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• M. Roșianu : Cum a fost orga
nizată evadarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din 
lagărul de la Tg. Jiu în august 
1944 (pag. 2—3).• E. Oproiu : Cronica filmului — 
Portretul unei generalii (pag. 2-a).

Din partea Consiliu lui de Stat
și a Consiliului de

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne și Consiliul de 
Miniștri anunță cu adîncă durere

încetarea din viată a tovarășului 
Mihai Ralea, membru al Consiliului 
de Stat, eminent om de știință și

Miniștri
scriitor, activist de seamă pe tărîm 
de stat și obștesc, militant neobosit 
pentru cauza păcii și socialismului.
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• Un neuitat conducător al pro

letariatului german (pag. 3-a).

modernizarea

Dezvoltarea

Cu locomotiva Diesel-electrică pe drumurile de fier ale patriei
transporturilor

Dumitru SIMULESCU 
ministrul transporturilor 

și telecomunicațiilor

ritmDezvoltarea complexă și în 
susținut a economiei naționale, spo
rirea producției industriale și agri
cole, ridicarea potențialului econo
mic al tuturor regiunilor țării, inten
sificarea schimbului între oraș și sat 
au determinat, de la an la an, creș
terea continuă a volumului transpor
turilor. Nevoile de transport au spo
rit și ca urmare a lărgirii schimbu
rilor comerciale cu străinătatea și 
dezvoltării turismului.

Statul nostru democrat-popular a 
depus mari eforturi materiale și fi
nanciare pentru refacerea și înzes
trarea tehnică a transporturilor, ră
mase în stare de înapoiere de la 
vechiul regim. Au fost refăcute și 
modernizate sute de kilometri de 
cale ferată, un mare număr de de- 
pouri, ateliere de reparații, instala
ții portuare. In același timp, s-au 
construit trasee și stații noi, s-a mo
dernizat rețeaua de drumuri, a 
crescut parcul de locomotive, vagoa
ne, autocamioane, nave, avioane etc. 
Toate acestea, ca și munca plină de 
avînt a muncitorilor, tehnicienilor 
și i, ginerilor care lucrează în acest 
sector, au făcut ca sarcina stabilită 
în Directivele Congresului al III-lea 
al partidului privind creșterea volu
mului transporturilor de mărfuri de 
1,8 ori, în perioada 1960—1965, să fie 
realizată cu mult mai devreme. In 
anul 1963, s-au transportat cantități 
de produse și mărfuri de 2,1 ori mai 
mari decît în 1959. In compa
rație cu anul 1948, creșterea este de 
peste 8,6 ori, iar la transportul de 
călători de 4,8 ori. A sporit mult, în 
acești ani, ponderea mijloacelor auto 
în transportul mărfurilor. Prin 
dotarea 
gouri de 4 500 și 10 000 t.dw., petro
liere de 17 000 t.dw. etc., s-a ajuns 
ca flota proprie să execute un vo
lum de transporturi de peste 5 ori 
mai mare decît în anul 1950. De ase
menea, capacitatea de transport a 
parcului de avioane, exprimată în 
număr locuri, a crescut la finele a- 
nului 1963 de 6 ori față de 
1950, prin dotarea cu avioane 
teze și capacități sporite.

în anii puterii populare, 
ales 
luat numeroase măsuri și s-au a- 
locat importante fonduri de inves
tiții pentru ridicarea stării tehnice 
a ramurii transporturilor la ni
velul cuceririlor tehnicii moderne. 
Eforturile au fost îndreptate în 
mai multe direcții : dotarea cu 
noi mijloace de transport cu ca
racteristici tehnice dintre cele 
mai perfecționate, folosirea celor 
mai moderne mijloace de tracțiune, 
mecanizarea și automatizarea largă 
a proceselor de exploatare, aplica
rea în toate domeniile de activitate 
a procedeelor tehnologice moderne 
și de organizare rațională a muncii.

în cadrul acțiunii de creștere a 
capacității parcului de mijloace de 
transport s-a urmărit și se urmăreș
te în continuare reînnoirea și îm
bunătățirea structurii acestor mij
loace. La calea ferată, parcul este 
dotat cu noi vagoane de marfă, în 
cea mai mare parte pe 4 osii, cu 
mare capacitate de încărcare, de 
pînă la 60 tone pe vagon. Acestea 
sînt de diferite tipuri — acoperite și 
descoperite, vagoane cisternă ș.a. In 
prezent uzinele constructoare de ma
șini din țară caută, prin reproiec- 
tare, găsirea unor noi soluții pentru 
reducerea greutății proprii a vagoa
nelor de marfă în avantajul încăr
căturii. Coeficientul de tară este la

mărfurilor. Prin
flotei noastre cu car-

în anii șesenalului,

anul 
de vi-

și mai 
s-au

noile vagoane cuprins între 0,4—0,5, 
pe cînd la cele vechi era de 0,6—1,2. 
Rezultate foarte bune s-au obținut 
în execuția vagonului pentru trans
portul materialelor sub formă de 
pulbere, recent asimilat la Uzinele 
mecanice Turnu Severin, avînd ca
racteristici tehnice și economice care 
îl situează la nivelul vagoanelor ce
lor mai moderne de acest tip. El 
permite, de exemplu, ca descărcarea 
cimentului să se facă cu ajutorul in
stalației pneumatice în numai 30 de 
minute, față de cîteva ore cît dura 
această operație la tipurile de va
goane obișnuite, înlăturîndu-se tot
odată complet și pierderile. Serioase 
îmbunătățiri s-au adus și noilor va
goane de călători, a căror producție 
de serie a fost pusă la punct la U- 
zinele de vagoane din Arad ; acestea 
permit atingerea unei viteze de 160 
km pe oră. încălzirea lor nu se mai 
face cu abur, ci cu aer cald, cu re
glare automată a temperaturii, iar 
iluminatul este fluorescent.

Una din măsurile importante de 
tehnicizare și modernizare a căilor 
ferate o constituie înlocuirea tracți
unii cu abur prin tracțiunea cu lo
comotive Diesel-electrice. Această 
acțiune, care a fost începută în anul 
1959, se extinde tot mai mult, ca 
urmare a înzestrării căilor noastre 
ferate cu noi locomotive Diesel-elec
trice de producție romînească, ajun- 
gîndu-se ca ponderea traficului efec
tuat cu asemenea locomotive să 
crească de la 1 la sută cît era în 
1961, la 26 la sută în semestrul I 
1964, iar la sfîrșitul anului 1965 se 
prevede circa 40—50 la sută din to
talul traficului feroviar. Extinderea 
tracțiunii Diesel, în afară de avanta
jele tehnice și de exploatare pe care 
le prezintă comparativ cu tracțiunea 
cu abur (viteza comercială cu 50 la 
sută mai mare, tonajul mediu pe tren 
sporit cu 35 la sută etc.), duce și la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și la scăderea cheltuielilor de ex
ploatare. Pe baza studiilor făcute, pe 
care experiența anului 1963 le-a 
confirmat, a rezultat că o locoțnotivă 
Diesel-electrică, față de o locomotivă 
cu abur 
losită în 
de cale 
mărfuri, 
volum de prestații, o economie 
1,5 milioane lei.

Ca urmare a creșterii puterii de 
tracțiune și a vitezei locomotivelor, 
a măririi capacității vagoanelor, a 
creșterii traficului de mărfuri și că
lători a apărut necesitatea îmbună
tățirii continue a căii și a perfecțio-, 
nării metodelor de exploatare în 
stații. Astfel, ritmul de refacere a li
niilor de cale ferată a fost mereu în 
creștere, în ultimii patru ani de 
exemplu refăcîndu-se anual, în me
die, circa 650 km de linii ; pentru 
scurtarea cît mai mult a timpului de 
închidere a circulației, la aceste lu
crări s-a adoptat sistemul de lucru 
din panouri, pe tronsoane. De ase
menea, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de rulare și implicit a celor de 
confort ale călătorilor, precum și 
pentru reducerea cheltuielilor de 
întreținere, s-a extins calea conti
nuă, înlocuindu-se și traversele din 
lemn cu cele din beton armat pre- 
comprimat.

Pe linia promovării cu perseve
rență a tehnicii noi în transporturi 
a căpătat o largă extindere acțiunea 
de mecanizare și automatizare a 
proceselor de exploatare. La ca
lea ferată s-au introdus centrali
zarea electrodinamică a stațiilor, 
blocul automat de linie, centraliza
rea dispecer etc., ceea ce a dus la 
îmbunătățirea condițiilor de sigu-

de cel mai puternic tip fo- 
prezent în rețeaua noastră 
ferată pentru traficul de 
realizează anual, la același 

de

(Continuare în pag» H a)

CRAiovA Instalație dată în funcțiune
cu o lună mai devreme

Zilele trecute au fost terminate 
lucrările de construcții-montaj la 
stația de descărcare, transport și 
sfărîmare a cărbunelui de la Cen
trala electrică de termoficare Craio
va. Lignitul este adus în vagoane 
din bazinul carbonifer Valea Motru- 
lui. Procesul de descărcare este 
complet mecanizat. Benzile trans
portoare preiau cărbunele care este 
dus spre concasoare unde are loc sfă- 
rîmarea pînă la o granulație de 20 
mm. Lungimea acestor benzi ajunge

la circa 6 km capacitatea lor de 
transport fiind de 1 200 tone pe oră. 
Instalația este realizată la un nivel 
tehnic ridicat, întregul proces teh
nologic fiind automatizat. Duminică 
a fost descărcat primul transport de 
cărbune pentru pregătirea rezervei 
de combustibil. în prima zi 8 000 
tone lignit au intrat în depozit. 
Trustul de construcții și montaje 
energetice a dat în funcțiune această 
instalație complexă cu o lună mai 
devreme.

Premieră festivă cu filmul „Străinul
cinematograful Pa-Luni seara, la 

tria din Capitală a avut loc premie
ra festivă organizată în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei cu filmul „Străinul“, o 
nouă realizare a Studioului cinema
tografic „București“. Filmul este 
realizat de regizorul Mihai Iacob, 
după cunoscutul roman cu același 
titlu al lui Titus Popovici care sem
nează și scenariul. Cu acest prilej 
au fost prezentați publicului actorii 
Ștefan Ciubotărașu, Fory Etterle, 
Nae Roman, Irina Petrescu, Ștefan 
lordache, Șerban Cantacuzino, 
Gheorghe Dinică, Corina Constan-

regizorul

Crăciun, 
de Stat

tinescu, George Măruță și 
filmului Mihai Iacob.

Au participat Constanța 
președinte al Comitetului
pentru Cultură și Artă, George Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Au participat de asemenea atașați 
culturali și de presă acreditați la 
București. Spectacolul s-a bucurat 
de succes.

(Agerpres)

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII

în ziua de 17 august 1964 a înce
tat din viață academicianul profe
sor Mihai Ralea, membru al Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

Mihai Ralea s-a născut în ziua de 
1 mai 1896 la București. Absolvent 
al Facultății de drept și de litere din 
Iași, își continuă studiile în Franța, 
unde în anul 1923 obține titlul de 
doctor în litere cu o teză vădind 
încă de pe atunci viitoarele 
pări ale tînărului intelec
tual — 
ție în doctrinele socia
liste“.

Conferențiar de pedago
gie socială din anul 1923 
și apoi profesor de psiho
logie și estetică la Uni
versitatea din Iași, Mihai 
Ralea desfășoară o vastă 
activitate pedagogică și 
publicistică, fiind unul 
dintre cei mai asidui 
colaboratori ai „Vieții Ro- 
mînești“, în paginile că
reia semnează remarcabi
le studii de sociologie, es
tetică și critică literară.

Ca profesor de estetică 
din anul 1938 al Facultății 
de litere și filozofie din 
București și titular al cate
drei de psihologie la ace
eași facultate, întreprinde 
o temeinică și rodnică 
muncă științifică și didac
tică, formînd în jurul său 
un cerc 
rora le 
pentru 
fică.

Cărturar democrat, om 
de o vastă cultură, talent 
original și multilateral, 
Ralea publică înainte de 
gust 1944 numeroase lucrări, prin
tre care : „Formarea ideii de 
personalitate“, „Introducerea în so- 
ciologie“ sau „Explicarea omului“, în 
care apără principiile unui înalt u- 
manism. ideea de stimă pentru con
diția umană, de civilizație și pro
gres.

în anii dictaturii fasciste, orienta
rea sa profund democratică îl apro-

„Ideea de revolu-

larg de cadre, că- 
insuflă pasiunea 

cercetarea științi—

vădind 
preocu-

pie de Partidul Comunist Romîn. 
Partidul socialist-țărănesc, condus de 
Mihai Ralea, s-a alăturat Frontului 
patriotic antihitlerist, făurit din ini
țiativa P.C.R. în iunie 1943. Mihai 
Ralea a fost unul din inițiatorii me
moriului semnat de intelectualii pro
gresiști prin care se cerea ieșirea 
Romîniei din războiul antisovietic.

Ministru al artelor în primul gu
vern democratic, prezidat de dr. 
Petru Groza, ministru al Romîniei

Mihai
23 Au-

în Statele Unite, deputat în Marea 
Adunare Națională, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale 
și din anul 1961 membru al Consi
liului de Stat, Mihai Ralea a desfă
șurat o vastă activitate închinată pa
triei socialiste, pe care a slujit-o cu 
un nesfîrșit devotament.

Ca președinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, ca 
membru în Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii, în calitatea sa de pre-

ședințe al Comisiei naționale aR.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O. și ca pre
ședinte al Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare și membru 
al Consiliului acestei Uniuni, Mihai 
Ralea a militat cu înflăcărare pen
tru cauza păcii și a coexistenței paș
nice între popoare. Cuvîntul său ta
lentat a răsunat la numeroase reu
niuni internaționale.

Om de știință de prestigiu interna
țional, el și-a adus în ca
litate de președinte al In
stitutului romîn pentru re
lații culturale cu străinăta
tea valoroasa sa contribuție 
la apropierea și colaborarea 
dintre oamenii de știință și 
cultură din țara noastră și 
colegii lor de peste hotare. 

