute, a fost țesut cel de 
al 100 000-lea metru pătrat de țesă
tură peste prevederile planului. în
tregul colectiv al fabricii a muncit 
animat de hotărîrea de a-și îndeplini 
angajamentele luate în întrecere, de 
a-și respecta cuvîntul dat.

Pe parcursul întrecerii în 
zilei de 23 August au fost 
valoare noi posibilități, noi
în angajamentul luat la începutul a- 
nului a fost înscrisă cifra de 60 000 
mp țesături pește plan. El a foșt apoi 
majorat cu încă 30 000 mp de pînză. 
Astăzi se poate vorbi despre depăși
rea angajamentului cu 10 000 mp. 
Preocuparea de a produce țesături de 
calitate superioară este evidentă 
peste tot.

Toate acestea se petrec în condiții 
cînd zestrea fabricii se îmbogățește 
mereu. De la Uzina „Unirea" din Cluj 
au și sosit pè adresa fabricii ieșene 
o bună parte dintr-un lot de 700 de 
războaie automate.

O veche cimilitură romînească 
transfigurează cu tîlc filozofic ima
ginea, sacră în conștiința poporului, 
a cărții : „Cîmpu-i alb, oile-s negre ; 
cin'le vede, nu le crede ; cin’Ie 
paște, le cunoaște 1" O zicală de 
duh, scurtă ca orice expresie a su
premei înțelepciuni, ascundea la rîn- 
dul ei năduful în fața căilor trecutu
lui, închise multora spre învățătură 
și în același timp prsțuirea dată de 
popor cărții : „Ai carte, ai parte 1"

Realitățile ultimelor două decenii 
au schimbat prin conținutul lor în
noitor sensul acestei zicale : „Ai 
parte, .îți trebuie carte !".

A învăța, a citi, a studia, aceste 
vorbe au devenit un fel de sinonime 
ale existenței în epoca socialismu
lui. Invățînd patru milioane de anal- 
fabeți cu care se mîndrea anul de 
maximă „prosperitate" burgheză 
1938, să scrie și să citească, revolu
ția culturală a creat premisa indis
pensabilă spre determinarea noului 
profil spiritual al Romîniei. Etapa al
fabetizării a intrat în istorie.

In răstimpul ce s-a scurs de la a- 
ceastă realizare, cartea a urmat 
strîns mersul înainte al întregii noas
tre vieți, devenind o prezență în via
ța spirituală a țării.

Puține domenii de activitate cu
nosc o mai impetuoasă dezvoltare 
și desăvîrșire ca elaborarea masivă 
a-fondului de cărți și stabilirea ri
guroasă a circulației slovei tipărite 
în Romînia contemporană. Revoluția 
culturală a situat cartea pe locul de 
prestigiu meritat, iar omului consa
crat ei i-a dat deplină putință de

loan GRIGORESCU

DRUMUL METALULUI
Omul își îndreaptă cu un gest energic 

șapca pe frunte. Un zîmbet scurt îi lumi
nează obrazul dogorit de flăcări. $arja 
e bună I Șuvoiul incandescent, de cu
loarea soarelui în amiază, se prăvălește 
în oală cu zgomotul unei cascade, arun- 
cînd în aer puzderii de stele scînteie- 
toare. Omul îl privește satisfăcut, apoi 
face semn tovarășilor 
finală, cea mai aprigă, 
cui.

Și așa de cîteva ori 
fiecare cuptor. Cu regularitatea cu care 
răsare și apune soarele.

La cele trei oțelării ale Hunedoarei, 
jerbele de stele, vestind apariția meta
lului, se succed fără încetare. Și sub a- 
ceste constelații neliniștite se nasc zilnic 
cîteva mii de tone de metal, materia 
primă de bază a industriei noastre.

Șarjele zilei I Dacă am pleca pe ur
mele unei recolte de metal realizate în 
24 de ore, ar trebui să străbatem în lung 
și în lat toată țara. Cea mai puternică 
cetate de foc romînească, Hunedoara — 
alături de Reșița, Oțelul Roșu și alte 
uzine siderurgice ale țării — aprovi
zionează aproape două mii de întreprin
deri ! .Grivița Roșie" și „23 August* din 
Eucurești, „Laminorul” din Brăila, „Unio” 
din Satu-Mare, Uzinele de tractoare, de 
autocamioane, fabricile de rulmenți, 
alături de șantierele noilor combinate de 
la Craiova sau Turnu-Măgurele și alături 
de zeci de alte întreprinderi metalur
gice, de construcții, de bunuri de con
sum răspîndite în cele patru puncte car
dinale ale țării, pot figura ca „benefi
ciari” ai producției de metal hunedorene 
într-o singură zi. Dacă adăugați la aceas
ta faptul că în focul dogoritor al fiecărei 
șarje, sub puzderia de stele strălucitoare, 
se îngemănează, ca părți componente, 
minereurile de la Teliuc și Ghelar, căr
bunele de la Lupeni, calcarul și manga-

săi. Începe faza 
a luptei cu fo-

în fiecare zi, la

nul, veți înțelege că în producția unei 
zile hunedorene se concentrează, într-un 
fel sau altul, o parte însemnată din ziua 
de muncă a întregii țări.

Fără îndoială însă că cea mai impor
tantă legătură este aceea dintre oțel și 
industria constructoare de mașini. Oțe
lul turnat în mii de chipuri, forjat, 
strunjit, călit, apoi montat în ansam
bluri iscusite, sporește de zeci și de sute 
de ori puterea, agerimea, iuțeala omu
lui în lupta pentru a produce cît mai 
multe bunuri. De aceea, în flăcările fier
binți ale unei zile hunedorene se între
văd viitoarele izbînzi ale făurarilor de 
mașini de la București, Brașov, Arad, 
Ploiești sau Reșița. Dacă vreți, siderur- 
gișfii hunedoreni contribuie direct la 
construcția de mașini. Afirmația nu e 
deloc exagerată. Prin elaborarea unor 
oțeluri speciale, ei pot face ca execuția 
unor anume piese să se simplifice, greu
tatea lor să scadă.

Imaginile acestea arată în mod sinte
tic importanța producției de metal pen
tru dezvoltarea economiei naționale. în 
cadrul politicii de industrializare socia
listă a țării, partidul și guvernul acordă 
o atenție deosebită dezvoltării industriei 
siderurgice. Mai mult metal înseamnă 
avînt industrial, progres tehnic, mașini 
și utilaje necesare înzestrării tuturor ra
murilor cu tehnica modernă, mai multe 
bunuri materiale — într-un cuvînt 
tere economică crescîndă.

In întreprinderile constructoare
mașini, oțelul hunedorean, vorbind 
figurat, capătă aripi, învață parcă
zboare. E impresia pe care ți-o evocă 
turla zveltă a unei instalații petroliere 
fabricate la „1 Mai” din Ploiești, săge- 
fînd spre cer ca o rachetă. Și nu tot o 
săgeată, strălucitor-albastră, iute ca ful
gerul, pare, în zborul ei terestru, loco
motiva Diesel electrică, realizată din a-

pu-

de 
la 
să

3 Mir

celași oțel de către meșterii din Reșița 
și din Craiova ? In silueta ei modernă, 
aerodinamică, metalul prelucrat de către 
minți și brațe pricepute a căpătat forță, 
suplețe, eficiență economică. Randamen
tul unei astfel de „uzine”, de 2 100 cai 
putere, este, după cum se știe, de 4 ori 
mai mare decît al unei locomotive cu 
aburi.

Dar cine nu cunoaște un alt produs 
de tehnicitate superioară obținut din o- 
țălul hunedorean, tractorul U-650 ? Da
torită tehnologiei moderne folosite, noi
le mărci de metal livrate de hunedoreni 
au căpătat în această mașină o linie su
plă și elegantă, eficiență înaltă — teh
nică și economică. Și acest proces creator 
de „înaripare” a metalului continuă. Abia 
ne-a parvenit știrea despre apariția pri
melor serii de „universali", că ace
iași neosteniți meșteri de la poalele 
Tîmpei au ținut să ne demonstreze că 
șînt capabili de performanțe și mai mari. 
Oțelul, devenit prin iscusința lor un nou 
tip de tractor, U-651, destinat aratului 
pămînturilor dure, are o productivitate 
sporită cu 30 la sută, și forță de trac
țiune cu 400 de kilograme mai mare 
decît fratele său mai vîrstnic.

Dar ar putea fi oare enumerate în- 
fr-un reportaj produsele realizate din șar
jele doar a unei singure zile hunedore
ne? Luați ziarele sau revistele de specia
litate. Noutățile despre realizări tehnice 
sînt la ordinea zilei. Ceea ce înainte ne 
uimea, ca un caz deosebit, astăzi a intrat 
în domeniul evenimentelor curente. La 
cîțiva ani de la fabricarea primelor strun
guri romînești, aflăm, printre altele, ca 
ceva cu totul obișnuit: A fost realizat 
strungul revolve'- „SRO-40".

cunoaștere și studiu. O dată cu cer
cetătorii din toate domeniile de ac
tivitate au crescut ș. cititorii. Cărți 
altădată de un circuit și un inte
res restrîns au căpătat circulație de 
mase, iar cererea lor s-a dovedit în
totdeauna la unison sau în superio
ritate față de ofertă. Nu e vorba 
numai de cartea tehnică sau știin
țifică, care în trecut nu era decît la 
îndemîna unui cerc restrîns de spe
cialiști, ci chiar de cartea de litera
tură beletristică, de volumul de poe
zie, de tot ceea ce e slovă tipărită 
la noi începînd cu manualul școlar 
si terminînd cu tratatele editate de 
Editura Academiei. U.N.E.S.C.O., prin 
autoritarul său „Index Translation", 
ne situa, cu doi ani în urmă, pe lo
cul zece în lume în ce privește vo
lumul traducerilor din marele fond 
de inteligență umană tipărită, trans
pus în limba romînă.

Tirajele cărților, atingînd cifre im
presionante, alături de rețeaua de 
teatre, cinematografe, orchestre sim
fonice, case de cultură, cluburi, că
mine culturale etc. sînt expresia 
faptului că Romînia trăiește azi o 
nouă viață spirituală, ale cărei di
mensiuni nici nu puteau fi închipuite 
în trecut.

Generația de intelectuali, care în 
timpul liceului își cumpăra manua
lele de pe la anticariate, obosite de 
atîtea mîini, ferfenițate, întotdeauna 
pe sponci și mereu prea scumpe, e 
generația vîrstei medii de astăzi, 
trecutul acestor realități nu e prea 
îndepărtat încît să ni se pară preis
torie. E greu însă să-i faci să înțe
leagă pe școlarii din clasele I—VIII 
care azi primesc anual peste 20 de 
milioane de manuale gratuit, reali
zate în condiții grafice superioare, 
că părinții multora dintre ei învățau 
cîte o duzină pe o singură carte, în
velită în hîrtie 
pioșenie de la 

în ambianța 
și zeci de mii 
deni prezente, în orice uzină, în orice 
școală, în orice club muncitoresc sau 
cămin cultural, apare și mai preg
nantă insignifianța celor cîteva zeci 
de biblioteci care funcționau în 1938, 
dispunînd de un fond modest de vo
lume.

de ziar și purtată cu 
unul la altul.
bibliotecilor cu mii 
de volume, pretutin-

In primii ani de după eliberare, 
cartea s-a oprit singură la ușa omu
lui. Difuzorii și bibliotecarii volun
tari, cu ranițele pline de cărți, au bă
tut în primele ierni ale acestor de
cenii potecile troienite ale satelor 
spre a insuila oamenilor gustul căr
ții. După primele bucurii, oamenii au 
venit singuri să caute cartea. Nu ca 
pe un divertisment, ci ca pe o nece
sitate imperioasă, ca pe un îndru
mar în viață și în muncă.

Cartea, bun de toate zilele, îndru
mar de preț în viață, și-a împletit în 
acești 20 de ani destinul ei cu desti
nul omului. Lumina ei s-a răsfrînt a- 
supra întregii țări. Statul democrat- 
popular a făcut tot ce i-a stat în pu
tință pentru a așeza cartea pe lo
cul de cinste ce îi revine în forma
rea culturii noi, socialiste, asimilată 
de întregul nostru popor. Cartea a 
devenit un prieten de fiecare zi în 
munca constructorilor socialismului 
de pe tot întinsul țării.

Mișcarea editorială de la noi a a- 
juns la o situație la care nu puteau 
decît jindui slujitorii cărții dinainte 
de eliberare, situație pe drept invi
diată azi de editorii străini. Cuprin- 
zînd o arie tematică de mare vasti
tate, cartea editată în Romînia aces
tor ani, fie ea volum de versuri, fie 
proză literară, manual școlar sau 
știință popularizată, fie broșură po
litică sau tratat științific, ghid sau 
monografie, album de artă sau cu
legere de folclor, cartea nu rămîne 
să zacă în rafturile librăriilor sau în 
depozitele ei, ci pe canalele cele 
mai diverse, ajunge rapid în mîinile 
cititorului Asistînd la epuizarea tira
jelor și edițiilor succesive într-un 
ritm record putem vorbi cu îndrep
tățită încîntare despre o adevărată 
„foame” de carte, despre o nestinsă 
sete de informare, de studiu, de în
vățătură.

In ultimii 10 ani, în țara noastră 
s-au editat 64 477 titluri de cărți și 
broșuri într-un tiraj total de 
582.550.000 de exemplare. Bogăția și 
diversitatea acestui domeniu de ac
tivitate, exprimat sintetic numai în 
două cifre, nu-și găsește egalarea 
în vreo epocă egală în timp 
din trecut, și nici măcar într-un în
treg secol de activitate editorială ro- 
mînească cuprins între 1844—1944.