A îmbinat întotdeauna 
munca politică și obștească 
cu cea științifică, cercetă
rile sale publicate în ulti
mele două decenii din do
meniul psihologiei sociale, 
al istoriei psihologiei sau 
al psihologiei artei făcînd 
autoritate în 

Director al 
de psihologie 
R. P. Romîne 
„Viața Romînească“, Mihai 
Ralea a adus o contribu
ție valoroasă la 
direa învățăturii 
xist-leniniste.

Ca o încununare 
munci neobosite în 
socialismului, în anul 1957 
Mihai Ralea a fost ■ primit 
în rîndurile Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Pentru activitatea sa so
cială, politică, științifică și 

didactică, Mihai Ralea a fost distins 
cu înalte ordine și medalii ale Re
publicii 
tlul de 
Stat“.

Prin
Mihai Ralea, poporul nostru pierde 
pe unul dintre cei mai valoroși căr
turari ai săi, militant activ și neobo
sit pentru progresul social și cultu
ral al 
mului

materie.
Institutului 

al Academiei 
și al revistei

răspîn-
mar-

a unei 
slujba

Populare 
„Laureat

dispariția

Romîne și cu ti- 
al Premiului de

academicianului

tării, patriot devotat socialis- 
și păcii.

Deschiderea festivă 
a finalebr Spartadiiadei 
repajblicasie '

Incepînd de astăzi, finalele Spartachia- 
dei republicane se vor desfășura din plin. 
Cei aproape 2 500 de sportivi și spor
tive, veniji din toată jara, își vor măsura 
forjele pentru cîștigarea titlurilor de cam
pioni ai primei spartachiade republicane, 
iar la unele sporturi și a titlurilor de cam
pioni ai (arii. întrecerile se dispută pe 
principalele baze sportive ale Capitalei : 
stadionul „23 August", în parcurile clu
burilor Dinamo și Progresul, în sălile Flo- 
reasca, Recolta și Politehnica, pe terenu
rile Știința etc. Deschiderea festivă a 
grandioasei competi(ii sportive are loc 
astăzi, la ora 18, pe stadionul Republicii. 
(Amănunte asupra finalelor Spartachiadei 
în pag. a lll-a).

ACADEMIA R. P. ROMÎNE MINISTERUL ÎNVAȚAMÎNTULUI
INSTITUTUL ROMÎN PENTRU RELAȚII 

CULTURALE CU STRĂINĂTATEA
GRUPUL NATIONAL ROMÎN AL UNIUNII 

INTERPARLAMENTARE

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII

Constituirea comisiei pentru
Pentru organizarea funeraliilor a- 

cademicianului Mihai Ralea

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU U N.E.S.C.O.

organizarea funeraliilor
constituită o comisie formată din to- 

a fost varășii : Grigore Geamănu — pre-

De la comisia pentru organizarea
fune-Comisia pentru organizarea 

raliilor academicianului Mihai Ra
lea comunică :

Pentru ca cetățenii să-și ia rămas 
bun de la academicianul Mihai Ra-

lea, sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului va fi depus 
Marii Adunări Naționale 
blicii Populare Romîne.

Publicul va avea acces

în holul 
a Repu-

miercuri

ședințe, Ilie Murgulescu, 
Bălan, Athanase Joja și Ion

funeraliilor

Ștefan
Pas.

8,00—19 august a. c. între orele 
13,00.

Mitingul de doliu va avea loc 
miercuri, 19 august, la orele 13,00.

înhumarea se va face la cimitirul 
Belu.

OAMENI CARE ÎNVING MUNȚII
• CEL MÂI LUNG TUNEL DIN ȚARĂ © CORESPONDENȚĂ 
ÎN INIMA MUNTELUI © PÎNĂ

Distanfa care-i mai desparte este de 67 
metri. Nu s-au văzut, dar se cunosc în
tr-un anumit fel, au un cod conventional 
prin care comunică între ei.

La ora cînd scriem aceste rînduri, ma
sivul Aluniș din munfii Bistrifei este cu
prins parcă de un fior. în inima lui, la Le
șul Ursului, oamenii numără pe rînd 17 
detunături puternice. După mai pufin de 
o oră, o nouă și puternică detunătură zgîl- 
fîie măruntaiele muntelui. Două brigăzi 
și-au transmis reciproc mesaje. Fiecare 
dintre ele a mai făcut cîte doi pași în 
înfîmpinarea celeilalte.

Cea mai importantă lucrare
execută în prezent la Complexul minier 
Leșul Ursului este săparea tunelului prin 
masivul Aluniș. Este, deocamdată, cel 
mai lung tunel din fără. Lungimea lui 
va măsura 6 075 de metri. Lucrarea a fost 
începută de către 2 brigăzi, din 2 părfi : 
de la gura de tunel Leșul Ursului și de

care se

la Ostra. De rapiditatea cu care tunelul 
va fi 
darea 
cîfiva 
săpafi 
încă din decembrie anul trecut, a fost fă
cut cunoscut angajamentul celor două bri
găzi (Petru Crișan la Ostra și Nistor Flutur 
la Leșul Ursului) de a străpunge tunelul 
pînă în ziua de 23 August. Ca să ajungi 
la cele două guri de tunel, parcurgi, peste 
masiv, pe o potecufă, circa 10 km, iar 
pe drum carosabil, urmînd firul Bistrifei, 
prin Frasin, Cîmpulung Moldovenesc și 
Vatra Dornei — 111,4 km.

La Leșul Ursului roca a slăbit din re
zistentă, porfiunea săpată trebuia temei
nic susfinută, armată suplimentar. Oame
nii lui Flutur au înfruntat greutăfile. Ei 
au înaintat în munte cu o viteză de 180 
ml pe lună. Media vitezei lunare de 
înaintare realizată la Ostra de bri-

străpuns depinde în mare măsură 
în exploatare a complexului. Fără 
metri din cele două laturi au fost 
pînă în prezent 6 km de tunel.

lui
luni

gada 
șapte 
unul dintre specialiștii mineri cu care am 
stat de vorbă nu-și amintesc ca vreodată, 
în istoria mineritului din fara noastră, ci
neva să fi ridicat ștacheta realizărilor la 
o asemenea înăljime.

l-am întrebat pe minerii unui schimb 
din brigada condusă de Nistor Flutur dacă 
s-au întîlnit și se cunosc cu ortacii lor 
de la Ostra.

— Nu, nu ne-am întîlnit, dar ne cu
noaștem. Ei ne numără pușcăturile noas
tre, noi pe-ale lor. Mergem unii în în- 
tîmpinarea celorlalți.

Cele două brigăzi au măsurat cu me
ticulozitate, în milimetri, distanfa care 
le-a mai rămas de străbătut pînă la 22 
august. Dacă străpungerea va avea loc 
în acea zi, vor fi cîștigafe patru luni și 
șapte zile fafă de termenul care fusese 
prevăzut. întrecerea în cinstea zilei de 
23 August le toarnă oamenilor puteri noi 
în braje. La ora cînd ziarul apare, dis
tante dintre cele două brigăzi va fi doar 
de circa 67 de metri.

In obiectivul aparatului fotoreporteru-

lui au fost surprinși, pe o vreme ploioa
să, înainte de a intra în tunel, șeful de 
brigadă Nistor Flutur și schimbul doi de 
muncă. Ne-am strîns într-un cerc și i-am 
întrebat : Ce afi vrea să le transmiteți 
tovarășilor voștri de la Ostra ? Am no
tat, cuvînt cu cuvînt, răspunsul :

— Le dorim din inimă spor la muncă 
și să ne întîlnim să ne cunoaștem cît 
mai curînd. Noi le venim în întîmpinare, 
în ciuda greutăților, cu 7 m de tunel 
pe zi. Pe terenul lor o să aibă loc 
sărbătoarea...

Am transmis acest mesaj la Ostra. Erau 
de fajă Petru Crișan, șeful brigăzii, și 
minerii care ieșeau din întîiul schimb.

— Prin intermediul ziarului aș vrea să 
le spun celor de la Leșul Ursului că tre
burile merg bine. Vom săpa în medie 
10,5 ml de tunel pe zi. încercăm însă 
să înaintăm cu 11 ml pe zi. Cunoaștem 
greutățile lor și îi vom sprijini.

Spusele șefului de brigadă au fost în
tărite de inginerul Gligor Munleanu și 
de maistrul principal Viorel Mușet.

★
care ne apropie de 

lungimea tunelului 
încleștarea cu tăria

Cu fiecare zi 
marea sărbătoare 
crește mereu. In 
muntelui, cu apele care fișnesc din pîn- 
za izvorului subpămîntean, cîștigă cei 
mai puternici : oamenii. Ei muncesc fără 
preget să-și respecte angajamentul luat.

Constantin MORARU 
Nistor ȚUICU

Petru Crișan (stingă) șl Nistor Flutur (dreapta) se vor întîlnl, odată cu
Foto : Gh. Frunză

Au mai rămas doar citeva zile șl harnicii mineri din brigăzile Iul 
străpungerea tunelului

Cu angajamentele
îndeplinite

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
De la începutul anului, întreprinde
rile industriale din regiunea Argeș 
și-au depășit angajamentul la pro
ducția globală cu 22,2 la sută. 
Au fost realizate peste plan 12 990 
tone cărbune, 810 tone sodă calci
nată și caustică, 32 155 m c bușteni, 
69 923 m p furnire estetice, 1046 
tone conserve de legume și fructe 
etc. Pe 7 luni, economiile și benefi
ciile suplimentare Se ridică la 
104 863 000 lei (față de 66 714 000 lei 
cît era angajamentul) Se evidenția
ză Trustul de extracție și cel de fo
raj Argeș, Uzina de produse sodice 
Govora, Trustul minier Argeș și al
tele.

AAsterâk ds construcție 
produse peste plan

Din datele centralizate ale Minis
terului Industriei Construcțiilor re
iese că de la începutul anului și pînă 
acum, colectivele unităților care a- 
parțin acestui minister au produs 
peste prevederile planului 140 000 
tone ciment. 254 000 m p geamuri, 
1 800 000 m p carton și pînză asfal
tată, 125 tone articole sanitare din 
porțelan și faianță.

Volumul producției de materiale 
de construcții din anul 1938 este rea
lizat astăzi în numai 50 de zile. Prin
tre ultimele succese obținute în a- 
cest sector de activitate se numără 
fabricarea unor cimenturi superioa
re, lărgirea sortimentelor de prefa
bricate de beton, de obiecte sanitare 
etc.

Organizarea mai bună a produc
ției în fabrici, folosirea mai judi
cioasă a materialelor au permis ca 
economiile obținute în primele șase 
luni ale acestui an să depășească 7 
milioane lei.
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La expoziție

PORTRETUL UNEI GENERAȚII

Dezvoltarea si
5

(Urmare din pag. I-a)

modernizarea transporturilor „PĂ»EA VUITELOR"

PE SCENA CPEffl

ranță a circulației trenurilor, la mă
rirea capacității de circulație, la 
creșterea productivității muncii.

Un domeniu important în intro
ducerea mecanizării îl constituie 
operațiile de încărcare-descărcare a 
mărfurilor. în stațiile de cale fera
tă, mai ales în cele cu trafic intens, 
gradul de mecanizare a cunoscut o 
continuă creștere, ceea ce a deter
minat scăderea timpului de stațio
nare a vagoanelor. în anul 1963, lu
crările de încărcare-descărcare în 
stațiile de transbordare, de exemplu, 
au fost mecanizate în proporție ■ de 
peste 85 la sută. Transportul măr
furilor din stațiile de cale ferată 
la întreprinderi în containere — so
luție modernă, de mare eficacitate 
— s-a extins atît pe calea ferată, 
cît și în transporturile cu autoca
mioanele. în ultimii patru ani, vo
lumul mărfurilor transportate în 
containere a crescut de trei ori.

în sectorul naval, dotarea continuă 
a porturilor noastre fluviale și ma
ritime cu utilaje mecanizate (ma
carale, tractoare, autostivuitoare etc), 
a făcut ca, în perioada 1950—1962, 
indicele de mecanizare a operațiilor 
portuare să crească de la 18 la sută 
la 53,8 la sută.

O dată cu modernizarea tuturor 
mijloacelor de transport, potrivit o- 
rientărli date de partid, preocuparea 
noastră se îndreaptă spre creșterea 
continuă a ponderii transportului de 
mărfuri efectuate cu mijloace auto 
care, în anumite limite de distanță, 
are o operativitate mai mare, permite 
reducerea numărului de operații de 
încărcare-descărcare, necesită chel
tuieli mai mici etc. Ca urmare a mă
surilor luate, a creșterii capacității 
parcului auto și a îmbunătățirii 
structurii sale, volumul mărfurilor 
transportate cu mijloace auto a a- 
juns să reprezinte în anul 1963 cir
ca 52 la sută din totalul tonelor- 
mărfuri transportate, față de 2,8 
la sută cît reprezenta în anul 1950,

iar la parcursul mărfurilor, 5,5 la 
sută din totalul tonelor-kilometri 
față de 0,5 la sută în 1950. înzes
trarea autobazelor cu un număr în
semnat de autovehicule noi, inclusiv 
cu tipuri speciale de remorci, a dus 
la creșterea indicilor de utilizare, la 
ușurarea condițiilor de întreținere și 
de exploatare, reducerea cheltuieli
lor de transport. Industria con
structoare de mașini a țării noas
tre asigură acum aproape în între
gime necesarul economiei naționale 
de autovehicule moderne.

Dezvoltarea rapidă a transportu
rilor auto, creșterea turismului și în 
general intensificarea traficului ru
tier sînt strîns legate de dezvolta
rea și starea rețelei de drumuri. A- 
cestea trebuie să asigure o circulație 
neîntreruptă și în bune condiții a 
autovehiculelor, cu un preț de 
cost la transport cît mai re
dus. Partidul și guvernul au a- 
cordat o deosebită grijă crește
rii și îmbunătățirii rețelei de dru
muri, alocînd în acest scop fonduri 
importante în cei 20 ani care au 
trecut de la eliberarea țării s-a mo
dernizat o rețea de drumuri de pes
te 6 ori mai mare față de cea exis
tentă în anul 1944. S-au construit 
trasee noi și au fost executate lu
crări de refacere și de mărire a re
zistenței pe aproape toate șoselele. 
Astăzi capitala țării noastre este 
legată de toate orașele de re
ședință regională prin șosele moder
nizate. S-a îmbunătățit substanțial 
calitatea lucrărilor, s-a redus prețul 
lor de cost. Anul trecut, prețul de 
cost al unui kilometru de drum mo
dernizat a fost cu circa 20 la sută 
mai mic decît în anul 1958, iar ca
litatea lucrărilor s-a îmbunătățit 
simțitor.

Dat fiind că rezultatele tehnico-e- 
-conomice ce se obțin în producție 
depind, mai ales, de pricepe
rea și inițiativa creatoare a oa
menilor muncii, de ridicarea sis
tematică a nivelului de cunoș
tințe profesionale și de cultură

generală, a fost' dezvoltat și lărgit în_ 
vățămîntul profesional și tehnic. Nu
mai în anul 1963 au fost cuprinși în 
unitățile ministerului nostru, în di
ferite școli și cursuri de calificare și 
de ridicare a calificării profesiona
le, aproape 75 000 oameni. în ultimii 
ani a crescut numărul muncitorilor 
calificați în meseriile de meca
nic și electrician de instalații pentru 
locomotive Diesel-electrice, de con
ducători auto, mecanici și electri
cieni auto etc.

în urma măsurilor luate de partid 
și guvern pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, cîști- 
gul mediu al lucrătorilor din tran
sporturi a înregistrat creșteri con
tinue ; fondurile importante alocate 
în domeniul social-cultural au dus 
la o sporire însemnată a salariului 
real. Numeroase familii s-au mutat 
în case noi. Realizări însemnate au 
fost obținute și în domeniul ocroti
rii sănătății muncitorilor din trans
porturi. Pentru îmbunătățirea conti
nuă à condițiilor de muncă ale oa
menilor muncii din transporturi au 
fost alocate numai în perioada șese- 
nalului peste 250 milioane lei.

★
în aceste zile, în întreprinderile și 

unitățile de transport din întreaga 
țară se desfășoară o ■ activitate 
rodnică în întrecere, în scopul reali
zării unui volum sporit de lucrări 
în condiții calitative din ce în ce 
mai bune și mai economice. în pri
mul semestru al acestui an, volumul 
transporturilor planificate pe total 
minister a fost depășit cu 1,1 la sută 
la tone-expediate, cu 3,7 la sută la 
tone-kilometri și cu 6,7 la sută la 
călători-kilometri, obținîndu-se eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 23 milioane lei.

Hotărîrea lucrătorilor din tran
sporturi este de a dezvolta neconte
nit experiența dobîndită, de a în
scrie noi și importante succese în 
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

BE STAT BSN CLUJ

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Ieri sea
ră, pe scena Operei romîne de stat din 
Cluj a avut loc premiera operei în 3 acte 
„Pădurea Vulturilor" de Tudor larda, pe 
un libret de Corneliu Rusu și Pompiliu 
Gîlmeanu. Lucrarea este inspirată din 
lupta eroică a comuniștilor pentru înfăp
tuirea insurecției armate de la 23 August 
1944. Rolurile principale au fost interpre
tate de Ecaterina Vîlcovici și Traian Po
pescu, artiști 
Maria Stoica, 
Spectacolul a 
Balea, laureat
ducerea muzicală aparține lui Petre Sbîr- 
cea, iar decorul lui Mihai Nemeș. Specta
colul s-a bucurat de succes.

emeriji, Teodor Anastasiu, 
Vasile Bărbieru și aljii. 

fost pus în scenă de llie 
al Premiului de Stat. Con-

în mod semnificativ, în aceste zile care 
premerg celei de-a douăzecea sărbătoriri 
a lui 23 August, cinematografia noastră 
prezintă un film de mari proporții con
sacrat luptei patriotice a poporului 
pentru eliberarea de sub jugul fascist. 
Atmosfera încordată a zilelor în care a 
fost pregătită și înfăptuită insurecția ar
mată, eroismul de care au dat dovadă 
masele, constituie cadrul istoric în care 
se desfășoară acțiunea dramatică a 
„Străinului".

în această perioadă hofărîtoare pentru 
soarta țării și poporului nostru are loc 
procesul de clarificare al fînărului An
drei Sabin ; luptele și prefacerile revo
luționare la care ia parte îi schimbă des
tinul și îi dau posibilitatea ca — alături 
de masele conduse de partid — să pă
șească pe drumul realizării lui omenești.

Tema „străinului", tema izolării și a 
singurătății individului este familiară și 
literaturii, și cinematografiei care se o- 
cupă de „condiția umană" 
burgheză. Multe cărți și 
experiența deznădăjduită a 
cizi ce se trezesc singuri 
mijlocul unei societăți de la care nu 
mai pot spera nimic. Ele duc în mod fi
resc la întrebarea : Există vreo soluție ? 
Există vreo cale care să permită omului 
lucid să-și depășească drama ?

Există ! răspunde răspicat și amplu fil
mul „Străinul", și prețniul pe care l-a 
primit la Festivalul de la Mamaia (Pre
miul special al juriului) arată în mod 
concludent locul pe care această valo
roasă producție îl ocupă în dezvoltarea 
cinematografiei romînești.

Pornind de la un roman care se în
scrie printre cele mai valoroase opere 
ale noii noastre literaturi, transpunerea 
cinematografică a fost concepută de sce
narist (Titus Popovici) și tratată de regi
zor (Mihai lacob) în două părți — parcă 
tocmai pentru a sublinia caracterul a- 
cesta de „întrebare și răspuns”. Prima 
parte, „întrebarea", este portretul unei 
generații, a acelei generații de intelec- 
tuali-adolescenți pe care anul 1944 a 
surprins-o într-o zguduitoare criză de 
conștiință. Este generația care a deschis 
ochii în mijlocul ororilor fascismului. Este 
generația pentru care luna plină n-a fost 
un astru romantic, ci cobea bombarda
mentelor nocturne. Este generația a- 
părută în perioada de răscruce cînd 
lupta partidului a salvat țara de 
la catastrofă. Portretul generației este 
minuțios și complex individualizat. Există 
în Andrei Sabin un amestec de aparent 
cinism și de sete de iubire, de revoltă 
sinceră și de teribilism. Scenariul și re
gia folosesc în această primă parte pro-

în societatea 
filme descriu 
oamenilor lu- 
și străini, în

O scenă din Him

cedeele portretului psihologic. Aparatul 
se apropie de erou și îi surprinde ges- 
furile mărunte, reacțiile intime. Tonul fil
mului care este de fapt fonul cu care 
Andrei Sabin comentează
rienfa, — încărcat de
casm, de o cruzime infantilă, 
se simte jignit că trăiește
lume ce-i apare ridicolă. Ridicolul este 
ceea ce îl izbește în primul rînd. Mai 
tîrziu, sub pojghija ridicolului el va des
coperi o plagă mai urîtă, mai tîrziu va 
simfi că ridicolul acoperă o monstruoasă 
nedreptate, suferințele adînci ale celor 
multi, va începe să înțeleagă contradic
țiile, viciile fundamentale ale unei orin- 
duiri bazate pe exploatare și asuprire.

In partea a doua, procedeele dramei 
psihologice sînt înlocuite cu mijloacele 
frescei sociale de mari proporții. Aici 
autorii încep să vadă destinul eroului lor 
nu numai dinfr-o perspectivă individuală, 
ci dintr-o perspectivă istorică. Universul 
minuscul al unui școlar începe să se am
plifice, să-spargă pereții liceului, să cu
prindă strada, fabrica, orașul. In această 
parte eroul nostru începe să privească 
lumea cu al)i ochi și de-abia acum cînd 
în sfîrșif întîlnește oamenii care să-i in
spire respect și admirajie, de-abia acum, 
în fa|a comuniștilor, de-abia acum cînd 
a fost „eliminat din toate școlile", devi
ne în sfîrșif școlar. Drama unui tînăr 
„care-și caută drum în viată", drama a- 
dolescentului care străbate „drumul spi
nos al înfelegerii", drama lui Andrei Sa
bin devine o parte din tabloul istoric al 
evenimentelor anului 1944. Pe ecran pă
trunde clasa muncitoare. Andrei Sabin, 
dat afară de la liceu, intră în uzină. Lu- 
crînd lîngă comuniști, lîngă muncitori cu 
o conștiință înaintată, Andrei Sabin des
coperă pentru prima dată calitățile mo
rale ale unor oameni a căror existentă 
nici măcar n-o bănuia la începutul fil
mului, descoperă solidaritatea 
triotismul 
fermă și calmă 
distrugerea pe 
hiflerișfii.

Andrei Sabin 
părtaș al unor evenimente care au schim
bat fata tării. Este momentul de osmoză 
între biografia epocii și biografia erou
lui. Multe scene evocă aici întîmplări au
tentice ale acestei epoci. Spectatorul are 
sentimentul retrăirii propriilor amintiri, 
al unor acte istorice la care el însuși 
a fost participant : lupta cu arma în mînă 
pentru zdrobirea hitleriștilor, apoi mo
mente ale bătăliei pentru cucerirea pu
terii populare, acele zile și nopți înfrigu
rate cînd în coloanele demonstranților, în 
acțiunile de masă pentru ocuparea pri
măriilor sau cu teancul de ziare la sub
țioară, mii și mii de tineri ca Andrei Sa
bin au intrat în istorie ca făuritori activi 
ai ei.

Scenariul a refăcut cu inteligentă at
mosfera epocii, viitoarea și patetismul ei. 
In scenele de mare amploare, care de
scriu mișcări și drame colective (bom
bardamentul orașului și al gării), în subti
litatea cu care au fost compuse cea măi 
mare parte a portretelor, s-au vădit, de 
asemenea, calitățile regiei. Evoluția per
sonajului central nu are pe tot parcursul 
filmului aceeași intensitate artistică. E- 
xistă lungimi, paranteze inutile, filmului 
I se poate reproșa pe alocuri o lipsă de 
concentrare.

Jocul actorilor a pus însă în deplină 
valoare caracterele și se poate spune a- 
proape fără rezerve că și în ceea ce 
privește tinerii și în ceea ce-i privește 
pe cei mai pujin tineri filmul s-a bucu
rat de o interpretare sărbătorească. 
Ștefan Ciubotărașu ne-a impresionat 
prin registrul său actoricesc de o mare

expe- 
sar- 

Eroul 
într-o

o ușurinjă rară 
„ia" notele cela

muncitorilor, 
de a-și 
care o

și pa- 
hofărîrea lor 

apăra fabrica de 
puneau ia cale

devine acum martor și

amplitudine. Cu 
actorul poate să 
mai profunde și cele mai ascuțite; poa
te să freacă de la glumă la gravitate, 
de la grotesc la patetic, de la farsă I 
tragedie. Cu o artă care îți scapă, pen
tru că nu trădează nici un efort și nu 
lasă urma nici unei strădanii de elabo
rare, actorul amestecă culorile, pune roz 
în negru, varsă tușul peste pastel. Por
tretul pe care îl face în acest film este 
unul dintre cele mai subtile pe care le-a 
dat pină acum filmul nostru Fiecare de
taliu al acestui personaj (tatăl lui Andrei) 
are o nuanță de un tulburător adevăr.

Prezența monumentală a lui George 
Calboreanu a dat unui rol de mai mică 
întindere un relief memorabil; actorul a 
tratat personajul nu numai în liniile lui 
dominante, ci și în detaliile lui subtile, 
și în felul acesta tipul politicianului abil 
și versat capătă multă pregnanță.

Jocul lui Ștefan lordache esfe mo
dern, în primul rînd pentru că este 
curățit de gesticulația și inflexiunile con
venționale care exprimă uneori tinere
țea. Andrei Sabin are și pe ecran perso
nalitatea și farmecul adolescenților care 
se prefac „duri". Sub armura de staniol 
tremură însă o biată vrăbiuță care tre
buie învățată să zboare. Jocul lui Șerban 
Cantacuzino ne-a plăcut pentru un motiv 
aparent contrar. Fiecare gest al fînărului 
actor părea că fîșnește din cel mai lim
pede izvor al conformismului. în fiecare 
scenă, în fiecare replică actorul se stră
duia să fie „așa cum trebuie". în a- 
ceasfă perfecțiune formală era însă fof 
timpul intenția de a sublinia prin con
trast ipocrizia, nu ipocrizia unui ins (pen
tru că tînărul pînă la un punct pare ab
solvit de propria-i inconștiență), ci o 
ipocrizie mai semnificativă, ipocrizia u- 
nei clase. Prezența Irinei Petrescu a adus 
pe ecran o prospețime dulce și o fe
minitate gingașă. Jocul său a fost reținut, 
dar această reținere era dictată de un 
personaj care voia ceva, dar nu putea, 
se împotrivea pentru o clipă legilor ca
tegoriei sale sociale, pentru ca în urmă
toarea clipă să revină nefericită, dar po
căită acolo unde trebuia să stea orice 
păpușă cu zestre.

Printre contribuțiile la succesul filmu
lui, se numără la loc de frunte ad
mirabila schiță de portret a lui Cosfache 
Antoniu, expresivitatea jocului și a figu
rii lui Gheorghe Dinică, inteligenta iro
nie a lui Fory Etterle, momentul comic 
creat de Nae Roman, personajul contu
rat de George Mărutză, duioșia discretă 
a Corinei Constantinescu ; de asemenea 
imaginea bună, fără virtuozități inutile 
(Octavian Basti și Gh. Viorel Todan) ; 
decorul încărcat de atmosferă (Marcel 
Bogos, Știrbu Guță) și in mod special toți 
acei numeroși actori anonimi și voluntari 
care au contribuit la realizarea scenelor 
de masă și cărora de altfel autorii filmu
lui le adresează în generic calda lor mul
țumire.