(Continuare în pag. III-a)

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. III-a)
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ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI R. P. ROMlNE
DE LA FUNERALIILE LUI ALEKSANDER ZAWADZKI

Graficul de mai sus înfățișează CREȘTEREA PRODUCȚIEI IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI ȘI A PRELUCRĂRII METALELOR pînă la 
sfîrșitul anului 1963. !n 1964 au fost obținute de asemenea rezultate în
semnate în dezvoltarea acestei ramuri. Astfel, volumul producției din 
primul semestru este cu 20,2 la sută mai mare decît cel obținut în peri

oada corespunzătoare a anului trecut

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Varșovia, de
legația R. P. Romîne care a parti
cipat la funeraliile tovarășului Alek
sander Zawadzki, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, pre
ședintele Comitetului Frontului U- 
nității Poporului, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut parte to
varășii Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, general 
de armată Iacob Teclu, membru al 
Consiliului de Stat, și Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Polonă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri, de membri 
ai Consiliului de 
nului.

Au fost de față Wieslaw 
rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

ai C.C. al 
Stat și ai

P.M.R., 
guver-

Sobie-

★

La plecarea din Varșovia, delega
ția R. P. Romîne a fost salutată de 
Franciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Alicja Mu- 
sialowa, membră în Consiliu!
Stat, președinta Ligii femeilor din 
Polonia, general T. Naumienko și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Gheorghe Diaco
nescu, ambasadorul R. P. Romine 
în R. P. Polonă, și membrii am
basadei.

de

(Agerpres)
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Episoade din luptele
formațiunilor pa triotice
In zona Băneasa-Otopeni

In memoria fiecărui om, un eve
niment istoric este legat de un anu
me loc, de o anume priveliște. Mie, 
insurecția de la 23 August 1944 îmi 
evocă în mod deosebit podul și lacul 
Băneasa, șoseaua spre Otopeni, pă
durile care mărginesc această parte 
a Capitalei. La luptele care s-au pur
tat în aceste locuri a participat, în 
zilele furtunoase ale insurecției ar
mate, și formațiunea patriotică de 
luptă din care făceam parte. Dar ca 
să ajung la evenimentele din acele 
zile, aș vrea să amintesc mai întîi 
cele petrecute în perioada care le-a 
precedat.

Eram prin 
întreținerea 
S.T.B. Ca și 
de muncă, simțeam tot mai greu, mai 
apăsător, jugul dictaturii antonescie- 
ne, care tîrîse Romînla, alături de 
hitleriști, în criminalul război anti- 
sovietic, întronînd în țară o crînce- 
nă teroare, mizerie, foamete. Zilnic 
veneau de pe front lungi pomelnice 
cu nume de morți și răniți, căzuți 
într-un război care nu numai că nu 
era al lor, dar era urît de toți oa
menii cinstiți din țară.

La fel ca și alți tovarăși din ate
liere, am luat parte, încă din 1942, la 
acțiuni întreprinse de comuniști pen
tru răsturnarea dictaturii antones- 
ciene. în 1944 făceam parte din- 
tr-o grupă de șoc, împreună cu 
alți doi muncitori setebiști și un 
muncitor tipograf. înfăptuind indi
cațiile pe care le primeam de la le
gătura noastră superioară de partid, 
grupa noastră a tăiat în repetate 
rînduri firele telefonice din preaj
ma comandamentelor hitleriste din 
parcul Jianu și din jurul grădinii 
Cișmigiu, am răspîndit manifeste, 
dintre care unele în limba ger
mană.

în preajma lui 23 August 1944 ni 
s-au dat arme și am fost înștiințați 
să fim pregătiți pentru a lua parte 
la o acțiune de mai mare amploare. 
Despre ce acțiune era vorba ne-am 
dat seama în seara zilei de 23 Au
gust, cînd am aflat de răsturnarea 
dictaturii antonesciene.

A doua zi, din zori, a venit în mij
locul nostru un reprezentant al Co
mandamentului formațiunilor de 
luptă patriotice, care ne-a transmis 
tuturor celor ce făceam parte din 
diferite grupe de șoc să ne strîngem 
laolaltă și, cu orice mijloc de trans
port avem la îndemînă, să ne în
dreptăm spre podul Băneasa, unde 
nemții încearcă să străpungă dispo
zitivul de apărare al armatei noastre 
pentru a pătrunde în Capitală și a 
înăbuși în sînge insurecția.

Fără a sta o clipă pe gînduri, 
ne-am urcat în cîteva mașini care 
se aflau prin curtea atelierelor și am 
pornit spre locul unde trebuia să in
trăm în luptă. Ni se alăturaseră și 
muncitori care pînă atunci nu parti
cipaseră la acțiuni antifasciste, dar 
care , însuflețiți de patriotism, au 
cerut să li se dea și lor arme pentru 
a apăra Bucureștiul. Am ajuns cu 
mașinile pînă prin piața Dorobanți, 
iar de-aici ne-am încolonat și am

pornit pe jos. Spre orele 9 am ajuns— 
uneori strecurîndu-ne pentru a nu 
intra în obiectivul tirului nemțesc — 
lîngă pod. Am ocupat poziție alături 
de ostașii noștri și de alți membri ai 
formațiunilor patriotice care se a- 
flau de-acum aici. Ni s-a încredințat 
un post de apărare de-a lungul tera- 
samentului, cu fața spre lac. Pe malul 
celălalt 
noastră 
cercare

erau hitleriștii, iar misiunea 
era de a respinge orice în- 
a lor de a trece lacul.

O zi și o noapte am apărat a- 
ceastă poziție înaintată. De cîteva 
ori fasciștii au vrut să tatoneze te
renul, trimițînd cîte o barcă cu mo
tor avînd la bord unul sau doi os
tași. Focurile noastre de armă 
le-a curmat pofta de a pătrunde pe 
această cale în București.

Cauza pentru care am luptat 
atunci, sub conducerea partidului 
nostru drag, a prins viață în Romî
nia socialistă de azi.

Mihalache BLANĂ 
pensionar

ține sub observație și sub focul ar
melor toate străzile înconjurătoare.

Cînd am ajuns acolo, luptele erau 
în toi. Ostașii și ofițerii romîni din 
regimentul 2 Călărași blocaseră clă
direa încă din ajun și chiar de la 
ivirea zorilor dezlănțuiseră atacuri 
puternice. Am aflat atunci despre 
fapta eroică a locotenentului Gheor
ghe Dumitrescu, comandantul esca- 
dronului 3, și a agentului său de le
gătură, ostașul Nicolae Pascu, care, 
deși grav răniți, au continuat lupta 
pînă la ultima suflare.

Noi, cei de la „Gagel“, împreună 
cu alți muncitori din formațiunile 
de luptă patriotice veniți de la 
„Malaxa“ și din alte întreprinderi,

La misiunea aviatică hitleristă
anii aceia muncitor la 
Atelierelor Centrale 

alți tovarăși de-ai mei

Lucram pe-atunci la Fabrica de 
pîine „Gagel“, întreprindere cu ca
pital german, în care mișunau hitle
riștii. Mi-aduc aminte de parcă-ar fi 
acum că, aproximativ cu vreo lună 
înainte de 23 August, noi, membrii 
celulei de partid de la „Gagel“, 
ne-am strîns în casa unui tovarăș 
al nostru, de pe cîmpul Sebastian, în 
fața cimitirului Ghencea. A venit în 
mijlocul nostru un tovarăș pe nume 
Ion Dobocan, care avea legătură cu 
Comandamentul formațiunilor de 
luptă patriotice ; el ne-a informat cu 
privire la situația de pe front și din 
țară, ne-a comunicat că partidul a 
trecut la pregătirea unei mari acți
uni pentru eliberarea țării din robia 
fascistă și că ne cere tuturor să ne 
socotim înrolați în formațiunile pa
triotice și să ne pregătim pentru 
ziua cînd se va da semnalul de 
luptă.

Ziua mult așteptată a venit, 
noaptea de 23 August, după ce 
răspîndit vestea că dictatura 
Antonescu a fost răsturnată și că 
Romînia întoarce armele împotriva 
hitleriștilor, formațiunea de luptă 
patriotică din fabrica noastră s-a 
împărțit pe grupe și s-a împrăștiat 
spre locurile unde știam că se află 
ofițerii și ostașii fasciști care păzeau 
fabrica. Surpriza acestora a fost 
atît de mare, cînd ne-au văzut în 
fața lor înarmați, cu banderole tri
colore pe brațe, încît s-au predat 
fără să crîcnească. I-am dus sub 
escortă pînă la locurile dinainte sta
bilite, unde trebuiau strînși prizo
nierii.

Chiar în noaptea aceea, reprezen
tantul Comandamentului formațiu
nilor de luptă patriotice a venit în 
fabrică și, în mijlocul însuflețirii
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Declarația C.C. al P.C.R. publicată la 24 august 1944.

A.

generale, a transmis muncitorilor 
brutari îndemnul partidului comu
niștilor de a munci fără răgaz pen
tru a asigura aprovizionarea Capi
talei și a armatei cu pîine. Cum era 
și firesc, primii care s-au pus pe 
lucru, cu rîvna pe care le-o insufla 
conștiința că muncesc pentru cauza 
eliberării, au fost membrii celulei 
de partid. Pe vremea aceea nu se 
vorbea încă de întrecere, dar pot 
spune că a fost o adevărată între
cere patriotică pentru a asigura pîi- 
nea Bucureștiului luptător.

Către orele opt dimineața, la ce
rerea Comandamentului formațiuni
lor de luptă patriotice, o parte din 
membrii formațiunii din fabrica .
noastră s-au îndreptat grabnic spre am sprijinit pe ostași în acțiunile de 
clădirea fostei prefecturi de Ilfov, 
unde era pe atunci misiunea hitle
ristă pentru armata aerului.

în clădirea aceea de pe Splaiul 
Independenței, unde în prezent se 
află Sfatul popular al regiunii 
București, hitleriștii erau puternic 
baricadați : ferestrele erau acope
rite de saci cu nisip prin care răz- 
băteau doar gurile mitralierelor, în 
șanțurile de apărare antiaeriană din 
curte se aflau, de asemenea, ostași 
și ofițeri nemți cu mitraliere și pis
toale automate. Pe deasupra, hitle
riștii din clădire 
foarte bună, fiind

aveau o poziție 
izolați și puțind

cucerire a acestui obiectiv.
în jurul orei 11, la subsolul clă

dirii a apărut un steag alb de capi
tulare. Apoi, hitleriștii au început 
să iasă de prin toate văgăunile, ca 
guzganii. își depuneau armele în 
mijlocul curții și se îndreptau spre 
locul ce li se indicase, unde îi luau 
în primire ostași romîni și membri 
ai formațiunilor de luptă patriotice.

După ce s-a terminat lupta, 
ne-am întors în fabrică și am con
tinuat să muncim zile și nopți, fără 
răgaz. Bucureștiul eliberat nu tre
buia să ducă lipsă de pîine.

Vasile CĂPRĂROIU 
pensionar

Sarcina a fost îndeplinită
în august 1944 eram deținut po

litic la închisoarea din Lugoj. în
dată după izbucnirea insurecției ar
mate conduse de partid, dornici să 
participăm cu arma în mînă la 
lupta împotriva fasciștilor, am pă
răsit cu toții închisoarea, profitînd 
de zăpăceala paznicilor, chiar în 
noaptea de 23 August. După nu
meroase peripeții, schimbînd tren 
după tren, am izbutit să sim
țim din nou sub picioare calda- 
rîmul Bucureștiului. Chiar de la 
gară, ne-am îndreptat spre Coman
damentul formațiunilor de luptă 
patriotice din Aleea Alexandru. Aici 
ne-am regăsit cu bucurie în mijlo
cul unor vechi tovarăși, cu care îm
părtășiserăm ani de-a rîndul greu
tățile luptei ilegale.

De cum am ajuns la comandament, 
am fost înrolat într-o formațiune pa
triotică, alcătuită din trei detașa
mente de cîte nouă oameni, primind 
sarcina de a da ajutor unităților ar
matei romîne care blocaseră localul 
legației germane de pe Calea 
Victoriei (actuala clădire O.S.T.A.), 
unde se formase un cuib de rezis
tență al hitleriștilor. Ne-am apropiat 
de localul legației dinspre Piața 
Romană, folosindu-ne de adăpostul 
clădirilor din jur. în 
șamentului nostru se afla un cefe
rist din Iași cu care 
preună în închisoarea din Lugoj.

Cum am ajuns în preajma clădi
rii, am luat legătura cu ofițerii și 
soidații romîni care o înconjurase
ră. Ne-am înțeles cu comandantul 
unității romînești să ne acopere spa
tele, îndreptînd mitralierele cu guri
le de foc spre intrarea legației, iar 
noi să intrăm în clădire.

Cîteva clipe ne-am oprit în fața 
intrării, apoi am încercat ușa. Era 
închisă. Atunci i-am somat pe cei 
dinăuntru s-o deschidă. Cu pistoale
le automate îndreptate spre pieptu
rile celor circa 30 de nemți care se 
găseau în holul clădirii, am pătruns 
înăuntru și am început să-i dezar
măm.

In clipa aceea au răsunat, la in
tervale scurte, patru focuri de armă. 
Ne-am îndreptat spre locul de unde 
se auziseră împușcăturile. Lîngă 
hol, într-o cameră de baie, l-am gă
sit pe ministrul Germaniei la Bucu
rești, Manfred von Killinger, într-un 
lac de sînge, alături de secretara lui. 
Cînd ne-a văzut că am pătruns în 
sediul legației, acest criminal de 
război și-a pus capăt vieții după ce 
își împușcase secretara care, proba
bil, cunoștea prea multe din activi
tatea lui ticăloasă.