Ca și în alte producții valoroase alo 
cinematografiei noastre masele devin aci 
actorii cei mai activi, de prim plan. în 
această reușită artistică se oglindește în
suși rolul pe care poporul l-a jucat în 
evenimentele decisive ale epocii care a 
inspirat filmul. în ultimele cadre Andrei 
Sabin se află în mod simbolic în mijlo
cul mulțimilor în luptă. Ecranul este cu
cerit de oamenii care își iau soarta în 
mîini. Șuvoiul omenesc reprezintă aici — 
firește — un moment de apoteoză a u- 
nei bătălii istorice. Pentru eroul filmului 
el are însă o semnificație specială. El 
reprezintă, în sfîrșif, matca.

Ecaterina OPRO1U

CUM A FOST ORGANIZATĂ EVADAREA 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHlU-DEJ

DIN LAGĂRUL DE LA TG. JIU IN AUGUST 1944
în acestè zile din preajma celei 

de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, cînd în paginile presei sînt 
relatate cele mai semnificative mo
mente ale pregătirii insurecției ar
mate, cred că ar fi potrivit să evoc 
un episod care a avut un rol de 
mare importanță în cadrul ansam
blului de măsuri întreprinse de 
partid — este vorba despre evada
rea din lagărul de la Tg. Jiu a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a altor tovarăși.

încă la sfîrșitul anului 1942, cînd 
a fost eliberat din închisoarea Ca
ransebeș, tovarășul Emil Bodnăraș 
primise din partea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej sarcina de 
a întreprinde o acțiune pregătitoare 
în vederea evadării cadrelor condu
cătoare de partid din închisori și la
găr. în august 1943, a avut loc la 
spitalul din Tg. Jiu, în condiții de 
conspirație, o întrevedere între to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej și Emil 
Bodnăraș, în care s-a precizat mo
dul de organizare și succesiunea ac
țiunilor din planul general de 
răsturnare a dictaturii fasciste ela
borat în vara aceluiași an de ca
drele de bază ale partidului din 
închisori, lagăre și de afară sub 
conducerea nemijlocită a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Planul prevedea drept obiective 
principale : înlăturarea grupului de 
trădători strecurat în conducerea de 
partid ; reorganizarea întregii acti
vități a partidului pe baze de răz
boi ; realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare ; coalizarea tu
turor forțelor progresiste ale țării ; 
dezvoltarea colaborării cu toate 
partidele sau grupările care, din- 
tr-un motiv sau altul, se. pronunțau 
pentru ieșirea din război ; constitui
rea, sub conducerea partidului, a 
formațiunilor de luptă patriotice ; 
atragerea armatei de partea forțe
lor insurecționale ; evadarea din la-

găr a cadrelor 
conducătoare de 
partid ; doborîrea 
dictaturii milita- 
ro-fasciste pe calea insurecției arma
te ; scoaterea țării din războiul an- 
tisovietic și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste ; for
marea unui guvern în care să fie 
reprezentate toate forțele antifas
ciste.

în condițiile războiului și ale dic
taturii fasciste, organizarea evadării 
era un lucru extrem de anevoios și 
de primejdios. Acestor greutăți li se 
adăuga faptul că în conducerea de 
partid pătrunsese o agentură a duș
manului. Prin intermediul acestor 
trădători, în frunte cu Foriș, apara
tul de represiune al dictaturii fascis
te fusese încunoștiințat de pregăti-

Mihall ROȘIANU

rile care se făceau în vederea eva
dării din lagăr a cadrelor conducă
toare de partid. într-un ordin, din 
28 ianuarie 1944, al Direcțiunii sigu
ranței din Inspectoratul general al 
jandarmeriei, adresat Legiunii de 
jandarmi Gorj, se arăta că partidul 
comunist, urmărind să înlesnească 
evadarea din spitalul Tg. Jiu a frun
tașilor comuniști Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica, a trimis oameni care 
au studiat posibilitățile de evadare, 
à pregătit în acest scop un șofer 
membru de partid, case conspirative 
pentru adăpostire și acte de identi
tate false. Ordinul cerea intensifica
rea măsurilor de pază. Dar deși or
ganele represive erau informate, 
deși pe adresa însoțind ordinul lt. 
Bogdan, șeful grupei a II-a, arăta că 
a luat cunoștință de dispoziția co
mandantului lagărului ca cei despre 
care se aflase că vor încerca o eva
dare să fie supravegheați zi și 
noapte-, acțiunea întreprinsă de 
partid n-a putut fi zădărnicită.

în primăvara anului 1944, grupul 
dușmănos în frunte cu Foriș a fost 
înlăturat. Forțele partidului, avîn- 

tul mișcării anti
fasciste a maselor 
erau în continuă 
creștere, iar lo

viturile nimicitoare date 
ta Sovietică Germaniei 
gravau criza politică a 
fasciste. Smulgerea din 
te a activului de partid aflat în 
lagărul din Tg. Jiu devenise o con
diție esențială a desăvîrșirii vastei 
acțiuni politico-militare desfășurate 
de partid in vederea declanșării in
surecției armate.

în lagăr, organizația de partid, în 
a cărei conducere activau, alături 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, to
varășii Chivu Stoica, Gh. Apostol. 
N. Ceaușescu, Al. Drăghici, trecuse 
la intensificarea pregătirilor de în

Intrarea în lagărul Tg. Jiu

trăre în acțiune, începute încă cu 
mult înainte. Nu era vorba de o 
simplă „fugă din detențiune", ci de 
ceva mult mai important — crearea 
condițiilor ca cele mai călite și maide Arma-

naziste a- • devotate cadre să participe nu din 
dictaturii 
captivita-

închisori, ci de afară, la lupta parti
dului. Tovarășii din lagăr erau la cu
rent cu evoluția evenimentelor politi
ce și militare; printr-un sistem de co
respondență cifrată și întîlniri secre
te, pe care dușmanul n-a reușit să-1 
anihileze, se aflau în permanentă le
gătură cu cadrele de partid care ac
tivau în ilegalitate. Sub dușumeaua 
uneia din camere era ținut un apa
rat de radio, ale cărui piese fuse
seră introduse în lagăr ascunse în 
bucăți de săpun. încă în Juna mai 
fusese întocmit un plan detaliat, pe 
baza prevederilor căruia cei aproa

pe 1 000 de internați antifasciști, în 
frunte cu comuniștii, au fost reparti
zați în detașamente de luptă. S-a 
fixat ordinea evadării cadrelor de 
bază aflate în lagăr, care reprezen
tau fondul de aur al partidului. O 
dată ieșiți din lagăr, ei urmau să 
preia conducerea organizațiilor de 
partid din principalele centre ale 
țării, să organizeze grupe de parti
zani și formațiuni patriotice de 
luptă.

Noi, militanții partidului din ile
galitate, care cunoșteam cotitura 
marcată în întreaga viață de par
tid de eroicele lupte din februarie 
1933, aportul cadrelor de bază din 
închisori și, în primul rînd, al to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej, la că- 
lirea politico-ideoîogică a activiști
lor de partid, simțeam în întreaga 
noastră activitate justețea liniei, a 
orientării pe care el o imprimase 
partidului. Tocmai de aceea doream 
mai mult ca orice să-1 avem în mij
locul nostru în acele zile hotărîtoa- 
re pentru soarta țării, a poporului.

Iată de ce am fost ătî’t de emo
ționat cînd, fiind chemat, în iunie 
1944, la București de C.C. al P.C.R. 
tovarășii Emil Bodnăraș și Iosif 
Rangheț m-au anunțat că partidul 
îmi încredințase, în calitate de se
cretar al Comitetului regional P.C.R. 
Oltenia, o sarcină de cea mai mare 
răspundere '■ să ajut la organizarea 
evadării din lagărul Tg. Jiu a tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej și apoi, 
pe grupe, a altor tovarăși. Mi s-a 
cerut să folosesc toate mijloacele de 
care dispunea organizația regională 
de partid.

Am început fără întîrziere pregă
tirile. Greutățile firești în desfășu
rarea unei asemenea acțiuni erau 
sporite de faptul că, în condițiile 
create de înfrîngerile Germaniei 
hitleriste, dictatura fascistă trimi
sese în evacuare în Oltenia un șir 
de instituții publice importante, ceea 
ce a dus la intensificarea măsurilor 
de pază în regiune.

Primul lucru pe care l-am făcut 
a fost stabilirea unor case conspi
rative, în locuri cît mai retrase, de
parte de principalele șosele. Aseme
nea adăposturi sigure au fost amena
jate în unele sate din nordul jude
țelor Gorj și Vîlcea. în același timp, 
au fost instruite călăuze și paznici, 
astfel ca să cunoască amănunțit 
drumul de la Tg. Jiu pînă la fieca
re dintre aceste case, mergînd cît 
mai ferit, numai pe drumuri mărgi
nașe și poteci de pădure.

în iulie am fost la București să 
prezint Comitetului Central raportul 

asupra acțiunilor întreprinse ; cu 
acest prilej, am fost informat că 
tov. Ion Gheorghe Maurer va veni la 
Craiova spre a prelua, ca împuter
nicit al C.C. al P.C.R., conducerea 
întregii acțiuni, căreia partidul îi 
acorda o însemnătate excepțională, 
în acest scop el primise un cod se
cret spre a comunica prin cifru atît 
cu tovarășii din lagăr, cît și cu con
ducerea provizorie a partidului. De 
la bun început se precizase că în
treaga acțiune pregătitoare trebuie 
să se desfășoare în strîns contact și 
pe baza indicațiilor tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

Primă noastră grijă, îndată ce 
ne-am întors la Craiova, a fost să 
intrăm în legătură cu tovarășii din 
lagăr spre a stabili împreună moda
litățile practice ale evadării. Legă
tura era realizată prin intermediul 
unui tovarăș care, în calitate de res
ponsabil al bazarului de obiecte lu
crate de internății politici, avea po
sibilitatea să iasă din lagăr. La 23 
iulie, tovarășul Gheorghiu-Dej a tri
mis tovarășului Maurer o scrisoare 
în care erau relatate măsurile luate 
în lagăr pentru pregătirea „nunții“ 
(evadării N.R.): cei 38 de „nuntași“ 
fuseseră împărțiți la „șapte mese", La 
fiecare dintre ele fiind repartizați 
„cavaleri de onoare aleși dintre dan
satorii vechi, gata să intre în joc“ 
(conducătorii grupărilor care aveau 
să evadeze N.R.) Scrisoarea cuprin
dea indicații precise privind organi
zarea evadării : „Să pornim hotărît 
la treabă și sînt convins că totul va 
merge strună. Trebuie minuțios stu
diată starea copiilor tăi (tova
rășii care aveau să participe 
din afară la pregătirea evadării 
N.R.) și a copiilor lui Tanti Varva
ra (agenții Siguranței N.R.). Proble
ma sănătății voastre și a copiilor 
(măsura în care era asigurată 
conspirativitatea celor care pregă
teau evadarea N.R.) însemnează 
după mine asigurarea unui cît mai 
fericit menaj. Acum cîteva conside- 
rațiuni pentru pregătirea nunții. 
Ceremonia trebuie executată în 
două reprize. îhtîi Fieraru (numele 
conspirativ al tovarășului Gheorghiu- 
Dej N.R.) cu 3—4 rude, cele mai bo
gate. Apoi, după ce aceștia au fost 
bine adăpostiți, abia atunci cu toții 
ne vom ocupa de primirea restului... 
Partea cea mai grea ne revine nouă,, 
luarea miresei (întîmpînarea tova
rășilor care evadează N.R.) este 
operațiunea cea mai ușoară, dar ea 
trebuie să fie în așa fel făcută în- 
cît să îndeplinească toate condițiile 
arătate în scrisoarea ta și pe dea

supra să nu îngreuneze ospătarea 
celorlalte mese (evadarea celorlalte 
grupe N.R.)... E mult mai bine să 
nu speriem fata (să nu fie alarmat 
comandamentul lagărului N.R.) din- 
tr-odată și să o luăm cu binișorul 
ca să nu pierdem zestrea (activul de 
partid din lagăr N. R.). Zestrea ei 
trebuie să devină proprietatea în
tregii familii (a partidului N.R.). 
Dacă ești de acord cu mine să sta
bilim și planul de petrecere... Este 
nevoie să luăm contact direct“.

Chiar a doua zi, tovarășul Mau
rer a trimis o scrisoare de răspuns 
în care arăta : „Șoselele sînt pre
văzute din loc în loc cu posturi 
fixe de control. Asigurarea trans
portului nu este posibilă fără acte 
de identitate. Pentru Fieraru pro
blema aceasta este rezolvată. Rude
lor bogate le voi da acte de ostași. 
Fieraru merge cu mine cu mașina... 
dacă împrejurările permit, el pleacă 
mai departe decît locuința din apro
piere, pînă la punctul termi
nus al drumului... Zestrea fetei e 
de cea mai mare importanță pentru 
familie, însă prezența lui Fieraru în 
mijlocul familiei la fel. Numai dacă 
nu se poate altfel, Fieraru se opreș
te în drum“.

Era nevoie ca acțiunea să fie 
discutată în amănunt. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej ne-a stabilit o întîl- 
nire pentru ziua de 31 iulie, orele 
10, pe strada Sf. Treime din Tg. Jiu, 
pe un șantier de construcție, unde 
era adus sub pază să facă o insta
lație electrică. Am venit la Tg. Jiu 
cu tov. Maurer, dar, întrucît el fu
sese un timp internat în lagăr s-a 
stabilit ca, spre a nu trezi bănuielile 
Siguranței, la întîlnirèa fixată să 
merg eu. Prin natura îndatoririlor 
mele de cadru didactic, prezența 
mea în oraș putea fi mai lesne jus
tificată. în ziua fixată, folosind un 
moment de neatenție a santinelei, 
m-am strecurat în curtea căsei 
în construcție, unde, feriți prin 
grija celorlalți tovarăși aflați la lu
cru, am putut sta de vorbă.