Am făcut prizonieri clteva sute de 
hitleriști, pe care i-am expediat ime
diat, cu mașinile care așteptau în 
fața clădirii, la Comandamentul for
mațiunilor patriotice. Din pivnița 
clădirii și din adăpostul-cazemată 
am scos cantități mari de armament.

Ne-am întors la comandament 
mulțumiți că puteam să raportăm 
tovarășilor noștri : „încă un cuib de 
vipere a fost lichidat 1“

Muncitori, funcționari, 
intelectuali, paMoțil. .

Pentru respingerea si exterminarea cotropitorilor 
sunt necesare toate.forțele și toate resursele noa
stre. Urmați fără șovăire ordinele și dispozițiile 

fomnâțimMor ăe
luptă înrolati-vă în detașamentele
patriotice. Prezentați-vă la locurile indicate de comu
nicatele noastre cu arme sau fără arme.

Capitala țării, Mma mișcării ăe 
eliberare națională, trebue ținută 
cu orice preț î

Puneti-vă brațele, mijloacele și tot sufletul pentru 
exterminarea dușmanilor noștri de moarte! .

fruntea deta-

fusesem îm-

în perioada premergătoare eveni
mentelor istorice de la 23 August 
1944, lucram în statul major al Co
mandamentului militar al Capitalei. 
Noi nu eram comuniști, dar, la fel 
ca mulți alți ofițeri din armata ro- 
mînă, animați de sentimente patrio
tice, vedeam cu durere spre ce pră
pastie era împinsă țara de dictatura 
fascista. Ne-am bucurat, deci, din 
adîncul inimii cînd ni s-a propus să 
luăm parte activă la pregătirea ac
țiunii organizate de partidul comu
nist în vederea răsturnării clicii an- 
tonesciene și a întoarcerii armelor 
împotriva Germaniei hitleriste ; 
ne-am declarat gata să nu precu
pețim nimic pentru izbînda acestui 
act de istorică însemnătate în viața 
patriei noastre. Ulterior am aflat că 
planul general de pregătire a insu
recției armate a fost elaborat de ca
drele de bază ale Partidului Comu
nist sub conducerea directă a tova
rășului Gheorghe 
care a dat indicații 
semnătate privind 
țiunilor de luptă 
gerea armatei de 
patriotice, pregătirea politico-mili- 
tară a vastei acțiuni întreprinse în 
vederea sfărîmării dictaturii fas
ciste.

în cadrul planului de pregă
tire a insurecției armâte, ne-au 
revenit sarcini legate de acțiunile 
militare ce urmau să se desfășoare 
în Capitală și anume : blocarea și a- 
tacarea obiectivelor militare germa
ne ; apărarea împotriva atacurilor 
venind din afara Capitalei ; organi
zarea dispozitivului și sistemului de 
foc al posturilor fixe de la cele mai 
importante încrucișări de străzi.

Pe baza ordinelor transmise prin 
Comitetul militar, au fost executate 
din timp lucrările de detaliere a 
planului de operațiuni pentru fie
care obiectiv militar german care 
urma să fie blocat și atacat și pen
tru fiecare post fix, precizîndu-se 
forțele ce erau necesare atît din 
partea formațiunilor patriotice de 
luptă organizate de Partidul Comu
nist, cit și din partea unităților ar
matei, 
presie 
indica 
nunte 
fășura

Gheorghiu-Dej, 
de deosebită în- 
crearea forma- 
patriotice, atra- 
partea forțelor

Aceste lucrări și-au găsit ex- 
în Ordinul de operații, care 
pînă în cele mai mici amă- 
acțiunile prevăzute a se des- 
în Capitală.

Pentru verificarea tuturor lucră
rilor s-a fixat o ultimă întîlnire în 
după-amiaza zilei de 23 August. Cu 
prilejul acestei întîlniri, ni s-a adus 
la cunoștință că Antonescu fusese 
arestat și că trebuie să se treacă 
imediat la acțiune. Situația era des
tul de grea, întrucît ordinul de ope
rații nu era încă multiplicat și, fi
ind miercuri după-amiază, ofițerii 
unităților nu se aflau la serviciu. 
Am plecat cu toții la comandament, 
unde fuseseră convocați și ceilalți 
ofițeri ai comandamentului.

Pe străzi, forfota obișnuită a Ca
pitalei. Printre civili foarte mulți 
militari germani, care se plimbau ne
păsători. Acesta a fost pentru noi 
cèl mai sigur indiciu că insurecția 
armată va produce o surpriză com
pletă în rîndul nemților.

După sosirea la comandament s-au 
luat imediat măsuri pentru întărirea 
pazei și punerea localului în stare de 
apărare. Concomitent s-a trecut la 
multiplicarea ordinului de operații. 
Pentru a se evita defecțiuni și pier
deri de timp, s-au dactilografiat or
dine pentru fiecare subunitate în 
parte, pînă la ultima patrulă.

La orele 18,00 s-a ordonat telefo
nic : „Pajura“, ordin ce însemna a- 
larmarea unităților și convocarea co
mandanților acestora la comanda
ment. La orele 18,30 s-a dat ordinul 
convențional de extremă urgență 
„Stejar“, care prevedea intrarea uni
tăților în dispozitivul prevăzut pen
tru menținerea „ordinei interne“. 
Comandanții de unități au început 
să sosească către orele 18,30. Ei au 
fost introduși în biroul comandan
tului, unde — după ce au fost puși 
la curent cu noua situație politică 
— li s-au dat misiunile de luptă. 
Toți au primit cu mare bucurie și 
entuziasm vestea arestării lui Anto
nescu și misiunile încredințate, care 
răspundeau întrutotul puternicei nă
zuințe generale. Absolut toate trupe
le din garnizoana București au in
trat de îndată în acțiune pentru 
executarea ordinului.

. într-o came ă a clădirii statului 
major al Capitalei s-a instalat Co
mandamentul formațiunilor patrio
tice de luptă, pentru a se asigura 
coordonarea acțiunilor acestora cu 
ale armatei.

Lupta comună, cot la cot, a for- 
piațiunilor patriotice cu ostașii și o-

fițerii armatei romîne, în toate zilele 
ce au urmat, s-a dovedit de o imen
să însemnătate pentru victoria in
surecției. Exemplul luptei pline de 
abnegație a formațiunilor patriotice, 
ale căror rînduri sporeau mereu cu 
noi și noi muncitori și alți oameni 
ai muncii, sprijinul neprecupețit al 
populației i-a însuflețit pe ostași și 
ofițeri, a întărit și mai mult hotărî- 
rea lor de a-1 nimici pe dușman.

Veștile despre puternicele acțiuni 
ofensive ale Armatei sovietice, des
pre strălucitele ei victorii insuflau 
avînt forțelor antifasciste, le întă
reau încrederea în biruința cauzei 
lor drepte — eliberarea Romîniei 
de sub jugul fascist, izgonirea co
tropitorilor hitleriști. în același 
timp, loviturile zdrobitoare ale Ar
matei sovietice stîrneau panică în 
rîndurile hitleriștilor și ale acoliți- 
lor lor, provocau derută în rîndu
rile claselor dominante.

Așa cum fusese stabilit prin planul 
insurecțional elaborat de partid, în 
seara zilei de 23 August formațiunile 
de luptă patriotice și unitățile mili
tare au ocupat Președinția Con
siliului de Miniștri, Ministerul de 
Interne, Ministerul de Război, Pala
tul telefoanelor din Calea Victoriei 
și celelalte mari centrale telefonice 
din oraș, posturile de radio etc. în 
același timp, au fost blocate obiec
tivele hitleriste. încă în cursul nop
ții de 23—24 august s-a trecut la 
dezarmarea și capturarea militari
lor germani izolați.

în dimineața zilei de 24 august 
1944, la ora 4,00, a început atacul 
împotriva obiectivelor militare ger
mane blocate. Luptele cele mai gre
le au avut loc în sectoarele coman
damentului de sud. Unitățile aces
tui comandament au întîmpinat o 
dîrză rezistență din partea hitleriș
tilor aflați în sediul misiunii avia
ției germane (localul ocupat acum 
de Sfatul popular al regiunii Bucu
rești), și mai ales din partea celor 
masați în localul Școlii superioare 
de război de pe strada Panduri, 
unde își avea sediul misiunea mi
litară germană. Primul 
fost lichidat în cursul 
august.

La Școala superioară 
înălțimea dominantă pe 
acest obiectiv dădea posibilitate hit
leriștilor să țină sub foc împrejur

rimile pe o distanță mare. Luptele 
au fost sîngeroase și au durat pînă 
a doua zi la prînz, cînd rezistențele 
au fost lichidate, iar clădirea ocu
pată în întregime.

La comandamentul nord, acțiunea 
principală din această zi s-a desfă
șurat la trecerea de peste lacul Bă
neasa, apărată de unități din regi
mentul de gardă călare. încă la ora 
6 dimineața, unitățile hitleriste afla
te în nordul orașului București au 
încercat să pătrundă în Capitală pe 
la podul Băneasa, dar tunul anti
aerian care preceda coloana germană 
a fost distrus chiar pe pod de focul 
tunului antitanc al sergentului Gh. 
Vîrtosu din regimentul de gardă că
lare. Alți militari au distrus, de 
asemenea, tunuri și mașini din co
loana hitleristă. Nemții s-au
tras în grabă și, după schim
barea dispozitivului de luptă, au 
încercat să treacă lacul pe am
barcațiuni, însă rezistența dîrză a 
unui divizion de cavalerie le-a pro
dus pierderi grele, silindu-i să re
nunțe la această încercare. în aju
torul unităților militare ce luptau 
în- zona Băneasa au venit detașa
mente de muncitori înarmați de la 
Atelierele S.T.B. și alte întreprin
deri, care încă în prima jumătate a 
zilei de 24 august au ocupat poziții 
pe rambleul căii ferate, de ambele 
părți ale podului C.F.R. din fața in
trării în Băneasa.

Tot în dimineața zilei de 24 au-

Extras din Manifestul Comandamentului formațiunilor de luptă patriotice, 
apârut la 24 august 1944

Prizonieri hitleriști escortați de ostași romîni trecînd prin Piața Palatului

Ștefan BUCIUCEÂNU 
controlor de calitate — uzina 
„Autobuzul“

....
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obiectiv a 
zilei de 24

de 
care

război, 
se afla

gust comandamentul, cu forțele pro
prii (ofițerii și subofițerii statului 
major, cartierul, garda), a ocupat 
clădirea misiunii marinei militare 
germane, aflată chiar în fața sediu
lui Comandamentului militar al Ca
pitalei, făcînd prizonier întregul 
efectiv al acesteia.

Către orele 10, aviația hitleristă, 
zburînd de pe aerodromurile din ju
rul Bucureștiului, a trecut la bom
bardarea sălbatică a Capitalei, vi- 
zînd lovirea rezervei comandamen
tului militar al Capitalei, care era 
dispusă în acoperirile din parcul de 
la nordul Pieței Victoriei, paraliza
rea forțelor insurecționale, intimi
darea populației. Asemenea bombar
damente au continuat timp de 48 
de ore. Ele au avut însă un efect 
tocmai contrar celui scontat, făcînd 
să crească și mai mult ura oame
nilor muncii și a ostașilor împotriva 
dușmanului, cu care se aflau încleș
tați pe viață și pe moarte.

Ziua de 24 august s-a încheiat cu 
un bilanț pozitiv: majoritatea obiec
tivelor germane din Capitală au 
fost lichidate, unitățile noastre 
devenind disponibile pentru exe-

cutarea unor noi misiuni. începînd 
din ziua de 25 august, au început 
să sosească întăriri aduse din afara 
Capitalei, astfel că raportul de for
țe, care inițial ne era nefavorabil, 
s-a schimbat în favoarea noastră.

Pînă în seara zilei de 26 august, 
întreg teritoriul Capitalei a fost 
complet curățat de trupele hitleris
te. Centrul de greutate al activită
ții s-a mutat asupra organiză
rii acțiunilor ce urmau să se des
fășoare la nordul Capitalei, în scopul 
distrugerii forțelor hitleriste din ra
ionul Băneasa-Otopeni. Aci au fost 
constituite două grupări de forțe: o 
grupare — formată din formațiuni de 
luptă patriotice, din trupele care lup
taseră în interiorul Capitalei și din 
unități aduse din Dobrogea — avea 
misiunea de a ataca de la sud la 
nord, în lungul șoselei București — 
Ploiești, pentru a ocupa pădurile Bă
neasa și Tunari; a doua grupare, 
constituită dintr-un detașament de 
unități blindate aduse de Ia Tirgo- 
viște și din trei batalioane de in
fanterie, avea misiunea să atace de 
la vest către est, pe direcția Mogo- 
șoaia — Otopeni, pentru a atinge 
șoseaua București — Ploiești între 
satul Odăile și pădurea Dumitreasca, 
după care să atace spre sud în spa
tele rezistențelor hitleriste, aflate la 
nordul Capitalei.

Acțiunile de luptă au început în 
ziua de 25 august prin atacul grupă
rii de la vest de șosea, care a reali
zat numai o înaintare redusă. Cea
laltă grupare a amînat atacul din 
lipsa artileriei. Atacul a fost reluat 
în ziua de 26 august, cînd prima gru
pare a cucerit în cea mai mare parte 
satul și aeroportul Băneasa.