Nu avusesem încă prilejul să-1 
cunosc personal pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej ; de aceea m-a im
presionat profunzimea cu care a a- 
nalizat situația politico-militară. 
clarviziunea cu care vorbea despre 
desfășurarea ulterioară a evenimen
telor, întru totul confirmată de 
viață. Mi-am dat seama că toate 
strădaniile dușmanului de a-1 izola 
de partid au fost zadarnice. în la
găr s-a trasat cursul spre organi
zarea insurecției armate ca singu
rul mijloc de răsturnare a dictatu-
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In Intimpinarea marii sărbători
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In 

sala de festivități a Filialei din 
Iași a Academiei R. P. Romine a 
avut loc luni o sesiune științifică 
festivă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. La lucrările se
siunii au participat membri și 
membri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romine, cercetători științifici, 
cadre didactice din institutele de 
învățămînț superior din Iași.

Au fost prezentate comunicările 
„23 August, cea mai mare sărbă
toare a poporului romîn", „Lupta 
maselor populare conduse de 
P.C.R. pentru instaurarea și conso
lidarea regimului democrat-popu
lar", „Politica P.M.R. de industria
lizare socialistă a țării", „Dezvol

Spartachiada republicanei 1964

Marea finală
Luînd startul la hotarul dintre iarnă și 

primăvară, intiia Spartachiada republi
cană se allă in momentul culminant a- 
cum in miez de august, in atmosfera fes
tivă care străbate întreaga tară. In aceste 
zile stadioanele Capitalei găzduiesc pe 
fruntașii celor patru milioane șapte sute 
de mii de tineri, participant — de-a 
lungul diferitelor etape — la marea în
trecere. Asistăm, așadar, la ultimul schimb 
al unei ștafete simbolice, în care torfa a 
trecut, după dispute dirze, in mîinile ce
lor mai buni. Pe drept cuvinl se poate 
spune că toată suflarea sportivă din Ro
mînia, de la maeștri emerifi pînă la pur
tători ai cravatelor roșii, a contribuit la 
reușita acestei manifestări — prinos de 
dragoste și recunoștință adus de tînăra 
generație partidului, făuritorul vieții noi 
în patria noastră.

Spartachiada a însemnat un minunat 
prilej de emulație în rîndurile maselor 
de sportivi, relevind talente necunoscute 
pină ieri. Participind pentru prima oară 
intr-un mare concurs oficial, tînărul Petre 
Grigorescu din Giurgiu a parcurs 100 m 
plat în ll"2/iO; Maria Vasilescu din 
București a înotat 100 m liber în 
1’26”2/10 ; craioveanul loan Petrovici s-a 
evidential în turneul de lupte ; juniorul 
Ion Naghi din Tg. Mureș a aruncat discul 
(de seniori) la 49,18 m — ceea ce nu-i 
deloc pufin.

Pentru sportivii de performantă, popu
lara compefijie a fost de asemenea bine
venită,; știmulînd.u-i, sa se pregătească 
temeinic,. să-și,.verifice. forțele în compa- . 
nia unor adversari mai pufin experimen
tali, dar însuflețiți de o puternică dorință 
de afirmare. După cum se Știe, nu nu
mai una dintre actualele „stele" ale spor
tului romînesc au seînteiat pentru prima

PROGRAMUL DE AZI
Parcul sportiv Dinamo. Intre 

orele 8,30 și 13, întreceri de 
handbal, înot, polo pe apă și 
lupte clasice.

Sala Floreasca. Gimnastică 
pentru juniori și junioare (8,45— 
13).

Ștrandul Tineretului. Sărituri 
de la trambulină (de la ora 
11,30).

Sala Recolta. întreceri de hal
tere (8,30—12). 

tarea tradițiilor progresiste ale cen
trului cultural-științific din Iași în 
anii regimului democrat-popular" și altele.

BUCUREȘTI. Luni s-au prezen
tat la întrecerea din cadrul finalei 
celui de-al 7-lea Concurs pe țară 
al formațiilor artistice de amatori 
reprezentanții regiunilor Galați și 
Banat. Seara, în fața unui nume
ros public, formațiile din cele 
două regiuni au prezentat specta
cole pe scena Teatrului de vară 
„23 August" și pe estrada din 
Piața Republicii.

GALAȚI. — La șantierul naval 
din Galați a avut loc o sesiune teh- 
nico-științifică pe tema „20 de ani 
de succese și realizări în construc

oară în cadrul unor competiții de masă, 
organizate în cele două decenii de la 
eliberare ; este deci mai mult decît pro
babil . că, printre revelațiile de azi, se 
află unii dintre corifeii de mîine ai are
nelor și stadioanelor noastre. Dinamismul 
întrecerilor, buna pregătire a multor com
petitori, o ilustrează faptul că numeroși 
participant și-au ameliorat rezultatele 
maxime, îmbunătățind recorduri regionale 
și chiar republicane. Astfel, Maria Pândele 
din București a întrecut recordul țării la 
pentatlon, juniorul Gabriel Sandor a sta
bilit două noi recorduri ale regiunii Bra
șov la haltere (cafeg. grea) etc.

însă, neîndoielnic, disputele cele mai 
spectaculoase, ca și performantele de ni
vel deosebit sînt de așteptat de-acum 
înainte. In această săptămînă, în fața pu
blicului bucureștean evoluează aproape 
2 500 de concurenji la 13 discipline, in- 
cluzînd tot ce are mai valoros mișcarea 
de cultură fizică și sport din fara noastră. 
Alături de membri ai lotului olimpic, cu 
nume de puternică rezonantă pe plan in
ternational, ca lolanda Balaș, Dumitru 
Pîrvulescu, Olga Szabo, Petre Ivănescu, 
Maria Alexandru — vor lupta pentru 
titlurile de campioni ai spartachiadei spe
ranțe ale atletismului și înotului, boxului, 
gimnasticii și handbalului.

In afara unor cifre excelente pe care 
sintern îndreptățiți să le așteptăm în pri
mul rînd de la sportivii fruntași, ceea ce 
solicită în primul rînd atenția publicului 
este această aliniere largă, semnificativă 
și emoționantă, a performerilor de azi 
și de mîine, a certitudinii și a „speran
țelor", în finala unei competiții de o am
ploare nemaiîntilnită.

Dan DEȘLIU

Stadionul Progresul. De la ora 
8,30 meciuri de volei.

Terenul Știința (str. V. Pîrvan). 
Meciuri de baschet (8,15—13,30).

Sala Politehnica (str. Ștefan 
Furtună). Primele partide de tenis 
de masă.

STADIONUL REPUBLICII. De la 
ora 18, Festivitatea de deschide
re a finalelor Spartachiadei re
publicane. 

țiile de nave la șantierul naval din 
Galați". Au participat ingineri, teh
nicieni și muncitori de la șantierele 
navale din Galați, Brăila, Oltenița, 
Constanța și Turnu Severin și din 
alte unități industriale din regiune, 
specialiști și cadre didactice din în
vățământul tehnic superior.

ORADEA. — La Oradea s-a des
chis expoziția regională de artă 
plastică închinată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Lu
crările de pictură, gravură și sculp
tură expuse înfățișează aspecte din 
activitatea oamenilor muncii de pe 
șantierele de construcții, din indus
trie, agricultură, din orașele și satele acestei regiuni.

INFORMAȚII

Cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Indoneziei

Luni după-amiază, ambasadorul 
Republicii Indonezia în R.P. Romî- 
nă, Sukrisno, a oferit o recepție la 
restaurantul Pescăruș cu prilejul 
sărbătorii naționale a Indoneziei — 
ziua proclamării independenței.

Au luat parte Alexandru Moghio- 
roș, Gogu Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Simulescu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
George Macovescu și Pompiliu Ma- 
covei, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, Valentin Steriopol. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, general-colonel Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului for
țelor armate, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejui sărbătorii naționale a 
Indoneziei — Ziua proclamării inde
pendenței, ambasadorul Indoneziei 
în R. P. Romînă Sukrisno a ținut 
luni seara o cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune.

(Agerpres)
*

Luni s-a înapoiat în Capitală Mi
hai Suder, ministrul economiei fo
restiere, care, împreună cu un grup 
de specialiști, a făcut o vizită în 
Austria, la invitația ministrului a- 
griculturii și silviculturii al Austriei, 
dr. Karl Schleinzer. La sosire, în 
Gara de Nord, au fost de față 
membri ai conducerii Ministerului 
Economiei Forestiere.

A fost prezent dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la București.

(Agerpres)

Ședința lărgită a Secției de cereale 
și plante tehnice a Consiliului Superior 
al Agriculturii

UN NEUITAT CONDUCĂTOR 
AL PROLETARIATULUI GERMAN 
20 de ani de la asasinarea lui Ernst Thälmann;

Luni au început în Capitală lucră
rile ședinței lărgite a Secției de ce
reale și plante tehnice a Consiliului 
Superior al Agriculturii, consacrate 
culturii griului. Iau parte membri ai 
Comitetului executiv al Consiliului 
Superior al Agriculturii, ai Secției 
de cereale și plante tehnice, directori 
și ingineri șefi din trusturile Gostat, 
șefii serviciilor regionale S.M.T., 
specialiști din institutele de cerce
tări, stațiuni experimentale și din 
institutele de învățămînț agricol su
perior, specialiști și lucrători din 
gospodăriile de stat, stațiuni de ma
șini și tractoare» și gospodării colec
tive, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

La ședință participă tovarășii 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și , Mihai Dalea, secretar al

Declarațiile ministrului petrolului și chimiei 
al Indiei la plecarea din țara noastră

Luni dimineață a părăsit Capi
tala ministrul petrolului și chimiei 
al Indiei, Humayun Kabir, care, la 
invitația Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Nicolae Io
nescu, adjunct al ministrului, și de 
ambasadorul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani.

In cadrul întîlnirii pe care a a- 
vut-o cu reprezentanți ai presei îna
inte de a părăsi Bucureștiul, minis
trul petrolului și chimiei al Indiei, 
Humayun Kabir, și-a împărtășit im
presiile despre vizita făcută în Ro- 
mînia.

între Romînia și India există a- 
cum o strînsă colaborare. în timpul 
șederii în țara dv. am întîlnit a- 
proape la fiecare pas noi mărturii 
ale acestei prietenii. Apreciez foarte 
mult ajutorul pe care Romînia, de
venită liberă cu 3 ani înaintea In
diei, l-a acordat țării mele. Mă re
fer în primul rînd la ajutorul mare 
primit în domeniul industriei petro
liere. Prima sondă din India în sec
torul de"Stat a fost săpată cu o in
stalație de foraj romînească. Și pri
ma râfiriărie de stat din India, cea 
de la Gauhâti, a fost proiectată de 
specialiștii dv., și este înzestrată cu 
utilaje romînești. Sînt fericit să vă 
informez că rafinăria lucrează bine. 
De asemenea, tehnicienii indieni și 
studenții care au învățat în țara dv. 
aduc în prezent o contribuție seri
oasă la dezvoltarea industriei noas
tre petroliere. Mulți dintre ei lu
crează acum, ca urmare a califică
rii primite, la construirea rafinăriei 
de la Barauni și a unei a treia rafi
nării din sectorul de stat.

Există mari posibilități de dezvol
tare în continuare a colaborării din
tre țările noastre. India dispune de 

C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii.

La ședință se analizează rezulta
tele obținute în anul agricol 1963— 
1964 în cultura griului și, pe baza 
noilor rezultate ale cercetărilor 
științifice și a experienței unităților 
fruntașe, se stabilesc măsurile ce 
trebuie aplicate în vederea înde
plinirii sarcinilor de producție în 
noul an agricol.

în prima zi, tov. Nicolae Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a prezentat re
feratul „Analiza rezultatelor obți
nute în cultura grîului de toamnă 
în anul agricol 1963—1964 în gospo
dăriile de stat și gospodăriile colec
tive“. Au urmat apoi discuții, par- 
ticipanții împărtășind experiența 
dobîndită și făcînd propuneri pen
tru sporirea producției de grîu.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

importante cantități de produse de 
care dv. aveți nevoie. Sper că vom 
face schimburi fructuoase în acest 
domeniu. Noi vă putem oferi, de a-, 
ßemenea, diferite bunuri de larg 
cosum la prețuri care sînt competi
tive. în prezent studiem posibilitatea 
lărgirii colaborării în domeniul pe
trolului și cel al petrochimiei.

Referindu-se la vizita făcută la 
cîteva din rafinăriile și instalațiile 
petrochimice, oaspetele a spus prin
tre altele : Rafinăriile și unitățile dv. 
petrochimice sînt foarte complete, 
amplasate după criterii științifice și 
organizate în așa fel îneît reziduurile 
de la o industrie devin materie pri
mă de bază pentru alta. Aceasta 
constituie una din problemele im
portante ale chimiei, pe care dv. ați 
rezolvat-o în mare măsură. Pentru 
aceste lucruri țin să felicit pe ingi
nerii și tehnicienii romîni din indus
tria petrolului și chimiei.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la impresia pe care i-a făcut-o 
tara noastră, Humayun Kabir a 
spus : Aveți o țară foarte frumoasă 
și oameni deosebit de prietenoși. 
Am fost impresionat de felul în care 
sînt construite satele și de instituții
le sociale pe care am avut prilejul să 
le vizitez. Mi-a plăcut modul cum 
s-a dezvoltat agricultura dv. Impre
sia pe care mi-am format-o este că 
ați realizat un bun echilibru între 
industrie și agricultură. Peste tot am 
găsit oameni bine îmbrăcați, bine 
hrăniți. Capitala dv. este foarte cu
rată și bine întreținută.

Ministrul petrolului și chimiei al 
Indiei a arătat în continuare că a- 
preciază eforturile pe care le depune 
țara noastră pentru dezvoltarea re
lațiilor cu alte țări. „Consider că le
găturile între popoare — a spus el în 
încheiere — constituie unul din cele 
mai bune mijloace de asigurare a 
păcii. Pacea devine mai puternică“.

(Agerpres)

Se împlinesc 20 de ani de la asa
sinarea de către hitleriști a lui Ernst 
Thälmann, conducător al Partidului 
Comunist din Germania, militant de 
seamă al mișcării muncitorești in
ternaționale. Numele său este le
gat de lupta dîrză dusă de cei mai 
devotați fii ai clasei muncitoare ger
mane împotriva militarismului și a 
barbarului regim hitlerist, pentru 
triumful ideilor socialismului și pă
cii.