Prin aducerea de noi forțe, atît din 
Capitală cît și din interiorul țării, 
atacul a fost reluat cu mai 
vigoare în dimineața de 27 august. 
Atacate frontal și în spate, 
parte din forțele hitleriste au fost 
nimicite sau capturate. O parte din 
ele au scăpat din încercuire spre 
nord — nord-est, dar au fost captu
rate în localitatea Gherghița, la 25 
km sud-est de Ploiești.

Menționăm rolul deosebit pe care 
l-au jucat în aceste lupte, umăr la 

Dimineața zilei de 24 august 1944. Primul tun care a deschis focul umăr cu armata, nu numai formațiuni 
împotriva unei coloana hitleriste lingă podul Herăstrău Bile de luptă patriotice, ci și popu*

re-

multă

mare

lația. S-au semnalat numeroase acte 
de vitejie ale unor oameni simpli 
care au pus mîna pe arme sau 
au dat ajutor ostașilor. Un fapt 
semnificativ, printre multe alte
le : în tot răstimpul de la 24 la 28 
august, statul major al Capitalei a 
primit informații detaliate despre 
mișcările de trupe hitleriste pe căile 
de acces spre Capitală de la telefo
nistele oficiilor P.T.T. din diferite 
localități.

în luptele desfășurate între 24—28 
august 1944, trupele hitleriste — pe 
lîngă un mare număr de morți — au 
lăsat în mîinile noastre peste 6 700 
de prizonieri. Pierderile noastre în 
morți, răniți și dispăruți au fost de 
aproape 1 400 de oameni.

La luptele pentru eliberarea Capi
talei au luat parte trupe terestre și 
de aviație cu un efectiv de peste 
37 000 de oameni, printre care men
ționăm regimentele de gardă călare, 
4 Roșiori, 3 Călărași cercetare, 2 ba
talioane de recruți din regimentele 
6 Dorobanți și 21 infanterie, peste 2 
companii de tancuri din regimentul 
2 care de luptă etc. Totodată, au lup
tat formațiuni patriotice cu un e- 
fectiv de circa 2 000 de oameni.

După cinci zile și cinci nopți de 
lupte grele, unitățile militare și for
mațiunile de luptă patriotice, dînd 
dovadă de un deosebit eroism și spi
rit de sacrificiu, au eliberat complet 
orașul București și zona din jur. A 
fost îndeplinită astfel cu succes una 
din sarcinile esențiale pentru victo
ria insurecției, Capitala fiind în a- 
celași timp ferită de soarta distruge
rii totale pe care i-o hărăzise Hitler 
prin ordinul dat. în noaptea de 23/24 
august. La 30 august populația Capi
talei eliberate a întîmpinat cu bucu
rie primele eșaloane ale trupelor so
vietice.

Eliberarea Capitalei, victorie de o 
deosebită importanță politică și mili
tară, a fost opera forțelor patriotice 
în frunte cu Partidul Comunist, or
ganizatorul și conducătorul insurec
ției armate populare.

Ion RASOVICEÀNU 
general-maior în rezerva 
Dumitru VIJELEÀNU 
general-maior în rezerv^



Nr. 6343 § è I OTTS Pag. S

opinii RECOMANDĂRILE PENTRU PREMIUL
DE STAT AL R. P. ROMlNE PE ANUL 1964

Prof. dr. MIHAIL BERZA, prof. dr. ȘTEFAN PASCU, 
membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne :

„Istoria Romîniei"* vol. Il
Am aflat din paginile presei că 

printre lucrările propuse pentru. 
Premiul de Stat al R. P. Romîne pe 
1964 se numără și volumul II din 
„Istoria Romîniei“. Folosind condi
țiile create de partid și de statul 
democrat-popular dezvoltării cer
cetărilor științifice, bazîndu-se pe 
materialismul dialectic și istoric, 
autorii au reușit să elaboreze o lu
crare mult apreciată, reprezentînd o 
sinteză a primei părți din istoria 
medie a țării noastre (secolul X — 
începutul secolului al XVII-lea). 
Valoarea volumului constă atît în 
folosirea tuturor categoriilor de iz
voare, inclusiv rezultatele arheolo
giei, cît mai ales în interpretarea 
datelor și faptelor în lumina con
cepției marxist-leniniste.

De o deosebită importanță teore
tică ni se pare, înainte de toate, re
zolvarea pe care autorii au dat-o în
seși problemei existenței feudalis
mului în țările romîne. împotriva 
teoriei că feudalismul ar fi fost un 
fenomen propriu numai Occidentu
lui, ei au dovedit că și țările romîne 
au parcurs acest mod de producție, 
care s-a format ca rezultat al unui 
proces intern și s-a dezvoltat în 
forme și condiții specifice. Strîns le
gată de aceasta este și elaborarea 
unei periodizări științifice, bazate 
pe analiza concretă a dezvoltării for
țelor și relațiilor de producție, pe
riodizare care înlocuiește împărțirile 
mai vechi, bazate pe criterii neștiin
țifice, cum a fost criteriul dinastii
lor sau al limbilor de cultură.

Pornind de la teza marxist-leni- 
xiistă că istoria este înainte de toate 
istoria maselor, a poporului munci
tor, creator de bunuri materiale și 
spirituale, lucrarea se ocupă îndea
proape de lupta de clasă, motorul 
dezvoltării societății împărțite în 
cla'se antagoniste, scoate în eviden
ță lupta țărănimii și a orășenimii 
sărace împotriva exploatării feudale. 
Această luptă s-a transformat uneori 
în adevărate războaie țărănești, cum 
a fost cazul răscoalei de la Bobîlna 
și al celei conduse de Gheorghe Doja, 
analizate pe larg și sub toate aspec
tele lor.

Autorii scot în relief unitatea dez
voltării istorice pe teritoriul Repu-

Acad. prof. dr. ȘTEFAN PROCOPIU:

„Cercetări ale magnetismului atomic" 
concretizate în 1962/1963 in continuarea 
lucrărilor inițiate în 1912
R' lista celor propuși a fi distinși 

țfu Premiul de Stat pe anul 1964 fi
gurează academicianul Ștefan Pro
copiu pentru cercetările sale în do
meniul magnetismului atomic. .Sus
țin această propunere, conside- 
rînd-o ca o binemeritată recunoaș
tere și răsplată a unei vaste și va
loroase activități de cercetare des
fășurate de acest pasionat și neobo
sit savant, cunoscut și prețuit atît 
în țară cît și peste hotare.

Academicianul Ștefan Procopiu 
Și-a făcut studiile universitare la 
Iași, în anii 1908—1912, iar din anul 
1913 a intrat în învățămînt ca asis
tent la laboratorul de aplicații ale 
electricității de la Universitatea din 

-București. După ce și-a completat 
.studiile la Universitatea din Paris, 
unde a obținut titlul de doctor în 
științe fizice, în ianuarie 1925 a fost 
numit profesor titular la catedra de 
gravitație, căldură și electricitate de 
la Universitatea din Iași, catedră pe 
care a condus-o pînă în toamna anu
lui 1962. O vastă și profundă pregă
tire științifică, talent pedagogic, e- 
nergie și putere de muncă au fost 
puse cu devotament în slujba dez- 

blicii Populare Romîne, legăturile 
permanente, economice, politice și 
culturale dintre cele trei țări ro
mîne, legături care au avut o mare 
importanță pentru întărirea conștiin
ței despre unitatea originii și limbii 
poporului romîn.

Procedînd la o analiză profundă a 
realităților, autorii lucrării au reușit 
să soluționeze just și multe alte pro
bleme. Astfel, ei au demonstrat că 
Moldova și Țara Romînească s-au 
constituit ca urmare a dezvoltării in
terne, a formării claselor antagoniste 
— țărănimea aservită și stăpînii feu
dali — ca o necesitate obiectivă a 
clasei dominante de a-și crea „in
strumentul dominației de clasă“, 
care era statul feudal ; datele aduse 
dovedesc convingător netemeinicia 
teoriei așa-zisului „descălecat“ și a 
drumurilor comercială.

Un loc important îl ocupă în vo
lum paginile despre lupta glorioasă 
a poporului romîn, împreună cu ce
lelalte popoare din sud-estul Eu
ropei, împotriva cotropirii și domi
nației otomane. Autorii relevă că 
sub conducerea lui Mircea cel Bă- 
trîn, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazu și a altor mari 
conducători, poporul romîn s-a a- 
firmat cu tărie în lupta pentru a- 
părarea independenței sale, întîr- 
ziind cu o jumătate de veac înain
tarea otomanilor către Europa cen
trală. Aceasta reprezintă una din
tre cele mai însemnate contribuții 
ale poporului nostru la istoria Eu
ropei.

Volumul II din „Istoria Romîniei" 
se adaugă altor creații importante 
ale istoriografiei noastre noi. La 
elaborarea acestei valoroase lucrări, 
profesorii Mihail Berza și Ștefan 
Pascu au adus contribuții esențiale, 
nu numai ca redactori, dar și ca res
ponsabili și coordonatori ai volumu
lui. De aceea, consider că este bine
venită propunerea de a li se acorda 
Premiul de Stat al R. P. Romîne pe 
acest an.

Prof. univ. Gheorghe ȘTEFAN 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romine

voltării învățămîntului și a cercetă
rii științifice în domeniul fizicii și e- 
lectrotehnicii din țara noastră. Mulți 
dintre cei care de-a lungul anilor 
i-au fost studenți își amintesc cu 
plăcere de cursurile de electricitate 
și magnetism, de termodinamică, pre
date de profesorul Procopiu, expu
neri deosebit de interesante, clare, 
bogat ilustrate de experiențe pregă
tite cu minuțiozitate.

Remarcabilă este contribuția adu
să la dezvoltarea școlii noastre de 
cercetare în fizică, la îmbogățirea 
patrimoniului științei universale. 
Timp de mai bine de o jumătate de 
secol, academicianul Ștefan Proco
piu a elaborat și publicat peste 160 
de lucrări care tratează îndeosebi 
probleme de magnetism, electricita
te, optică și spectroscopie, căldură și 
termodinamică. Multe dintre ele sînt 
bine cunoscute și se bucură de o 
înaltă apreciere în rîndurile specia
liștilor. Dintre numeroasele lucrări 
din domeniul magnetismului, unele 
se referă la magnetismul pămîntesc, 
o parte la feromagnetism, în special 
la efectul Barkhausen, altele la mag
netismul atomic, la studierea varie

tății magnetismului pămîntesc. Cele 
mai însemnate sînt lucrările referi
toare la magnetismul atomic.

în perioada cînd își începea acti
vitatea de cercetare științifică își 
făceau drum în fizică o serie de con
cepții noi. îmbrățișînd aceste concep
ții încă din anii studenției, Ștefan 
Procopiu se preocupă de teoria cu
antelor și elaborează în 1913 lucra
rea intitulată „Asupra elementelor 
de energie“. în ea prevede existența 
magnetonului atomic și stabilește ex
presia lui teoretică în funcție de con
stante universale. Meritul său deose
bit constă în faptul că extinde con
cepția de discontinuitate la structu
ra și în mecanismul dinamicii parti
culelor de substanțe, molecule și a- 
tomi. Se relevă pentru prima dată 
ideea existenței stărilor staționare 
ale atomului și aceea a magnetului 
atomic elementar, fapt care a deter
minat ca acesta să fie denumit „mag- 
netonul lui Bohr-Procopiu“.

Continuîndu-și studiile în condi-

Ing. NICOLAE C. PETCU i

„Procedeu, aparat și instalație pentru 
separarea de componenți dintr-un amestec 
gazos, prin adsorbenți în strat fix"

Printre propunerile pentru acor
darea Premiului de Stat al Republi
cii Populare Romîne pe anul 1964 în 
domeniul tehnicii și invențiilor se 
află și invenția ing. N. Petcu. In
venția se referă la o nouă metodă de 
degazolinare a gazelor de sondă cu 
■cărbune activ în care adsorbția se e- 
fectuează la o temperatură între 90 
și 150° C. Denumită și metoda de de
gazolinare prin termoadsorbție, sau 
„Termosorbon“, metoda constituie 
un progres important în domeniul 
degazolinării gazelor prin adsorbție, 
domeniu în care în ultimii 40 de ani 
nu s-au înregistrat progrese prea 
mari.

Invenția ing. N. Petcu corespunde 
cerințelor moderne de degazolinare a 
gazelor de sondă și permite extinde
rea domeniului de aplicare economi
că a metodei prin adsorbție la pre
siuni de aproximativ patru ori mai 
mari, sporindu-i eficiența economică 
în special la recuperarea de butan. 
Realizarea practică a acestei invenții 
permite reducerea cheltuielilor de 
investiție și exploatare cu 60 la sută, 
în oazul recuperării de butan, și cu 
30 la sută, în cazul recuperării de 
propan, față de metoda clasică de 
adsorbție cu cărbune activ.

Creșterea continuă a producției de 
gaze de sondă în R. P. Romînă a ne
cesitat construirea de instalații noi 
și moderne. în perioada 1958—1964 
au fost construite 22 unități de de
gazolinare standard pe baza noii 
tehnologii și sînt în curs de con
strucție și proiectare alte unități. 
Patruzeci la sută din gazele de son
dă produse în țară se degazolinează 
astăzi după acest nou procedeu.

ION LĂNCRĂNJAN :

„Cordovan
Romanul „Cordovanii“ nu-i o floa

re singuratică în peisajul variat al 
prozei noastre. în el se îmbină feri
cit buna tradiție a prozei romînești 
și inepuizabilul izvor al folclorului. 
Ion Lăncrănjan a învățat și de la 
înaintașii lui pe tărîmul prozei, și 
de la țăranii povestitori la șezătoare, 
și mai ales a știut să învețe de la 
viață, așa cum este ea : frumoasă și 
aspră, dură și suavă, bogată și înăl
țătoare. Și așa sînt și oamenii cărții 
lui.