Născut la Hamburg, la 16 aprilie 
1886, Ernst Thälmann a cunoscut 
încă din tinerețe, o dată cu greută
țile vieții de mun
citor, lupta dusă 
de masele exploa
tate pentru drep
turile lor vitale. 
La vîrsta de 16 
ani el a devenit 
membru al Parti
dului social-de
mocrat german. El 
s-a remarcat de 
tînăr ca un mili
tant revoluționar 
cu însușiri deose
bite, desfășurînd o 
intensă muncă de 
agitație împotriva 
războiului impe
rialist. în 1917 a 
devenit conducă
torul organizației 
Partidului social
democrat indepen
dent din Ham
burg. Urmat de 
majoritatea covîr- 
șitoare a acestei organizații, Ernst 
Thälmann a intrat în 1920 în Parti
dul Comunist din Germania și un 
an mai tîrziu a fost ales membru al 
C.C. al P.C.G.

Strîngerea legăturilor partidului 
cu masele a fost o preocupare de zi 
cu zi a lui E. Thälmann. Muncitorii 
îl numeau „Teddy al nostru“. în 
1923, proletarii hamburghezi, a- 
vîndu-1 în frunte pe Thälmann, au 
pus mîna pe armele arsenalelor po
lițienești și au trecut la insurecția 
armată, luptînd trei zile și trei 
nopți împotriva unor forțe mult mai 
mari.

în 1925 Ernst Thälmann a fost 
ales președinte al C.C. al P.C.G. 
El și-a consacrat întreaga ener
gie pentru făurirea unui „partid o- 
țelit, bine închegat, strîns unit, cu

O NOUĂ COMETĂ 
STRĂLUCITOARE

La observatorul de altitudine al 
Institutului de astrofizică al Acade
miei de Științe a R.S.S. Kazahe a fost 
observată o nouă cometă strălucitoare 
de mărimea stelară 5,5. Ea a fost vi
zibilă timp de cîteva zile în regiunea 
constelației Orion. Cometa, care se de
plasa pe cer cu 4 grade în 24 de ore, 
ă foSt fotografiată de mai multe ori.

UN MARE DIRIJOR 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

Cunoscutul dirijor ltalo Podesta, în 
vîrstă de 78 de ani, a încetat din 
viață în orașul Parma din Italia. Po
desta era considerat ca unul dintre cei 
mai buni dirijori italieni. El a condus 
orchestre simfonice în America Lati
nă, Statele Unite și Europa și a diri

o disciplină de fier“. Nucleul mar- 
xist-leninist din P.C.G., condus de • 
el, a dus o luptă susținută pentru“ 
zdrobirea oportuniștilor, atît a celor ; 
de dreapta cît și a celor de stînga.1 
Thälmann a militat neobosit pentru^ 
unitatea clasei muncitoare germane,-" 

în 1933, cînd în Germania s-a în
scăunat la putere fascismul, el a 
fost arestat, supus unui crîncen re— 
gim celular, chinuit și torturat. Ni-g 
mic însă n-a putut zdruncina voința;: 
sa de luptă, credința sa nestrămuta-;; 
tă în prăbușirea fascismului, în vie-,.; 
toria forțelor libertății, democrației, 
păcii. '

Mișcarea de protest care s-a des-u,-, 
fășurat în nume-, 
roase țări, printre 
care și Romînia*,;  
împotriva deținerii.. 
și torturării con- , 
ducătorului prole- . 
tariatului german»'.' 
i-a împiedicat ani., 
de zile pe fasciști . 
să-și pună în apli-.i 
care proiectele cil . 
privire la supri- .’ 
marea lui Thäl-“ 
mann. Cînd însă 
naziștii au simțit'‘ 
apropiindu-se pie- 
irea Germaniei ' 
hitleriste, ca ur-" 
mare a loviturilor''' 
zdrobitoare primi
te din partea ar-'" 
matei sovietice și" 
a celorlalte forțe 
din coaliția anti-' " 
fascistă, ei au pus 
la cale asasinarea^ 

*) In unele materiale s-a arătat că
evadarea a avut loc în noaptea de 
9/10 august. Data precisă este cea 
indicată în acest articol (N.R.).

lui. în noaptea de 18 august 1944,. 
călăii Gestapoului l-au împușcat și-J 
apoi i-au ars corpul în crematoriul ,- 
lagărului de la Buchenwald.

Au trecut de atunci 20 de anite. 
Ideile cărora Ernst Thälmann și-a- ; 
dedicat întreaga viață, toate forțe-*- ’1 
le sale, au învins în Republica De
mocrată Germană, primul stat al 
muncitorilor și țăranilor din istoria 
Germaniei. Sub conducerea P.S.U.G.,," 
oamenii muncii din R. D. Germană’'' 
pășesc mereu înainte pe calea vieții<r( 
noi, socialiste.

Figura lui Ernst Thälmann va_.; 
rămîne întotdeauna vie în amintirea* “ 
clasei muncitoare germane — ca și 
a proletariatului internațional.

jat concerte la care a cîntat Enrico 
Carusso. „

POPULAȚIA LIBIEI
Potrivit datelor preliminare ale re- 

censămîntului populației, date publi- 
cității la Tripoli, populația Libiei a 
fost la 1 august 1964 de 1 559 399 de 
locuitori. Această cifră reprezintă față .... 
de 1954 o creștere de 470 000 da...,, 
locuitori. ,,ț

OXENOCARDIOGRAFUL
La Wroclaw (R. P. Polonă) a fost 

construit un aparat — oxenocardio- 
graf — care poate înregistra activita— ,, 
tea inimii cu ajutorul a patru curbe. . 
Electrocardiograful folosit pînă în pre- 
zent permitea o singură înregistrare ,r( 
a activității mușchiului cardiac. Acest 
aparat are o mare importanță pentru-., 
diagnosticarea bolilor cardiace.

rii fasciste ; aci a fost inițiată înlă
turarea agenturii de trădători stre- 
curați în conducerea partidului ; de 
aci au fost date îndrumări privind 
crearea Frontului unic muncitoresc, 
iar ulterior închegarea Blocului na
țional democrat. în cursul convor
birii, tovarășul Gheorghiu-Dej a a- 
rătat că în lagăr se făcuseră pregă
tiri în vederea evadării unui grup de 
40 de tovarăși, care urmau să fie 
trimiși la lucru pe șantiere de con
strucții aflate la Tismana, Novaci și 
Cărbunești.

La 2 august, tovarășul Maurer a 
trimis un raport Comitetului Cen
tral în care arăta : „Am putut să 
stabilesc contact cu Fieraru. Am 
primit răspuns la scrisoarea mea. în 
plus, Andrei (M. Roșianu N. R.) a 
putut sta și personal de vorbă cu 
el. încă înainte de sosirea răspunsu
lui lui Fieraru am procedat la orga
nizarea unor măsuri pregătitoare. 
Scopul lor era dublu : pe de o parte, 
să se armonizeze munca mea cu 
munca regionalei, pe de altă parte 
să se realizeze optime condiții de 
securitate a activității noastre. Am 
procedat de îndată la realizarea 
concretă a unui punct de sprijin in
termediar pentru adăpostirea lui Fie
raru... Cu greutate am putut înjghe
ba un mijloc propriu de locomoție... 
Am socotit că cu Fieraru pot veni și 
alte rude fără a mai aștepta pregă
tirea actelor de identitate de către 
voi... Am asigurat mijloace locale de 
transport și de procurare de acte de 
identitate. Desăvîrșirea acestor mă
suri pregătitoare a fost în funcție 
de mersul lucrurilor și realizarea 
acordului cu Fieraru“.

S-a stabilit ca eforturile să fie con
centrate spre asigurarea evadării 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
urmînd ca alte grupuri să urmeze 
ulterior. Am trecut de îndată la pre
gătirea echipelor urmînd să înso
țească pe tovarășii care aveau să 
evadeze din cele trei puncte stabi
lite.

Întrucît tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej fusese trimis la lucru la mînăs- 
tirea Tismana. cu un grup de inter
nați politici, am căutat un mijloc de 
a pătrunde aici. Lucrul nu era de
loc lesne. Slujind drept adăpost te
zaurului Băncii Naționale, mînăsti- 
rea și împrejurimile mișunau de 
jandarmi, polițiști, agenți ai Sigu
ranței. Cu toate acestea, a fost în
tocmit un plan amănunțit de eva
dare cu indicații precise asupra dru
mului de străbătut pînă la casele 
de adăpost din munți. Pește două 
zile însă, comandantul lagărului a 

interzis ca tovarășul Gheorghiu-Dej 
să mai fie inclus în grupele trimise 
la lucru în afară. Trebuia să luăm 
totul de la început.

Nu răminea altă soluție decît or
ganizarea evadării chiar din lagăr. 
Spre a preveni orice temere a co
mandamentului lagărului cu privire 
la intențiile colectivului antifascist, 
au fsst organizate un fel de „petre
ceri“ — seri culturale, în cadrul că
rora răsunau pînă tîrziu cîntece 
populare. Asemenea „petreceri” ur
mărind să creeze pazei o stare de 
spirit calmă, au fost organizate mai 
des în săptămînile care au precedat 
evadarea. Sarcina de a-i conduce pe 
tovarăși de la ieșirea din lagăr pînă 
la locul unde avea să-i aștepte ma
șina care urma să-i ducă la prima 
casă conspirativă a fost încredințată 
lui Ion Pripasu. Acesta era gardian 
public și păzea un depozit militar 
aflat în dispersare la Tg. Jiu. Putea 
trece fără a trezi bănuieli pe lîngă o- 
biectivele păzite de militari în jurul 
lagărului. împreună cu el am în
conjurat de cîteva ori lagărul pînă 
am găsit cel mai bun loc pentru rea
lizarea planului nostru : era în drep
tul cimitirului care era despărțit de 
gardul de sîrmă ghimpată al lagă
rului printr-un teren semănat cu 
porumb.

Acțiunea a fost fixată pentru noap
tea de 12—13 august *)  între orele 
21—23. în după amiaza acelei zile 
tov. Maurer și cu mine, în uniforme 
militare, am pornit din Craiova 
spre Tg. Jiu într-un „Citroen“ 
vechi, dat la reformă, care fusese 
reparat pe ascuns de cîțiva meca
nici de la Flotila nr. 3 de avia
ție Craiova (Victor Tudosiu, Mi
hai Muscâlu, Mihail Dugăeșescu), 
sub supravegherea tov. Manole 
Bodnăraș. concentrat aici ca subofi
țer, .care răspundea de adunarea ar
mamentului necesar formațiilor pa
triotice din oraș. Pe drum, parcă în 
ciuda grabei noastre, la fiecare cîți
va kilometri aveam cîte o pană de 
cauciuc, pînă ce n-am mai putut 
înainta. Eram într-o situație dispe
rată, Planul, stabilit pînă în cele 
mai mici amănunte și realizat cu 
prețul atîtor eforturi era în primej
die de a eșua. La Tg. Jiu, fără în
doială că evadarea avusese loc : 
eram așteptați, o întîrziere putea 
duce la o nenorocire, iar noi stă
team pironiți la marginea șoselei.

în fruntea or
din lagăr. La 
cinci minute), 
schimbă san-

Trebuia găsită cu orice preț o so
luție. Și, într-adevăr, oprind o ma
șină care pornea spre Craiova, șo
ferul nostru, M. Dugăeșescu, a ple
cat să scoată din pămînt alte cau
ciucuri. In sfîrșit, s-a» întors, am 
umflat cauciucurile și am gonit cu 
viteza maximă. Dar întîrziasem cî
teva ceasuri. Cînd am ajuns la Tg. 
Jiu, era ora 1 și jumătate, la locul de 
întîlnire n-am mai găsit pe nimeni...

Intre timp, evadarea avusese loc 
conform planului stabilit. Inainte.de 
despărțire, tovarășul Gheorghiu-Dej 
a dat ultimele îndrumări tovarășului 
Chivu Stoica, rămas 
ganizației de partid 
ora fixată (21 fără 
cînd știau că se 
tinelele, pe sub gardul de sîr
mă ghimpată din dreptul cimi
tirului s-au strecurat doi oameni. 
Primul a ieșit tov. Ion Vidrașcu, că
ruia organizația de partid din la
găr îi încredințase misiunea de a 
veghea asupra vieții tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pînă va 
ajunge „în mijlocul familiei“. Era o. 
noapte cu lună plină Și tovarășului 
Gheorghiu-Dej, așa cum a povestit
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Facsimile ale ordinului emis de Inspectoratul general al Jandar
meriei și adresei însoțind ordinul, menționate în articol

Traversînd drumul, au ajuns înmai tîrziu, i-a venit în minte cînte-
cul „Iese luna dintr-un nor“. Ce parc, lîngă Coloana infinită a lui 
bine ar fi să intre luna în nori — 
se gîndi el. Și, din fericire, așa se și 
întîmplă. un nor o acoperi pentru 
un timp. Se stabilise ca, în cazul cînd 
ar fi fost surprinși, un grup de tova
răși să recurgă la o manevră de di
versiune menită să atragă atenția în 
altă parte — atacînd în acest scop 
paza. Nu a fost însă nevoie să se 
recurgă la această măsură. Au izbu
tit să treacă amîndoi prin cele cîte
va rînduri de sîrmă ghimpată. Pri
pasu îi aștepta ; după schimbul de 
parole, au ieșit prin poarta de fier 
din fundul cimitirului, care fusese 
scoasă din balamale înainte, rămî- 
nînd la locul ei doar aninată. Pen
tru prima dată auzeau semnalul de 
stingere din afara lagărului. Apoi 
au trecut pe lîngă santinelele posta
te una în fața cimitirului, alta în 
fața manutanței.

— Stai, cine-i ? — se auzi deodată 
somația.

— Poliția — răspunse calm Pri
pasu și trecu mai departe în urma 
tovarășilor, ca și cum ar fi escortat 
doi arestați.