Romanul oglindește amplu și pro
fund perioada de transformare a 
existenței, de dezvoltare a conștiin
ței țăranului în anii de după elibe
rare. Procesul îndelungat și compli
cat al desprinderii din stihia indivi- 

țiile deosebite create cercetării știin
țifice din țara noastră de regimul 
democrat-popular, academicianul 
Ștefan Procopiu a întreprins deter
minarea experimentală a „magneto
nului lui Bohr-Procopiu“ printr-o 
metodă de rezonanță asupra unui 
fascicul de electroni liberi sub ac
țiunea combinștă a unui cîmp mag
netic constant și a unuia alternativ, 
publicînd rezultatele acestor măsură
tori în anul 1963. Valorile găsite în 
aceste studii asupra magnetonului a- 
tomic concordă cu cele teoretice. A- 
ceastă lucrare încheie în mod strălu
cit cercetările asupra magnetismu
lui atomic, începute cu 50 de ani în 
urmă, reprezentînd un bilanț deose
bit de rodnic al unei jumătăți de 
veac de viață dedicată dezvoltării 
științei romînești.

Prof. univ. Constantin MIHUL 
decanul Facultății de fizică 
a Universității din Iași

Invenția se remarcă prin simplita
tea schemei tehnologice, sistematiza
rea amplasării diferitelor elemente 
componente, posibilitatea adaptării 
automatizării avansate a procesului 
tehnologic. Prin simplificările intro
duse în ansamblu, noua metodă per
mite executarea instalațiilor de mare 
recuperare cu mijloace reduse și în- 
tr-un timp scurt. Posibilitatea de e- 
xecutare în țară a utilajelor necesa
re constituie, de asemenea, o calita
te deosebită a metodei. Durata re
dusă de execuție și montaj a insta
lației și mobilitatea acesteia au per
mis ca degazolinarea gazelor să țină 
pas cu dezvoltarea rapidă a șantie
relor noastre de petrol, contribuind 
substanțial la creșterea producției 
de gazolină. Această invenție a obți
nut o recunoaștere internațională, 
fiind acordate brevete similare de 
R. F. Germană, Anglia, Austria, In
dia, precum și de alte țări în care 
brevetele nu sînt cercetatë asupra 
originalității.

Noua metodă reprezintă un pas în
semnat înainte în domeniul degazo
linării gazelor prin adsorbție pe căr
bune activ și aplicarea sa are drept 
rezultat avantaje economice deose
bite. Propunerea pentru acordarea 
Premiului de Stat al R. P. Romîne 
constituie o binemeritată apreciere 
a întregii activități a inginerului 
Nicolae Petcu în domeniul perfec
ționării procesului de degazolinare 
a gazelor de sondă.

Ing. Ion NICULESCU 
directorul Institutului de proiectări 
și cercetări pentru utilaj petrolier

dualismului, pătrunderea satului ro- 
mînesc într-o viață nouă sînt înfă
țișate la nivelul celor mai bune 
creații ale prozei noastre actuale. Cu 
bogăția tablourilor epice, cu dra
matismul situațiilor, complexitatea 
caracterelor, cu lirismul ei, cartea 
lui Ion Lăncrănjan condamnă cu ve
hemență, convingător, lumea cea 
veche și proclamă cu aceeași vehe
mență și convingere artistică victo
ria lumii noastre noi.

Iată de ce m-am bucurat cînd am 
citit în ziare că romanul „Cordo
vanii“ a fost propus pentru Premiul 
de Stat, distincție pe care acest ro
man despre viața de azi a țărănimii 
noastre o merită, cred, pe deplin.

Remus LUCA

Conferirea Ordinului
„Steaua Republicii Populare Romine“ clasa I 

academicianului Oezideriu Mișkolczy
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne a 
fost conferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa I aca

INFORMAȚII
9 DE PESTE HOTARE

REPREZENTANȚII R. P. ROMÎNE 
LA CURTEA DE ARBITRAJ 

DE LA HAGA

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășii Alexandru Voitinovici, 
președintele Tribunalului Suprem 
al Republicii Populare Romîne, și 
Constantin Flitan, directorul Direc
ției Juridice și a Tratatelor din Mi
nisterul Afacerilor Externe, au fost 
desemnați din partea R. P. Romîne 
ca membri ai Curții Permanente de 
Arbitraj de la Haga.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
UNIUNII COOPERATIVELOR 

DIN R. P. CHINEZĂ
Joi dimineață a plecat spre patrie 

delegația Uniunii cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere pe întrea
ga Chină, condusă de Van Nien-ți, 
vicepreședinte al uniunii, care la in
vitația Centrocoop a făcut o vi
zită în țara noastră pentru schimb 
de experiență.

în perioada șederii în R. P. Romî
nă, membrii delegației cooperatori
lor chinezi au vizitat unități ale coo
perației de consum, G.A.C., obiective 
industriale, de artă și cultură din re
giunile Bacău, București, Brașov, 
Dobrogea, Galați și Ploiești.

VIZITELE MINISTRULUI 
PETROLULUI ȘI CHIMIEI 

AL INDIEI
în continuarea vizitei în țara noa

stră, ministrul petrolului și chimiei 
al Indiei, Humayun Kabir, a plecat 
într-o călătorie prin mai multe cen

CARTEA
(Urmare din pag. I-a)
------- ------------------------
Această realitate situează Romînia 
în rîndul țărilor cu cea mai mare di
namică a dezvoltării mișcării edito
riale din lume. O uriașă creștere nu
merică și calitativă, în comparație 
cu trecutul, o marchează domeniul 
tipăriturilor științifice, a cărților de 
știință popularizată, a cărții agricole, 
a cărții tehnice și a manualelor șco
lare. între 1949—1963 s-au editat 
43 365 991 exemplare de cărți știin
țifice și tehnice.

în trecut, tirajul cărților de litera
tură, chiar atunci cînd acestea erau 
editate de case de prestigiu, rareori 
întrecea 5 000—6 000 de exemplare, 
poezia cunoscînd „recorduri" de 
500—600 exemplare pe ediție, iar ti
rajul mediu al beletristicii oscilînd 
între 2 000—2 500 de exemplare.

Tirajul actual depășește, uneori la 
o singură carte, tirajele a zece- 
cincisprezece cărți editate în trecut. 
Valorificarea marilor comori de lite
ratură lăsate de clasici, încercarea 
de a satisface imperioasa cerere a 
maselor de cititori au dus la realiza
rea unor tiraje de milioane de 
exemplare dintr-un singur scriitor 
(Caragiale, Eminescu, Sadoveanu). 
Recentele festivități legate de come
morarea a 75 de ani de la moartea 
lui Mihail Eminescu au demonstrat 
că numai în ultimii 15 ani tirajele din 
operele marelui nostru poet au de
pășit de peste zece ori toate tirajele 
cărților lui de la moartea poetului și 
pînă la centenarul nașterii sale. In 
cifre concrete, aceasta reprezintă 
I 500 000 de exemplare și peste 50 de 
ediții succesive.

Intre 1948 și 1962 Editura pentru 
literatură a tipărit 1984 de titluri de 
cărți literare romînești (clasice și 
contemporane), într-un tiraj total de 
36 383 200 de exemplare. Pînă la a- 
cea dată, numai în noua serie a co
lecției „Biblioteca pentru toți" apă
ruseră 82 de titluri într-un tiraj de 
3 526 000 de exemplare. In aceeași 
perioadă, opera unui singur scriitor, 

demicianului Dezideriu Mișkolczy, 
pentru merite deosebite în domeniul 
științific și didactic.

(Agerpres)

tre industriale, fiind însoțit de Ni
colae Ionescu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, și de 
ambasadorul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani. La rafinăria 
Brazi, după ce a vizitat Complexul 
de reformare catalitică și alte insta
lații, oaspetele a apreciat faptul că 
aici se folosesc din plin toate posi
bilitățile de prelucrare a materiilor 
prime pentru valorificarea lor maxi
mă. S-a mers apoi la Complexul pe
trochimic Ploiești și la Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai“, unde mini
strul indian s-a interesat îndeaproa
pe de instalațiile de foraj care sînt 
exportate și în țara sa. Tot în re
giunea Ploiești oaspetele a vizitat 
uzinele de utilaj chimic, rafinăria și 
blocul de uleiuri de la Teleajen.

(Agerpres)

Simpozion
La Casa de cultură a studenților din 

Capitală a avut loc joi seara simpozio
nul „Lupta P.C.R. pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, organizarea 
și înfăptuirea insurecției armate din 
23 August 1944". Simpozionul a fost 
deschis de Dan Marțian, prim-secretar 
al Comitetului U.T.M. din cadrul Cen
trului universitar București. Au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului de isto
rie a partidului, și Dumitru Dămăceanu, 
general colonel în rezervă.

(Agerpres)

Mihail Sadoveanu, a fost tipărită 
numai la această editură într-un ti
raj total de 1 875 000 de exemplare. 
Pe tot ansamblul activității edito
riale, tirajele lui Sadoveanu în pe
rioada citată întreceau trei milioane 
de exemplare. Creangă — 1 902 300 
exemplare, Caragiale 1 561 000 exem
plare. Cifrele, cu tot graiul lor sec, 
sînt revelatoare. Ultimele date oferite 
de domeniul amplei activități edito
riale desfășurate în țara noastră ne 
fac rezultatele constatărilor și mai 
elocvente.

Multiplele canale prin care cartea 
ajunge la cititor apar ca niște artere 
ale luminii străbătînd pînă în ulti
mele fibre organismul sănătos al în
tregii țări.

Cele 714 librării sătești, cele peste 
5 600 raioane de librărie din maga
zine și cooperative, precum și cele 
28 de autolibrării netezesc dru
mul cărții pînă în cele mai înde
părtate sate și cătune. Adăugați la 
aceasta 635 de librării orășenești și 
anticariate. Apoi, urmăriți detașa
mentul puternic al celor 23 627 de bi
blioteci de toate categoriile, care 
punctează cu lumina lor cele mai 
mici și mai îndepărtate așezări ome
nești. Biblioteca e atot-prezentă în 
atelierul de uzină sau la căminul 
cultural, pe vasul pescăresc sau în 
cabana meteorologilor de pe vîrful 
munților, în unitatea militară sau în 
tabăra de pionieri. Biblioteca e o 
prezență vizibilă aproape în fiecare 
casă.

Numai consemnînd toate acestea 
putem stabili tabloul reconfortant și 
în același timp stimulator pe care 
îl oferă existența și funcția cărții în 
noua viață a oamenilor din patria 
noastră.

Și ne putem da seama și mai bine 
de bogăția imensă de cunoștințe și 
de experiență valoroasă care for
mează rodul de aur al luminii cu- 
vîntului tipărit, revărsată din belșug 
pe întreg cuprinsul Romîniei socia
liste.

TELEGRAMĂ

Corneliu Mănescu, ministrul afa« 
cerilor externe al R. P. Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
Sardar Swaran Singh, cu ocazia nu
mirii sale în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii In
dia.

(Agerpres)^

Prezențe romînești
COCTEIL LA AMBASADA
R. P. ROMÎNE DIN VIENA

VIENA 13 (Agerpres). — La 12 
august, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit în saloanele am
basadei un cocteil cu prilejul vizitei 
în Austria a ministrului economiei 
forestiere din R. P. Romînă, Mihai 
Suder. La cocteil au participat pre
ședintele Camerei Federale de Co
merț, Sallinger, președintele Uniunii 
industriașilor austrieci, Mayer-Gun- 
thof, consilierul ministerial Dorf-* 
wirth Leopold, din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, președintele 
Tîrgului de la Klagenfurt, precum și 
alte personalități din viața economi
că a Austriei.

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ 
ROMÎNEASCĂ LA OSAKA

TOKIO 13 (Agerpres). — Sub aus-s 
piciile Asociației artiștilor plastici 
din Japonia s-a deschis la Galeriile 
de artă din Osaka o expoziție romî
nească de grafică. Ambasadorul 
R. P. Romîne în Japonia, Ion Obra- 
dovici, a oferit Universității din 
Kioto, din partea Institutului Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
străinătatea, o colecție de publicații 
romînești din domeniul științei, ar
tei și culturii. Mulțumind, dr. B. Fu
jimoto, președinte ad-interim al uni
versității, a apreciat schimburile de 
publicații ca o bază a cunoașterii 
vieții și preocupărilor popoarelor 
romîn și japonez.

ANTOLOGIE DE PROZĂ
SI POEZIE ROMÎNEASCĂ
EDITATĂ LA RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres).' 
De curînd s-a publicat la Rio de 
Janeiro o antologie de proză și poe
zie romînească clasică și contem
porană. Culegerea cuprinde texte 
de Ion Creangă, I. L. Caragiale, 
Alexandru Sahia, Mihail Sadoveanu,- 
Mihai Beniuc, Eusebiu Camilar și 
ale altor poeți și scriitori. Traduce
rea textelor aparține lui Nelson 
Veiner.

NOI ZĂCĂMINTE PETROLIFERE
DESCOPERITE ÎN SAHARA

Compania americană „Phillips Pe
troleum“ și partenerul ei francez „Co- 
pefa" au anunțat că au descoperit un 
nou zăcămînt de petrol în deșertul Sa
hara. Capacitatea de producție a nou
lui zăcămînt este de aproximativ 1 000 
de barile pe zi. Agenția U.P.I. subli
niază că companiile „Phillips Petro
leum“ și „Copefa“ primesc o cincime 
din cantitățile de țiței extrase din ză
cămintele descoperite de ele.