Brîncuși, unde trebuia să vină ma
șina. Au așteptat o oră, încă o ju
mătate de oră... In cele din urmă, 
tovarășul Gheorghiu-Dej i-a cerut 
lui Pripasu să le arate un drum prin 
care puteau ieși din oraș; pe semne 
că se ivise ceva neprevăzut, nu mai 
puteau aștepta mașina. Se găsi 
însă altă soluție : tovarășii să se 
adăpostească deocamdată în depo
zitul militar pe care-1 avea în pază 
Pripasu ; aici nu pătrundea nimeni 
afară de dînsul. în toiul nopții, au 
pornit împreună cu el spre centrül 
orașului și au intrat în clădirea de
pozitului.

Văzînd că la locul de întîlnire nu 
mai e nimeni, am mers la depozi
tul păzit de Pripasu. I-am găsit 
aci. Nu se poate descrie bucuria pe 
care am simțit-o că totul s-a termi
nat cu bine. De fapt, era abia înce
putul. Profitînd de alarma aeriană, 
am ieșit din ascunzătoare după ce 
tovarășii se îmbrăcaseră în uniforme 
militare și primiseră acte de 
identitate eliberate de... partid. Am 
pornit cu mașina spre prima casă 
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de adăpost — la 60 km de Tg. Jiu. 
îmi amintesc cu cîtă emoție spunea 
tovarășul Gheorghiu-Dej cînd am 
pornit :

— Tare frumos lucru ! Stai închis 
12 ani, nu pierzi nici o clipă încre
derea în victoria luptei partidului și, 
iată, ești eliberat nu de stăpînirea 
burghezo-moșierească, ci cu ajutorul 
partidului !

Eram cu toții fericiți. Conducătorul 
partidului se afla în mijlocul nostru.

în zorii zilei am ajuns la destina
ție — casa lui Constantin Țun- 
drea, mecanic de moară în co
muna Miloștea, într-un zăvoi de pe 
marginea rîului Tărîia. Nedormiți 
de mai multe nopți, nu simțeam 
urmă de oboseală. Aici am ținut 
sfat. Tovarășul Gheorghiu-Dej mi-a 
cerut ca, fără a pierde un ceas, cît 
timp nu s-a aflat încă de dispariția 
lui din lagăr, să organizez evadarea 
tovarășilor trimiși la lucru la con
strucția Palatului administrativ din 
Cărbunești.

Din comuna Miloștea, unde ne a- 
flam, învățătorul Ioniță Bărbulescu 
i-a călăuzit pe tovarăși noaptea, prin 
poteci, pînă în comuna Vaideeni. în 

cimitirul comunei, care 
avea gard înalt spre șo
sea, îi aștepta o altă 
călăuză, Ion Simionescu, 
cu care au mers tot pe 
drum ferit, în comuna 
Rîmești. Aici, cu spatele 
spre pădurea Măgurilor, 
într-o livadă cu pomi și 
porumb înalt, era casa 
învățătoarei Maria 
nescu. Această 
inimoasă i-a 
cîteva zile pe tovarăși, 

între timp a fost or
ganizată evadarea de la 
Cărbunești a 15 inter
nați politici, în frunte 
cu tovarășii Gh. Apostol 
și Al. Drăghici — trei 
grupe de cîte 5, dinain
te organizate. Abia la 17 
august, comandantul la
gărului, Siguranța, jan
darmeria și-au dat sea
ma de dispariția tova
rășului Gheorghiu-Dej. 
S-a dat alarmă. A înce
put urmărirea pe șosele, 
prin păduri. Dar 
prea tîrziu.

Peste cîteva zile 
venit la Rîmești cu 
mașină în care s-au 
cat tovarășul Gheorghiu- 
Dej, tovarășul Maurer, 
căruia partidul îi dă

Io- 
femeie 

găzduit

era

am 
o 

ur-

duse sarcina să-1 întovărășească - 
pînă ce va fi în afară de orice peri-*-'  
col, tov» Vidrașcu și cu mine. S-aUS" 
făcut popasuri la cîteva case prevă
zute dinainte ca escale — locuința 
din Bărbătești a avocatului Petre 
Iliescu (care ne dăduse mașina) și;; 
după aceea la casa parohială din’ ' 
Rm. Vîlcea a preotului Ion Marinai?? 
Apoi, tovarășii au pornit spre Bucu-^ 
rești. Erau în pregătire evenimente’’ 
care aveau să schimbe destinele ță-ț*  
rii, rămînînd pentru totdeauna le
gate în conștiința poporului de ziua 
de 23 August, de lupta eroică a for-„ 
țelor patriotice înmănuncheate șC 
conduse de partidul comunist. După"' 
ani lungi de temniță, conducătorul" 
partidului se afla în libertate, por-'*  
nea spre capitala țării, centrul in’-ț" 
surecției armate.

într-unul din primele ei numere ■ 
legale, „Romînia liberă“ scria: „După.; 
12 ani de temniță, luptătorul dîrz și.’, 
neînfricat al muncitorimii romîne,. 
Gh. Gheorghiu-Dej, este liber. El a.'; 
fost smuls cu forța din mîinile hi tie-." 
riștilor romîni, din lagărul de in-l 
ternare Tg. Jiu... Conducător al 
muncitorimii ceferiste, Gheorghiu-"' 
Dej a fost aruncat în temniță îH**  
urma procesului grevei de la atelie
rele Grivița din 1933. De atunci și 
pînă azi, într-un permanent contacj*  
cu lupta muncitorimii și a maselor; 
largi populare împotriva fascismu
lui, figura lui Gheorghiu-Dej s-a’ 
identificat cu cele mai adînci aspi-j*;  
rații ale poporului pentru libertatea: 
sa națională. politică și socială...*  
„Romînia liberă“ salută pe -Gheor® 
ghiu-Dej, fruntaș al -partidului coJ 
munist, în numele tuturor patrioți- 
lor și muncitorilor care au luptat 
pentru libertate“.

Intîmpinăm a XX-a aniversare ș- 
eliberării patriei în condiții cînd naS 
zuințele de libertate, independența- 
și o viață fericită a poporului, al$ 
luptătorilor pentru victoria insurec-- 
ției armate din August 1944 se în
făptuiesc sub ochii noștri. în Romî
nia socialismul a învins deplin șî 
definitiv la orașe și sate. Succesele 
dobîndite în acest răstimp confirmă 
pe deplin justețea politicii partidu
lui. pusă în slujba intereselor vitale 
ale poporului. însuflețit de un ne
stăvilit avînt patriotic, poporul nos
tru își consacră toate forțele înfăp
tuirii luminosului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste a- 
doptat de Congresul al III-lea al 
P.M.R.
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Întîlnirea conducătorilor 
celor trei grupări politice 
din Laos

VIENTIANE 17 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, l-a primit la Khang 
Kay pe ambasadorul Franței în 
Laos, Pierre Millet, și i-a făcut cu
noscut că a acceptat propunerea 
primului ministru Suvanna Fumma 
de a lua parte la 24 august la Paris 
la întîlnirea conducătorilor celor trei 
grupări politice din Laos. El a men
ționat că întrevederile de la Paris 
ale celor trei prinți laoțieni vor avea 
ca scop discutarea formării delega
ției guvernului laoțian, care va par
ticipa eventual la o conferință a ce
lor 14 state pentru Laos. Prințul 
Sufanuvong, relatează agenția France 
Presse, a declarat ambasadorului 
francez că „întîlnirea de la Paris va 
fi o întîlnire strict laoțiană și că nici 
o altă țară nu va putea interveni în 
cadrul acestor discuții“.

Aceeași agenție subliniază că în 
răspunsul său trimis duminică prin
țului Sufanuvong, șeful guvernului 
de coaliție al Laosului, Suvanna 
Fumma, și-a exprimat acordul său 
pentru a se discuta la Paris în pri
mul rînd problema componenței de
legației naționale laoțiene la viitoa
rea conferință de la Geneva cu pri
vire la Laos.

La Vientiane, relatează corespon
dentul A.F.P., se crede că generalul 
Fumi Nosavan, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Laosului, 
nu va lua parte la discuțiile de Ia 
Paris, el rămînînd în capitala țării 
pentru a asigura interimatul șefu
lui guvernului. Se presupune că de
legația grupării de dreapta va 
condusă de prințul Bun Um.

fi

Cuvîntarea 
președintelui Sukarno 
la mitingul de la Djakarta

DJAKARTA 17 (Agerpres). — Po
porul indonezian a sărbătorit luni 
cea de-a 19-a aniversare a procla
mării Republicii Indonezia. Cu acest 
prilej la Djakarta a avut loc un mi
ting. Luînd cuvîntul, președintele 
Sukarno a arătat că drumul parcurs 
de Indonezia în anii de independen
ță nu a fost ușor. Tînăra republică 
à trebuit să respingă în repetate rîn- 
duri uneltirile reacțiunii interne și 
internaționale, intervenția și activi
tatea subversivă a imperialiștilor și 
colonialiștilor care atentau la cuce
ririle revoluției indoneziene. Pre
ședintele Sukarno a exprimat hotă- 
rîrea poporului indonezian de a 
pune capăt moștenirii grele a trecu
tului colonial, de a lupta pentru 
progresul național.

Referindu-se la situația interna
țională, și îndeosebi la evenimen
tele din golful Tonkin, președintele 
Indoneziei a subliniat că neutraliza
rea Asiei de sud-est ar constitui un 
pas important spre consolidarea 
păcii și că trupele străine aflate pe 
teritoriile țărilor din această regiune 
trebuie să fie retrase fără întîrziere.

„Poporul nostru, a subliniat pre
ședintele Sukarno, este un popor 
pașnic, el dorește să întrețină re
lații bune comerciale, economice și 
de alt gen cu toate popoarele, pe 
bază de egalitate“.

FOTOGRAFIILE SOLULUI LUNAR 
LUATE DE „RANGER-7" 
TRIMISE ȘEFILOR
DE GUVERNE Si STATE

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a anunțat că 
guvernul american a trimis unui 
număr de 110 șefi de guverne și 
state cîte o serie din fotografiile so
lului lunar luate de vehiculul spa
țial american „Ranger-7“ la 31 iulie.

Cu acest prilej, președintele 
S.U.A. a arătat că 60 de țări co
laborează cu Statele Unite în dome
niul explorării spațiale ; el și-a ex
primat speranța că această colabo
rare se va lărgi și că „toate țările 
își vor uni eforturile, în cadrul 
O.N.U., pentru ca spațiul cosmic să 
nu slujească unor scopuri de agre
siune“.

La Dubna s-au desfășurat lucrările celei de-a XlI-a Conferințe Internațio
nale pentru iizica energiilor înalte la care a participat și o delegație din 

R. P. Romînă. în fotografie : în timpul unei ședințe
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ÎN INTIMPINAREA CELEI DE A XX-A
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMÎNIEI
MOSCOVA

de prie- 
a vorbit 

de po- 
cuvîntul

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
uzina siderurgică „Secera și cioca
nul“ din Moscova a avut loc o re
uniune a muncitorilor uzinei consa
crată celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. La reuniune au participat 
membri ai Ambasadei Republicii 
Populare Romîne là Moscova, pre
cum și un grup de turiști din Romî- 
nia.

A luat cuvîntul Ana Țukanova, 
vicepreședintă a Asociației 
tenie sovieto-romînă, care 
despre succesele obținute 
porul romîn. Au mai luat 
muncitorul Vasili Harcenko și ingi
nerul Ghiorghi Babkov. In încheiere 
a vorbit George Marin, secretar al 
Ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova. A urmat un program artistic, 
în cadrul căruia a rulat filmul ar
tistic romînesc „Vacanță la mare“.

La palatul de cultură al uzinei s-a 
organizat o expoziție de fotomontaje 
„20 de ani de existență a Romîniei 
populare".

PRAGA
PRAGA 17 (Agerpres). — Luni 

a început la posturile de ra
dio cehoslovace „Săptămînă culturii 
romînești“, închinată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist. Programul 
primei emisiuni a cuprins muzică de 
George Enescu, muzică populară și 
muzică de dans romînească. în ca
drul „Săptămînii culturii romînești“ 
vor fi prezentate traduceri din poe
zia lui Mihail Eminescu și a altoi- 
poeți romîni și pagini din romanul 
lui M. Sadoveanu „Mitrea Cocor“.

SOFIA
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Cu același prilej, la patru cinema
tografe din Sofia și în provincie 
rulează în această săptămînă filmul 
romînesc „Pisica de mare“.

HÀGA
HAGA 17 (Agerpres). — La 17 au

gust 1964, la legația R. P. Romîne 
din Olanda a avut loc o conferință 
de presă cu prilejul apropiatei ani
versări a 20 de ani de la eliberarea 
Romîniei. Au participat reprezen
tanți ai organelor centrale și locale 
de presă, ai radiodifuziunii și televi
ziunii olandeze, precum și corespon
denți ai presei străine. Aurel Gheor
ghe, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne la Haga, a vor
bit despre însemnătatea insurecției 
de la 23 August 1944 și despre efor
turile și realizările poporului romîn. 
El a răspuns apoi Ia întrebările re
prezentanților presei olandeze pri
vind realizările poporului romîn și 
dezvoltarea relațiilor dintre Olanda 
și R. P. Romînă. Conferința de pre
să a fost urmată de un cocteil.

WASHINGTON

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Ambasada Republicii Populare Ro
mîne din Washington a organizat o 
gală de filme documentare romî
nești. Au fost prezentate filmele 
„Aurul verde“, „Ochii orașului meu“ 
și „Poiana Brașov“. Au participat 
reprezentanți ai Departamentului de 
Stat, numeroși ziariști și corespon
denți americani de presă, radio și 
televiziune, reprezentanți ai unor a- 
genții de presă străine acreditați la 
Washington, consilieri și atașați de 
presă ai unor ambasade. După gala 
de filme a avut loc un cocteil.