MARE SUBTERANĂ
în regiunea de nord-vest a Ținutu

lui pămînturilor desțelenite din 
U.R.S.S. a fost descoperită o mare 
subterană cu un debit de 263 mi
lioane mc de apă. Stratul supe
rior al acestui bazin de propor
ții neobișnuite este format din apă 
dulce. Stratul de apă sărată, cu o greu
tate specifică mai mare, se află la a- 
dîncime. Analizele au demonstrat că 
apa dulce din acest bazin subteran se 
remarcă prin calități deosebite, ceea 
ce a determinat folosirea ei pentru a- 
provizionarea a numeroase colhozuri și 
sovhozuri.

Bloc fum în orașul Piatra NeamJ

Drumul met TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
(Urmare din pag. I-a)

Apoi, tot în termeni lapidari, ca
racteristicile : turațiile și avansurile se 
obțin printr-o simplă apăsare de bu
ton ; se pot fixa comenzi program. 
Și mai departe remarca: mașina-unealtă 
e la nivelul celor mai moderne. Gîn- 
difi-vă doar la un singur amănunt : în 
vara trecută, uzina arădeană aniversa al 
„15 000"-lea exemplar. Primul din serie, 
„S-1", e cedat locul altor tipuri. In 
cursul anilor, oțelul hunedorean a căpă
tat noi valențe, noi însușiri. Șarjele unei 
zile hunedorene n-au sporit numai de 
cîteva ori în greutate, dar și în putere, 
în eficiență economică, în subtilitate. Și 
la acest lucru trebuie să ne gîndim cînd 
citim comparații statistice între „greuta
tea" unor „zile" sau „ani" hunedoreni 
din diferite perioade istorice.

De aceea, evolujia de la inițialele 
„S-1 " la „SRO-40" are o semnificație 
mai largă, aplicabilă în zeci și sute de 
cazuri. „Semănătoarea" bucureșieană a- 
nunfă producerea „selectorului gravita
țional SG-600", care sortează semințele 
după un nou principiu. „Unirea" din Cluj 
a realizat un nou război de țesut „tip 
A", în care suveica aleargă ca fermecată, 
cu 240 de bătăi pe minut. Un nou au
tobuz ,.TV-7", destinat drumurilor turisti
ce interurbane, avînd caroserie modernă 
și vizibilitate sporită, a fost anunfaf de 
uzina bucureșteană de specialitate. Ca și 
„aparatul de proiecjie tip APS”, pentru ci
nemascop și sunet stereo, noi tipuri de 
compresoare etc. Sînt produse din cele 
mai diverse domenii, pentru a demonstra

parcă multitudinea infinită de utilizări ale 
oțelului hunedorean, frontul larg și di
vers al luptei pentru tehnica nouă. In 
spatele unei simple schimbări de cifre 
sau de litere în titulatura aceluiași pro
dus stau îmbunătățiri radicale, creșteri 
ale randamentului tehnic și economic 
simțitoare, eforturi eroice ale unor în
tregi colective. Ele alcătuiesc la un loc 
un proces istoric, de maturizare ascen
dentă. Așa se explică de ce în știrile 
care anunță realizarea unor noi produse 
găsim tot mai des remarca lapidară : „fa
bricat la nivelul tehnicii moderne". E un 
compliment modest, sobru, adresat mii
lor de creatori anonimi, care au contri
buit la procesul de înnobilare și de îna
ripare a oțelului hunedorean.

O instalație de foraj, de pildă —să ci
tăm doar pe 3 DH-200, medaliată pen
tru performanțele ei la un recent tîrg in
ternațional — reprezintă efortul colectiv 
de gîndire și măiestria de execuție ale 
proiectanfilor de la institutul de speciali
tate, ale serviciilor de concepție ale Uzi
nei „1 Mai" din Ploiești, la care trebuie 
adăugat aportul acelora ce au transpus 
în practică proiectele, prin mode
larea metalului în forme complicate, 
prin cizelarea pieselor la finețe de mi
croni, prin montaj impecabil.

Și acum, pe baza celor spuse mai 
sus, să cuprindem dintr-o ochire dez
voltarea întregii ramuri a industriei con
structoare de mașini, ca dintr-un zbor 
de avion. Dar să argumentăm prin limba
jul pozitiv și precis al cifrelor. Notafi ! 
în anul 1963 producția constructorilor de 
mașini șl a celor care prelucrează me-

falul era de aproape două ori mai mare 
decît în 1959, de peste nouă ori mai 
mare decît în 1950 și de 17 ori mai 
mare decît în 1938. In construcția de 
mașini se asigură un ritm de creștere su
perior, în medie de 20,5 la sută pe an. O 
serie de produse de înaltă tehnicitate, 
care în trecut nici măcar nu figurau în 
statistici, ca mașini-unelte, instalații de 
foraj, motoare cu combustie internă, se 
produc astăzi în sute și mii de 
exemplare. Investiții care într-un sin
gur an, ca în 1962 de pildă, se 
pot cifra la 2 miliarde de lei, de
vin uzine și agregate moderne, linii 
tehnologice automatizate, de mare randa
ment etc., transpunîndu-se astfel în via
ță linia partidului nostru privind înfăp
tuirea industrializării pe baza tehnicii ce
lei mai avansate.

Și astfel, urmărind drumurile șarjelor 
hunedorene sau reșifene, descoperim, In 
realitățile diverse ale industriei noastre, 
că acest efort creator de înnobilare a 
oțelului nu se rezumă la mari realizări în
tr-un domeniu sau altul; el constituie o 
acțiune largă, bine gîndită, departe 
văzătoare, caracterizată printr-un sistema
tic și armonios progres tehnic, începînd 
cu izvoarele incandescente ale metalului 
însuși și pînă la multiplele lui utilizări 
și metamorfoze suferite în miile de în
treprinderi și șantiere răspîndite în toată 
țara. Din șarjele unei zile, prin inter
mediul laminatelor, mașinilor și al insta
lațiilor, purtînd ștampila „fabricat în 
Romînia", faima constructorilor noștri de 
mașini trece și dincolo de hotarele țării,

TEATRE : Teatrul pentru tineret șl co
pii (la teatrul de vară din parcul „He
răstrău,“) : Ruy Bias — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase” (în gră
dina „Boema“, în caz de ploaie în sala 
„Savoy”) : Și băieții șl fetele — (orele
20.15) . Circul de stat : Sărbătoare la circ
— (orele 20). •

CINEMATOGRAFE : Zilele filmului 
romînesc : Carpați (orele 18,15), Gră
dina ..Arta," (Calea Călărași nr. 153 — 
orele 20), Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai 
nr. 143 — orele 20). Rebelul magnific : 
Patria (10; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Republi
ca (8,30; .11,30; 14,30; 18; 21,15), Luceafă
rul (10,30; 13,30; 16,30), Excelsior (8,15; 
11,15; 14,15; 17,15; 20 15), Feroviar (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,-30), Aurora (9; 12; 
15; 18; 21), Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Gră
dina „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 — orele 
20). Vara în nordul sălbatic : Carpați (10; 
12; 14; 16), Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21; la grădină — orele 20), Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 20). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : București (9,15; 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), Fla
mura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), A- 
renele „Libertății“ (Str. 11 Iunie — orele 
20). întuneric în plină zi : Festival (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Căliți în foc — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (10; 12; 16; 18; 20). Aventu
rile unul tînăr — cinemascop : Central 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45). Imblînzitorii 
dc biciclete : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Cerul și mocirla : Union (16; 18,15;
20.30) . Program de filme pentru copii : 
Doina (orele 10). M-am îndrăgostit la Co
penhaga : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 13,15; 
20 30). Inspectorul și noaptea : Giulești 
(1Ô; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Rahova (15; 
17; 19; la grădină — Calea Rahovel nr. 
103 — orele 20,15). Sosește circul, Două 
povestiri : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Anotimpuri : Cultural (16; 18,15;
20.30) . Germanie, steluțele tale ! Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). La strada : Bu- 
zești (14,30; 16,45; 19; 21,15), Arta (15,45; 18;
20.15) , Comisarul ; Crîngași. (16; 18,15;

20,30),  Adesgo (14,45; 16,45; 19; 21,15). Doi 
colonei : Unirea (16; 18; la grădină — o- 
rele 20). împușcături în ceață : Tomis (0; 
11; 13; 16 30; 18,30; la grădină — orele
20,15),  Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20; la 
grădină — Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
20,30),  Drumul Sării (16; 18; 20). Un surîs 
în plină vară : Flacăra (16; 18; 20,15). 
Cauze drepte — cinemascop : Munca (16; 
18,15; 20,30). Era noapte la Roma — ambele 
serii : Progresul (15; 18; 21). Ocolul Pă- 
mîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (10; 15,30; 19). Ka- 
loian : Ferentari (16; 18,15; 20,30). Valea 
vulturilor : Cotroceni (16; 18,15; 20 30). 
Pompierul atomic : Pacea (16; 18; -20). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : VI- 
tan (16; 18; 20; la grădină — Calea Du- 
dești — orele 20,30). Lacrimi urzii : Gră
dina „Lira” (Calea 13 Septembrie nr. 196 
— orele 20,15). Totul despre Eva : Grădi
na „Buzești,“ (Str. Buzești nr. 9—11 — o- 
rele 20). Ucigașul șl fata : Grădina „Co- 
lentina” (Șos. Colentina nr. 84 — orele 
20). Domnișoara... Barbă Albastră : Gră
dina „Aurora“ (Bd. Dimitrov nr. 118 —i 
orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri și 
școlari : Ilustrate din vacanță. 19,35 — 
Agenda finalei celui de-al VH-lea con
curs al artiștilor amatori. 19,45 — Docu
mentarul „Prefață la un poem". 20 00 — 
Emisiunea Săptămîna. 21,15 — Concert 
de estradă (Transmisiune de la Moscova). 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în jumătatea estică a țării.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 18 
și 17 august. In țară : Vremea în general 
frumoasă, mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul variabil, mal mult se
nii) Ia început. Vor cădea ploi locale. 
Vînt moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar maximele între 23 și 
33 de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești și pe litoral: Vreme în general fru- 
moașă, mai ales în prima parte a intere 
valului. Cer variabil, mai mult senin la 
început. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară, Ț
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GENEVA

Lucrările Comitetului celor 18
In întîmpinarea celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Rominiei

GENEVA 13 (Agerpres). — Joi a 
avut loc -la Geneva cea de-a 207-a 
ședință a Conferinței Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
sub președinția lui Sain Bwa (Bir- 
mania). Ședința a fost consacrată 
măsurilor colaterale ale dezarmării, 
destinate să promoveze destinderea 
internațională.

Pe ordinea de zi a ședinței a figu
rat problema nediseminării armelor 
nucleare.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
R.A.U., Abdel Fattah Hassan, a pre

Vizita tovarășului Gh. Apostol in Polonia
VARȘOVIA 13. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
în dimineața zilei de 13 august, 

tovarășul Gheorghe Apostol, membru 
al Biroulyi Politic al C.Ç. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și general de armată Iacob 
Teclu, membru al Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, însoțiți de Fran
ciszek Waniolka, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Jozef Talma,

După sentința în procesul de la Beja
• Intensificarea acțiunilor represive
• Creșterea opoziției față de regimul salazarist

Prin condamnarea la șase ani în
chisoare a fostului căpitan Paulo Va
rela Gomes, liderul atacului asupra 
cazărmilor Beja în ziua de Anul 
Nou 1962 — scrie ziarul englez „Fi
nancial Times“ — speranțele tinerei 
opoziții portugheze într-un succesor 
democratic merituos au fost cel puțin 
amînate. în timpul campaniei elec
torale care a avut loc cu cîteva luni 
înainte de atacul de la Beja, care 
ar fi trebuit să netezească calea 
pentru o revoltă generală, Varela 
Gomes a stîrnit la puținele mitin
guri publice pe care guvernul nu 
le-a sabotat un mare entuziasm.

Zdrobind nemilos orice opoziție, 
refuzînd orice modalitate constitu
țională de schimbare a guvernului, 
Salazar, în vîrstă acum de 75 de 
ani, trebuie să poarte personal răs
punderea pentru orice guvern îl va 
înlocui.

Printre cei acuzați de complicitate 
la revolta de la Beja se află și ge
neralul Humberto Delgado, candida
tul opoziției pentru președinția re
publicii în 1958, care a obținut 
aproape 25 la sută din voturi și care 
ar fi fost ales cu o mare majoritate, 
dacă - alegerile ar fi fost ținute în-

luminarea premiului Lenin 
președintelui Sen Bella

ALGER 13 (Agerpres). — Joi a 
avut loc la Alger o festivitate cu 
prilejul înmînării premiului interna
țional Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare“ președintelui Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Ahmed Ben Bella. In nu
mele Comitetului pentru premiile 
internaționale Lenin, această înaltă 
distincție a fost înmînată de către 
președintele comitetului, academicia
nul Dmitri Skobelțîn. Președintele 
Ben‘Bella a mulțumit pentru înalta 
distincție acordată.

_________ NOTE _ 

„Fall Heye" și continuarea lui Dineuri speciale
După cum s-a mai anunțat, 

Hellmuth Heye, viceamiral în re
tragere, actualmente comisar par
lamentar pentru armată, a întoc
mit un raport în care a semnalat 
unele tendințe primejdioase care 
se manifestă în cadrul Bundes- 
wehrului — armata vest-germană. 
El a avertizat înainte de toate 
împotriva tendinței Bundeswehr- 
ului de a deveni „stat în stat“. 
Intrucît fostului viceamiral nu i 
s-a dat posibilitatea să-și expu
nă observațiile în fața deputaților 
Bundestagului, el le-a publicat, în
tr-un mod mai detaliat, în revista 
„Quick", Devenite astfel cunoscu
te opiniei publice, constatările lui 
Heye, cărora inițial nu li s-a a- 
cordat atenția cuvenită, au stîrnit, 
de data aceasta, vii reacții. Rela
tările lui Heye au fost discutate 
la timpul lor de comisia Bundes
tagului pentru problemele apă
rării. Atunci nu s-a ajuns la nici 
o concluzie, deoarece starea sănă
tății lui Heye — după cum re
marcă cu ironie unele ziare vest- 
germane — l-a constrîns să ple
ce din Bonn pentru a urma o 
cură balneară. Intre timp „Fall 
Heye" („Cazul Heye"), cum l-a 
denumit presa germană, a conti
nuat să rețină atenția.

Acum, discuțiile in Jurul con
statărilor fostului viceamiral au 
fost reluate. în cadrul unor dez
bateri din comisia Bundestagului 
pentru problemele apărării, care

3

zentat conferinței o serie de propu
neri menite să prevină posibilitatea 
oricărei diseminări a armelor nu
cleare, incluzînd și semnarea de că
tre puterile nucleare a unei decla
rații prin care se obligă să nu trans
mită altor state nici un fel de date 
referitoare la aceste arme. El a a- 
mintit și rezoluția Conferinței șefi
lor statelor africane în această pro
blemă.

Delegații S.U.A., U.R.S.S. și Italiei 
au deciarat că vor studia cu atenție 
aceste propuneri.

adjunct al ministrului industriei gre
le, și de Gheorghe, Diaconescu, am
basadorul R. P. Romîne în R. P. Po
lonă, au vizitat fabrica, de lămpi ki,- 
noscoape pentru televizoare de lș 
Jiwiczna de lîngă Varșovia.

In aceeași zi, tovarășul Grigore 
Geamănu, secretar al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a făcut o vi
zită de prietenie tovarășului Julian 
Horodecki, secretar al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, cu care s-a în
treținut asupra unor probleme de 
interes comun.

tr-o atmosferă mai liberă. El n-ar fi 
fost ales poate pentru calitățile sale 
personale, ci pentru că a reprezen
tat în ultimii 30 de ani prima șansă 
de înlocuire a lui Salazar prin mij
loace legale. Această șansă nu se va 
mai ivi, deoarece viitorii președinți 
vor fi numiți de un colegiu electo
ral.

Cu un an sau doi în urmă, opozi
ția față de Salazar era concentrată 
în special în jurul liberalilor, repu
blicanilor, radicalilor și altora care 
au fost la putere înainte de Salazar 
și sînt în prezent oameni bătrîni. 
Opoziția liberală, mereu fragmentată 
și care nu este în stare șă mențină 
un front comun mai mult de cîteva 
săptămîni, a încetat să existe ca un 
rival serios, potențial, al lui Sala
zar. Acei care nu sînt mulțumiți să 
murmure pe la colțuri, menționează 
„Financial Times“, și-au legat soar
ta de comuniști, despre care se 
afirmă că sînt bine organizați. For
țele polițienești au însă mînă liberă 
în reprimarea lor. De fiecare dată 
cînd se organizează o demonstrație 
sau altă „activitate subversivă", li
derii lor sînt arestați cu zecile. Acest 
lucru s-a întîmplat frecvent. în 
aprilie, cînd au fost organizate de
monstrațiile pentru 1 Mai, peste 300 
au fost aruncați în închisoare. Zilele 
trecute au fost anunțate noi arestări.

Portughezul de rînd își ridică vo
cea, deși discret, într-o tot mai mare 
măsură în semn de protest împo
triva unei vieți de sărăcie, în fața 
unor prețuri în creștere și a lipsu
rilor. Mii de portughezi emigrează, 
cei mai mulți dintre ei în mod clan
destin, fără pașaport. Alții murmură 
împotriva sacrificiilor și a poverilor 
tot mai grele aruncate pe umerii, lor.

La întrebarea unde este opoziția 
față de Salazar, răspunsul este : pre
tutindeni — în forțele .armate, în 
rîndul poliției, printre liber-profe- 
sioniști și clasa mijlocie,- printre 
muncitorii industriali și agricoli, 
printre funcționarii bine ținuți în 
frîu și frustrați,. printre acei care 
laudă salazarismul numai de formă 
în Adunarea Națională, și în alte 
părți, chiar printre fruntașii indus
triei.

au durat trei zile, s-a adoptat ho- 
tărîrea ca concluzia definitivă a- 
supra raportului lui Heye să fie 
trasă abia în toamnă, după 
ce acestuia i se va da posibilita
tea să-și susțină în fața membri
lor comisiei observațiile .sale cri
tice la adresa Bundeswehrului. 
După cum relatează „Die Welt“, 
în cadrul acestor ședințe a fost 
ascultat raportul generalului 
Artur Weber, însărcinat să verifi
ce faptele enunțate de Heye. „Ex
punerile detaliate ale lui Weber, 
referitoare la observațiile critice 
ale comisarului parlamentar pen
tru armată, au fost primite în
tr-un mod foarte diferit de mem
brii comisiei — scrie ziarul. In 
timp ce președintele comisiei, Ri
chard Jaeger, deputat din partea 
U.C.D., consideră că raportul, în
tocmit de un grup de experți de 
sub conducerea generalului We
ber, constituie o infirmare a cri
ticilor lui Heye făcute în revista 
„Quick“, Karl Wienand, expert în 
problemele militare al partidului 
social-democrat, este de părere că, 
exceptînd două cazuri, «din punc
tul de vedere principial și faptic» 
concepțiile lui Heye nu au fost 
contrazise".

Dezbaterile parlamentare din 
toamnă, cînd „cazul Heye" va fi 
luat din nou în discuție, sînt aș
teptate cu interes de presa vest- 
germană.
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VARȘOVIA

La Ambasada R. P. Romîne de 
la Varșovia a avut loc .la 12 
august o conferință de presă la 
care au participat numeroși zia
riști — redactori șefi, redactori șefi 
adjuncți și șefi de secții, reprezen- 
tînd agențiile de presă poloneze ca 
și ziarele centrale din Varșovia.

Gheorghe Diaconescu, ambasado- 
rùl’ R.P. Romîrie în R.P. Polonă, a 
vorbit despre insurecția armată de 
la 23 August 1944 și despre principa
lele etape parcurse de țara noastră

LONDRA

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a poporului romîn, la Am
basada R. P. Romîne din Londra a 
avut loc joi o conferință de presă. 
Au luat parte peste 60 de ziariști, 
reprezentînd agenții, ziare, publica
ții săptămînale, posturi de radio și 
televiziune din Marea Britanie, cit 
și corespondenți de presă din alte 
țări acreditați la Londra.

Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul R. P. Romîne în Marea Brita
nie, a făcut o expunere în cadrul 
căreia a arătat însemnătatea insu
recției armate de la 23 August 1944, 
eforturile depuse de poporul romîn 
în perioada postbelică pentru con
struirea unei economii socialiste în
floritoare. El a trecut apoi în re
vistă, ilustrînd cu cifre elocvente, o 
serie de importante succese înre
gistrate de țara noastră în cele două 
decenii în domeniile economic, po
litic, social, cultural.

Referindu-se la relațiile externe 
ale R. P. Romîne, vorbitorul a re

STOCKHOLM
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei, la 12 au
gust, Petru Manu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Stockholm, a ținut o con
ferință de presă. Au participat re
prezentanți ai principalelor ziare din

Observatorul astronomic din Pulkovo, unul dintre cele mai mari din. lume, 
împlinește 125 de ani. In fotografie : tolescopul solar este pregătit pentru 

' observații

în S.U.A., campania . electorală 
este ' în ' toi, iar chèltuielile pen
tru ducerea acestei 'campanii, 
după'cum arată presa americană,
cresc continuii și se ridica la 
multe milioane de dolari.

Una dintre principalele forme 
ale campaniei electorale din anul 
1964 a devenit dineul organizat în 
mod special pentru strîngerea 
fondurilor în.folosul partidelor 
politice și al. candidaților. Toi mai 
des, aceste dineuri, al căror cost 
a crescut anul acesta pînă la o 
mie de dolari pe cap de om, sînt 
folosite pentru acoperirea cheltu
ielilor legate de- desfășurarea 
campaniei .electorale, care sporesc 
în mod vertiginos. în total,, repre
zentanții celor două mari partide 
din țară vor organiza pînă. la a- 
legeri aproximativ 300 de dineuri 
cu un mare număr de partici- 
pânți.

în timpul alegerilor preziden
țiale din anul 1952, cele două 
mari partide din țară au chel
tuit pentru campania electo
rală1 140 milioane de dolari. 
Anul acesta, cînd candidății călă
toresc în întreaga țară cu avionul, 
iar • televiziunea înghite fonduri 
tot mai mari din casieriile parti
delor, cheltuielile pentru organi
zarea campaniei electorale pentru 
toate categoriile — în organe
le federale și locale ale puterii, 

în cei 20 de ani de la eliberarea sa 
de sub jugul fascist. Vorbitorul a 
subliniat dezvoltarea economiei so
cialiste în țara noastră, succesele 
dobîndite în dezvoltarea revolu
ției culturale, ca și creșterea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii. în încheiere, el a 
scos în evidență politica de pace 
dusă de guvernul rbmîn, relevînd în 
același timp prestigiul internațional 
crescînd al R.P. Romîne în cei 20 
de ani. Vorbitorul a răspuns apoi 
întrebărilor puse de ziariști.

Gh. GHEORGHIȚĂ

amintit și exemplificat în fața a- 
sistenței politica de coexistență paș
nică între state cu orînduiri socia
le diferite promovată de guvernul 
romîn, poziția acestuia în favoarea 
lărgirii colaborării cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor social, în 
vederea îmbunătățirii climatului in
ternațional și întăririi păcii. în în
cheiere, el s-a oprit asupra schim
burilor economice, culturale dintre 
Romînia și Marea Britanie, arătînd 
că în această privință există posi
bilități de a face noi pași pe calea 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări.

în continuare, reprezentanții pre
sei, care au urmărit cu deosebită a- 
tenție expunerea, au pus numeroase 
întrebări referitoare la evenimente
le din august 1944, la dezvoltarea 
economică, la politica internă a țării 
noastre, manifestîndu-și astfel do
rința de a afla cît mai multe date 
și lucruri noi despre Romînia.

Liviu RODESCU

Suedia, al unor agenții de presă in
ternaționale, precum și atașați de 
presă ai unor oficii diplomatice a- 
creditate la Stockholm. Ambasado
rul romîn a vorbit despre drumul 
parcurs de țara noastră în cei 20 
de ani de la eliberare, răspunzînd 
apoi la întrebările puse de cei pre- 
zenți.

precum și în adunările legislative 
ale. statelor — se vor ridica, după 
cum se evaluează, la 200 milioane 
de dolarii Publicația americană 
„U. S. News and World Report“ 
scrie că aceasta este o cifră re
cord, dar se poate întîmpla ca ea 
să. fie depășită. Cele două, partide 
se străduiesc să obțină sume mari 
din partea oamenilor de afaceri și 
din partea unor organizații, cum 
sînt sindicatele și alte asociații. 
Bineînțeles că aceste „cadouri" 
se fac în schimbul promisiunilor 
privind avantaje după alegeri.

Conform publicației citate,.unei 
presiuni deosebite sînt supuși 
funcționarii de stat. După cum s-a 
aflat, corrJitetul național al parti
dului democrat a cerut recent tu
turor funcționarilor de stat care 
au Un venit anual de 6 675 de 
dolari și venituri mai mari să 
depună cite o sută de dolari. Zia
rul „Washington Evening Star“ a 
scris : „Această cerere a pus pe 
mulți funcționari în fața unei di
leme : dacă vor cumpăra un bi
let, apare primejdia să piardă lo
cul de muncă în cazul cînd la pu
tere vor ajunge republicanii. Pe 
de altă parte, dacă ei așteaptă în 
prezent o majorare a salariului 
sau o avansare în serviciu, atunci 
ei vor considera avantajos să 
cumpere aceste bilete de o sută 
de dolari".

Presa internaționala

DESPRE EVENIMENTE

LA ORDINEA ZILEI

' • Pregătiri pentru tratativele
G. A. T. T.

• Negocierile lui CHombe
• Convenția privind lacu I Ciad
• Criza de guvern din Somalia

Deși Întrerupte pînă In toamnă, 
negocierile din cadrul „Rundei Ken
nedy" stau în atenția membrilor A- 
cordulul general pentru tarife și co
merț (G.A.T.T.). în legătură cu acest 
lucru, publicația economică „Agofi" 
scrie :

Statele Unite intenționează să în
treprindă o inițiativă importantă 
pentru a-și îmbunătăți poziția în 
cadrul negocierilor. Această- iniția
tivă are' ca scop reducerea număru
lui produselor petroliere figurină pe 
lista excepțiilor americane de lă 12 
la sută în prezent, pînă la 5 la sută.

Pentru moment, Statele Unite vor 
prezenta o listă de excepții relativ 
mai largă ca celelalte țări, în ciuda 
faptului că tratativele asupra reduc 
cerii taxelor vamale au fost inițiate 
de Statele Unite. Țările Pieței comu
ne, scrie „Agefi”, ar vrea să limiteze 
excepțiile la mai. puțin de 10 la 
sută. Marea Britanie ar vrea să 
mențină numărul articolelor „rezer
vate” la un procent inferior cifrei de 
4 la sută. Suedia, Elveția și Norve
gia, membre ale zonei liberului 
schimb, propun tratative pentru re
ducerea tarifelor vamale la toate 
produsele lor industriale, fără ex
cepție.

Din cele 20 de categorii de pro
duse rezervate, petrolul este pe de
parte cel mai important, ținîndu-se 
seama de importurile efective. El 
reprezintă aproximativ 10 la sută 
din totalul importurilor S.U.A. de a- 
nul trecut, cu toate că o oarecare 
cantitate de petrol a intrat în țară 
fără a i se percepe taxele vamale.

Recent, Ia Bruxelles a sosit repre
zentantul special al președintelui 
S.U.A., A. Harriman. După tratativele 
duse cu el, ministrul de externe al 
Belgiei, Spaak, a declarat reprezen
tanților presei că „americanii și bel
gienii au discutat o serie de propu
neri șl mijloace care ar permite în
dreptarea situației" din Congo. Co-

Situația din Cipru
NICOSIA 13 (Agerpres).— Un pur

tător de cuvînt al Comandamentului 
forței O.N.U. pentru Cipru a decla
rat că în noaptea de miercuri spre 
joi nu s-au înregistrat incidente și 
că în insulă domnește liniște.

Generalul Thimaya, comandantul 
forței O.N.U. pentru Cipru, a avut o 
întrevedere cu președintele Maka
rios, în cursul căreia a fost exami
nată — potrivit agenției France 
Presse — problema inițierii de mă
suri' în vederea micșorării încordă
rii în regiunea Mansoura—Kokkina.

: NEW YORK 13 (Agerpres).— Re
prezentantul permanent al Turciei 
la O.N.U., O. Erlap, a remis preșe- 
dințelui Consiliului de Securitate, 
S. Nielsen (Norvegia), un mesaj în 
care 41'informează că guvernul turc 
— conformîhdu-se rezoluției adop
tate, de Consiliul de Securitate — 
a hotărît să pună, capăt zborurilor 
avioanelor turce deasupra Ciprului.

t

ROMA. Secretarul general al Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Raul Prebish, a în
ceput tratative cu oficialități ale Or
ganizației O.N.U. pentru alimentație și 
agricultură (F.A.Q.), în vederea,coope
rării dintre F.Ä.O. și organismele 
O.N.U. în dezvoltarea comerțului in
ternational.

BONN. într-o cuvîntare rostită la 
postul de ' televiziune din R.F.G., isto
ricul vest-german prof. G. Mann a 
subliniat necesitatea coexistenței între 
Est și Vest și a tratativelor între ță
rile cu sisteme social-economice dife
rite. El s-a pronunțat pentru „recu
noaștere^ realității“ și împotrivg în
făptuirii politicii falimentare „dé pe 
poziții de forță“.

PHENIAN. Zilele, acestea s -au. ter
minat lucrările de electrificare a căii 
ferate Phenian—Sinuiju. Cu acest pri
lej a avut loc o ceremonie în cadrul 
căreia trei muncitori fruntași au pri
mit'titlul de Eroi ai Muncii, iar unui 
număr de peste 3 700 ■ de muncitori 
le-au ifost. conferite ordine și medalii 
ale R.P.D. Coreene. La, ceremonie a 
fost prezent Țoi En ;Ghen, președinte
le Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene.

SANTIAGO DE CHILE. Un son
daj întreprins în rîndurile opiniei pu
blice din Santiago de Chile a arătat 
că 57 la sută dintre cei întrebați-s-au 
declarat împotriva hotărîrii președinte
lui Republicii Chile, Jorge Alessandri, 
de a rupe relațiile diplomatice, consu
lare și comerciale cu Republica Cuba, 
în timp ce mimai 16 la sută au apro
bat-o. Numeroase personalități ale 
vieții politice din Chile s-au pronun
țat pentru menținerea relațiilor cu 
Cuba.

•BRAZZAVILLE. într-un comunicat 
al Mișcării populare pentru eliberarea 
Angolei se anunță că partizanii ango
lezi care acționează în regiunea Ka
binda au atacat o coloană militară de 
transport portugheză. 27 de soldați și 
doi ofițeri portughezi au fost uciși. 

mentind evenimentele din această 
țară, ziarul „New York Times" men
ționează :

„Washingtonul consideră că ar
mamentul în sine va aduce puțin fo
los dacă nu vor apărea noi ofițeri 
care pot conduce și completa arma
ta congoleză aflată în prezent, la 
marginea unei depline descompu
neri”.

„Statele Unite, scrie ziarul „Le 
Monde", s-au temut la început de 
proiectele lui Chombe cu privire 
la înțelegerea cu elementele rebele. 
Întrucît acordul nu s-a realizat, as
tăzi conducătorii americani nu sînt 
departe de a vedea In Chombe un 
ultim bastion împotriva răscoalei. 
Aceasta înseamnă oarecum să-și 
pună speranța în succesul atît de 
nesigur al unei represiuni militare, 
în alte puncte ale globului, aseme
nea metode au dus, adesea, la re
zultate inverse celor scontate*.

După cum transmit agențiile de 
presă, situația militară din Congo a 
rămas neschimbată în ultimele 48 
de ore.

Primul ministru Chombe s-a întîlnit 
cu ambasadorii Belgiei, Franței și 
S.U.A. precum și cu reprezentantul 
O.N.U. în Congo, cu care a discutai 
situația militară și politică. Agenția 
Reuter relatează că, potrivit unor 
știri care circulă în capitala congo
leză, cel puțin două avioane încăr
cate cu foști jandarmi katanghezi au 
aterizat în ultimele zile la aeroportul 
din Leopoldville și că un transport 
de arme și muniții a fost efec
tuat din Angola. Aceste arme, a- 
rată agenția, au fost depozitate de 
către Chombe în colonia portugheză 
în timpul acțiunii sale secesioniste 
din Katanga.

în legătură cu convenția privind 
exploatarea apelor lacului Ciad,

Declarație a Departamentului 
de Stat al S.U.A.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press relatează 
că în numele secretarului de stat, 
Dean Rusk, și al ministrului apără
rii, Robert McNamara, Departamen
tul de Stat a dat publicității o de
clarație în care califică drept „ne
justificată și lipsită de răspundere“ 
interpretarea dată de senatorul 
Barry Goldwater, candidatul repu
blican la președinție, declarației 
președintelui Johnson cu privire la 
evenimentele din golful Tonkin. In 
cadrul unei conferințe de presă ți
nută. la Hershey (Pennsylvania), 
Goldwater declarase că președinte
le ar fi dat comandanților militari 
americani dreptul de a folosi între
gul arsenal de arme americane, in
clusiv armele nucleare. „Președin
tele Johnson, se spune în declara
ția Departamentului de Stat, nu a

După sosirea aviației portugheze și a 
unor’detașamente de întărire, partiza
nii s-rau retras pe pozițiile ocupate an
terior.

BAGDAD. Ministrul de stat irakian, 
MasSoud Mohamed, a anunțat că bu
getul țării pe anul 1964 prevede suma 
de 5250 000 dinari irakieni pentru re
construirea regiunii de nord a Irakului. 
El a spus că ministrul de finanțe a a- 
probat formarea unui departament 
pentru reconstruirea regiunilor de 
nord.

CARACAS. Deținuții politici de la 
închisoarea Tacuarigua din Venezuela 
au declarat greva foamei în semn de 
protest împotriva tratamentului inu
man care li se aplică.

MBABANE. Guvernul protectoratu
lui britanic Swaziland a anunțat că va 
acorda azil politic studenților din Re
publica Sud-Africană care au izbutit 
să treacă frontiera acestei țări. Este 
vorba de un grup de tineri urmăriți 
de poliția guvernului Verwoerd pen
tru concepțiile lor antirasiste.

NEW YORK. Decolînd de la baza 
aeriană Edwards, din California, un 
avion-rachetă de tip „X-15“, condus 
de Milton Thompson, a atins o viteză 
de 5 648 km pe oră și o altitudine de 
24 688 metri, în cursul unui zbor de 
șapte minute, destinat măsurării în
călzirii provocate de fricțiunea atmos
ferei.

SANAA. Sultanul Ahmed Abdulah 
al teritoriului Fadhli, care face parte 
din Federația Arabiei de Sud, a sosit 
la 13 august la Sanaa, însoțit de 
Nasser Saleh Fadhli, fostul comandant 
al garnizoanei militare din acest sul
tanat. Cei doi conducători ai luptei 
de eliberare națională au fost întîm- 
pinați îd localitatea El Beida de o de
legație alcătuită din conducători de 
triburi din Fadhli, care i-au asigurat 
de sprijinul lor.

DJAKARTA. Presa Indoneziană a- 
nunță că cu ajutorul populației de pe 
insula Sulawesi a fost arestat Kahai 

ziarul „Afrique Nouvelle", care apare 
la Dakar, scrie :

„Șefii de state și de guverne di. 
Camerun, Niger, Nigeria și Ciad ari 
semnat o convenție privind metode
le de valorificare și exploatare a 
bazinului lacului Ciad. Părțile sem
natare au subliniat necesitatea 
coordonării tuturor lucrărilor de cer
cetare. Bazinul lacului Ciad, cu rîu- 
rile Shari și Komadugu-Yobe, ocupă 
o suprafață imensă, lungă de apro
ximativ 1 000 km și lată de 800 kilo
metri. Cea mai mare parte a bazi
nului se află pe teritoriul Republicii 
Ciad. Țările participante intențio
nează să folosească apele de su
prafață ale acestui lac în interesul 
dezvoltării economiilor lor națio
nale. Totodată, ele se obligă să nu 
efectueze nici un fel de lucrări hi
drologice care ar putea influența 
nefavorabil asupra regimului apelor 
bazinului. în afară de aceasta, con
venția prevede obligația ca statele 
menționate să elaboreze măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
navigare atît pe lac, cît și pe rîurile 
care se varsă în el.

Convenția este valabilă pe o pe
rioadă de 10 ani și va intra în vi
goare după ce parlamentele țărilor 
respective o vor ratifica. Divergen
țele posibile vor fi înlăturate de 
către comisia de conciliere a Orga
nizației Unității Africane”.

în legătură cu criza de guvern din 
Somalia, publicația „Voice of Soma
lia" relatează :

Primul ministru, Abdirizak Hussein, 
a conferit la 12 august cu grupul de 
opoziție din partidul Liga tineretului 
din Somalia în legătură cu formarea 
noului guvern și cu aplanarea dis
putei dintre el șj grupul opoziționist.

După încheierea tratativelor, un 
reprezentant al grupului de opoziție 
din partid a spus că nu s-a ajuns la 
nici un acord și că obținerea unui 
astfel de acord este foarte dificilă.

autorizat folosirea nici unei arme a- 
tomice în cursul incidentelor din 
golful Tonkin și nu a făcut nici o 
declarație care să poată fi în mod 
rezonabil interpretată ca sugerînd 
că o autorizație de acest gen ar fi 
fost acordată. Interpretarea senato
rului Goldwater este atît nr y.s- 
tificată cît și lipsită de răspdn- 
dere“.

★
După conferința , de la Hershey a 

liderilor partidului republican, fos
tul președinte Eisenhower a ținut o 
conferință de presă în care a cerut 
tuturor liderilor partidului să acorde 
„un sprijin deplin“ campaniei elec
torale a lui Goldwater. Anterior, 
candidatul republican la președinție 
anunțase că, dacă va fi ales preșe
dinte, politica 6a va fi cea dusă de 
Eisenhower și fostul său secretar de 
stat Foster Dulles.

Muzakar, ultimul conducător al for
țelor contrarevoluționare din partea 
de est a Indoneziei.

RIO DE JANEIRO. Fostul subofi
țer Jose Anselmo dos Santos, pre
ședintele Asociației marinarilor și •in
fanteriștilor navali, a fost pus sub a- 
cuzația de incitare la răscoală. El a 
participat la mai multe reuniuni ale 
sindicatului muncitorilor metalurgiști 
în ajunul răsturnării președintelui 
Goulart.

DJAKARTA. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al Indone
ziei a declarat că Indonezia dorește să 
participe la tratative cu Federația Ma- 
layeză cu condiția ca ordinea de zi a 
tratativelor să fie dinainte stabilită.

NAIROBI. Primul ministru al Ke- 
nvei a declarat că guvernul a luat sub 
controlul său 23 de ferme agricole pă
răsite de foștii lor proprietari. Guver
nul întreprinde, de asemenea, pregă
tiri pentru trecerea altor 70 de ferme 
în patrimoniul statului.

NEW YORK. Societatea „Kennecott 
Copper Corporation“ și sindicatul 
muncitorilor mineri și topitori au a- 
nunțat încheierea unui contract colec
tiv. Acordul pune capăt grevei de la 
întreprinderile și instalațiile acestei so
cietăți, la care au participat 10 000 
muncitori din patru state federale.

LONDRA. In noaptea de marți 
spre miercuri, cu ajutorul unor com
plici din afară, a evadat din închi
soarea Winson Green, din Birmin
gham, Charles Wilson, unul din capii 
bandei care a atacat trenul poștal 
Glasgow—Londra la 8 august 1963, 
însușindu-și suma dè 2 500 000 lire 
sterline.

NEW YORK. Laboratorul de seis
mologie al Universității din Fordham 
a înregistrat joi un puternic cutremur 
de pămînt, la o distanță de aproxima
tiv 13 700 km de orașul New York. 
Locul exact unde s-a produs cutremu
rul nu a putut fi determinat. Intensi
tatea cutremurului a fost evaluată la 
6 grade.
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