TOKIO

TOKIO 17 (Agerpres). — în sala 
de spectacole a Centrului Metropoli
tan din Tokio, Ion Obradovici, am
basadorul Republicii Populare Ro
mîne în Japonia, a oferit o gală de 
filme romînești, în cadrul căreia au 
fost prezentate filmele documentare: 
„Ochii orașului meu“, „Printre peli
cani“, „Muzeul de artă națională", 
precum și „Geza Vida“. Au partici
pat reprezentanți ai Direcției cultu
rale din Ministerul Afacerilor Ex
terne japonez, ai Ministerului E- 
ducației, ai Comisiei naționale 
U.N.E.S.C.O., membri ai corpului 
diplomatic, oameni de artă și cultu
ră, ziariști, membri ai Asociației de 
prietenie Japonia — Romînia.

RABAT
RABAT 17 (Agerpres). — Cu oca

zia celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei, posturile de ra
dio Rabat și Tanger au transmis 
timp de o oră, în seara zilei de 16 
august, o emisiune consacrată lui 
George Enescu. în cadrul emisiunii 
au fost transmise rapsodiile I și a 
Il-a, Suita nr. 1 pentru orchestră — 
op. 9, precum și alte lucrări simfo
nice ale marelui compozitor romîn.

SCURTE ȘTIRI
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liști din peste 40 de țări. Din R. P. 
Romînă participă o delegație condusă 
de acad. Aurel Moga. Vor fi prezen
tate peste 500 de referate științifice.

BUDAPESTA. In perioada 18—24 
august au loc la Budapesta un festi
val internațional al modei și o consfă
tuire a specialiștilor din domeniul 
croitoriei după măsură, la care parti
cipă delegați din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. S. F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Din 
partea țării noastre participă o dele
gație de specialiști și croitori de mo
dele din Uniunea centrală a coopera
tivelor meșteșugărești, care va pre
zenta modele din colecția sezonului 
1964—1965.

ROMA. Buletinul medical asupra 
sănătății președintelui Antonio Segni 
de luni arată că starea sănătății sale 
rămîne gravă. în timpul nopții de du
minică spre luni, președintele Segni a 
continuat să rămînă în comă. Buleti
nul precizează că Antonio Segni, în 
vîrstă de 73 de ani, se află în comă 
de două zile.

GENEVA. Un purtător de cuvînt 
al Oficiului european al O.N.U. a de
clarat — după cum relatează A.F.P. 
— că starea sănătății mediatorului 
O.N.U. pentru Cipru, S. Tuomioja, 
s-a agravat luni dimineața. După cum 
s-a anunțat, el a fost internat în spi
tal în urma unor tulburări cerebrale.

PARIS. Henry Cabot Lodge, fostul 
ambasador al S.U.A. în Vietnamul de 
sud, care face la cererea președintelui 
S.U.A. un turneu de două săptămîni 
în nouă țări europene, a sosit la Pa
ris. El urmează să aibă întrevederi 
cu reprezentanți ai guvernului fran
cez și să facă în fața Consiliului per
manent al N.A.T.O. o expunere asu
pra politicii americane în Asia de sud- 
est.

BONN. Un purtător de cuvînt al 
guvernului vest-german a anunțat luni 
că la invitația ministrului apărării, Kai 
Uwe von Hassel, ministrul apărării al

Situația din Cipru
NICOSIA 17 (Agerpres). — Preșe

dintele Makarios a plecat duminică 
în regiunea Tylliria, unde s-au des
fășurat în ultima vreme ciocniri în
tre cele două comunități și deasupra 
căreia s-au efectuat raidurile avioa
nelor turcești. El a declarat locuito
rilor din Pakhyammos că autorită
țile vor suporta cheltuielile legate 
de reconstrucția clădirilor avariate.

Referindu-se la declarațiile unui 
purtător de cuvînt al forței O.N.U. 
pentru Cipru, agenția France Presse 
relatează că „din punct de vedere 
militar, situația din Cipru a fost cal
mă. Dar atmosfera rămîne încordată 
între ciprioții greci și ciprioții 
turci“.

Galo Piaza, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U., urmează să aibă întrevederi 
cu președintele Makarios și cu vice
președintele Kuciuk.

★

ATENA 17 (Agerpres). — La Ate
na a fost dat publicității un comu
nicat în care se anunță că guvernul 
grec a hotărît retragerea din ca
drul N.A.T.O. a unei părți din for
țele sale terestre, maritime și ae
riene. în comunicat se arată că a- 
ceastă hotărîre a guvernului grec a 
fost luată ca urmare a retragerii de 
către guvernul turc a forțelor sale 
aeriene aflate sub comandamentul 
N.A.T.O. Comunicatul precizează că 
hotărîrea guvernului grec a fost a- 
dusă la cunoștință comandantului 
suprem al foțțelor N.A.T.O., gene
ralul Lemnitzer, 
riatului general 
ticului de nord.

precum și secreta- 
al blocului Atlan-

FRUNZE 17 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția TASS, luînd 
cuvîntul la ședința festivă care a 
avut loc la Frunze, capitala Kir- 
ghiziei, cu prilejul decernării Ordi
nului „Lenin“ acestei republici, 
N. S. Hrușciov și-a consacrat o 
parte a cuvîntării situației interna
ționale actuale. El a subliniat că si
tuația internațională a Uniunii So
vietice și a întregii comunități socia
liste este bună, trainică. Economia 
U.R.S.S. se află într-un mare a- 
vînt, celelalte țări socialiste rezolvă 
de asemenea cu succes problemele 
construcției socialiste, dezvoltării e- 
conomiei și creșterii bunăstării po
poarelor lor.

N. S. Hrușciov a spus că „forțele 
imperialiste din S.U.A. duc un 
război nedeclarat împotriva poporu
lui din Vietnamul de sud, înăbușă 
acest popor. Imperialismul american

împotriva înarmării nucleare
BONN 17 (Agerpres). — Un repre

zentant al organizației vest-germane 
„Campania pentru dezarmare“ a 
făcut o declarație în care a subli
niat: Crearea forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O., față de care 
R.F.G. manifestă un interes deose
bit, ar împiedica în mare măsură 
tratativele internaționale pentru de-

Greciei, P. Garufalias, va sosi Ia 14 
septembrie în capitala R. F. Germane.

CARACAS. Un grup de „persoane 
necunoscute“ au atacat Federația cen
trelor universitare din Venezuela, tră- 
gînd asupra clădirii federației cu au
tomatele și aruncînd grenade. Recto
rul universității centrale, Jesus Maria 
Bianco, personalități democratice de 
seamă și diferite orgariizații din țară 
au făcut o declarație de protest îm
potriva acestui atac sălbatic al forțelor 
reacțiunii.

RAWALPINDI. In orașul Lyallpur 
din Pakistan au avut loc în cursul zi
lei de duminică; cu prilejul sărbăto
ririi independenței țării, mari mani
festații în cursul cărora participanții 
au cerut ca țara să iasă din blocurile 
militare S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. De
monstranții purtau pancarte cu inscrip
ții, ca : „Pactele militare aduc preju
dicii independenței noastre", „Să pă
răsim S.E.A.T.O, ‘ 
adoptăm ]

i.A.T.O. și C.E.N.T.O. și să 
politica de nealiniere“.

ROGOTA. In 
ciocnirile armate 
lumbieni și trupele guvernamentale, 
care desfășoară operațiuni de pedep
sire împotriva țăranilor. Ca urmare a 
acestor lupte, în regiunea Cordilierilor 
centrali, în perioada 14 iunie — 20 
iulie, în rîndurile detașamentelor gu
vernamentale se înregistrează 60 de 
morți și 150 de răniți.

BUENOS AIRES. Conducătorii par
tidului justițialist (peronist) au dat pu
blicității un manifest în care declară 
că fostul președinte Peron se vă îna
poia în Argentina în cursul acestui 
an. De curînd mai mulți lideri ai par
tidului justițialist au avut întrevederi 
cu Peron în Spania, unde acesta lo
cuiește în prezent.

WASHINGTON. Senatul S.U.A. a 
adoptat un proiect de lege prevăzînd 

ziua naș- 
— să de-

Columbia continuă 
între partizanii co

adoptat un proiect de lege 
ca data de 12 octombrie — 
terii lui Cristofor Columb 
vină sărbătoare națională în Statele 
Unite. Proiectul de lege a fost trimis 
Camerei Reprezentanților spre apro
bare.

ADEN. Potrivit unor surse oficiale 
din Aden, prințul Hussein al Fadhli,

Presa internațională [

DESPRE EVENIMENTE

Malta și bazele militare străine | 
Azi alegeri prezidențiale îrs. 
Liban
Situația politică din Bolivia

LA ORDINEA ZILEI 19 Cele șose produse
De cîteva luni, între Anglia și Li

bia au loc tratative cu privire la vii
torul bazelor militare engleze de pe 
teritoriul libian. în legătură cu a- 
ceasta, ziarul englez „SUNDAY TE
LEGRAPH" a publicat un articol în 
care, referindu-se la creșterea impli
cită a importanței strategice a insu
lei Malta, scrie :

Anglia își va desființa garnizoa
nele din Libia în virtutea unui acord 
care se așteaptă să fie anunțat în 
decurs de două săptămîni. Trupele '• 
formate din 1 500 de soldați englezi 
care se află în prezent în Libia vor 
fi trimise atît în Malta cît și în pa
trie pentru a întări rezerva strategi
că din Anglia. Retragerea lor se aș
teaptă să înceapă în anul acesta.

Malta va începe să aibă o mai 
mare importanță ca bază engleză în 
Mediterana. Ea constituie acum sin
gura legătură a Angliei cu Orientul. 
(După cum se știe, Malta urmează 
să-și proclame independența în 
cursul lunii viitoare și una din cere
rile insistente ale populației insulei 
este lichidarea bazei militare străine 
— N. R.),

Azi, la Beirut, are loc alegerea 
noului președinte al Libanului. Co- 
mentind acest eveniment, care a fost 
precedat de aprige dispute politice, 
agenția France Presse arată :

In ajunul alegerii noului președin-

se amestecă în treburile interne ale 
Laosului, acționînd de partea cercu
rilor reacționare, împotriva forțelor 
democratice ale poporului laoțian“.

Referindu-se la situația din Cipru, 
șeful guvernului sovietic a arătat 
că amestecul în treburile interne ale 
unui stat, încălcarea drepturilor 
suverane nu fac decît să încingă 
atmosfera și să înrăutățească situa
ția internațională. „Uniunea Sovie
tică nu poate și nu va rămîne indi
ferentă față de pericolul unui con
flict armat care poate să se dezlăn
țuie în apropierea frontierelor 
noastre de sud și să afecteze secu
ritatea țării noastre, precum și a 
statelor prietene și aliate cu noi“.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat în încheiere că nu trebuie pre
cupețite forțele în lupta pentru 
pace, pentru preîntîmpinarea răz
boiului.

zarmare și ar face imposibilă re
zolvarea problemei germane pe o 
perioadă și mai îndelungată de 
timp... Politicii de înarmare nucleară 
este necesar să i se contrapună în 
prezent politica renunțării la orice 
tip de armă nucleară, încheierii de 
acorduri internaționale cu privire la 
dezarmare.

membru în Consiliul legislativ al sul
tanatului Fadhli, care face parte din 
Federația Arabiei de sud, a trecut 
frontiera în Republica Arabă Yemen, 
unde a cerut azil politic.

COLOMBO. După cum relatează 
ziarul „Ceylon Daily Mirror“, guver
nul ceylonez a retras companiilor 
străine petroliere din această țară 
dreptul de a livra combustibil pentru 
navele care ancorează în porturile ță
rii.

TEHERAN. La 17 august/ la Tehe
ran a fost semnat acordul cu privire 
la înființarea unei linii aeriene de co
municații între U.R.S.S. și Iran.

LONDRA. După cum relatează zia
rul „Daily Mail“, un sondaj organizat 
în rîndurile opiniei publice engleze a 
arătat că 67 la sută din cei întrebați 
s-au pronunțat în favoarea realegerii 
președintelui Johnson. Numai 3 la 
sută s-au pronunțat pentru candidatul 
republican Goldwater. 30 la sută din 
cei întrebați s-au abținut să răspundă.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Castello Branco, l-a primit 
sîmbătă pe guvernatorul statului 
Guanabara, Carlos Lacerda. A.F.P. re
levă că în urma discuțiilor avute cu 
președintele Braziliei, Lacerda a decla
rat că astfel a fost reînnoit „un dialog 
constructiv“. Guvernatorul statului 
Guanabara a dezmințit afirmațiile că 
dorește să intre în componența actua
lului guvern, dar a afirmat că vrea „să 
fie succesorul președintelui“.

MOSCOVA. La 17 august a sosit la 
Moscova, la invitația guvernului sovie
tic, o delegație guvernamentală a Re
publicii Unite Tanganica și Zanzibar, 
condusă de Rashidi Kawawa, vicepre
ședinte al republicii.

CAIRO. O propunere irakiană cu 
privire la crearea unui „birou tehnic 
comercial“ arab la Bruxelles, pentru 
reglementarea relațiilor economice 
între țările arabe și țările membre ale 
Pieței comune, a fost aprobată de 
către consiliul economic al Ligii arabe. 

o

te al Republicii Liban, situația politi
că s-a clarificat. Deputății majorită
ții s-au pronunțat în favoarea alege
rii lui Charles Helou la președinția 
republicii. Helou, ministru al educa
ției și fost ambasador al Libanului 
la Vatican, este de pe acum sigur 
că va obține votul a 77 de deputați 
din 99, cît numără parlamentul li
banez.

într-o corespondență din La Paz, 
ziarul vest-german „HANDELSBLATT", 
ocupîndu-se de situația politică din 
Bolivia, scrie :

„După preluarea funcției de preșe
dinte al statului de către Paz Estens- 
soro, care a început cea de-a treia 
perioadă de guvernămînt, situația 
din Bolivia continuă să fie obscură. 
Situația neclară și zvonurile perma
nente despre o apropiată revoltă 
sînt suficiente pentru a face viața, 
îndeosebi cea economică, cît se 
poate de nesigură. Aceste zvonuri 
pun sub semnul întrebării creditele 
din străinătate. Situația se înrăută
țește și mai mult prin seria neconte
nită de scandaluri de corupție, atît 
de dese încît un străin nu-și poate 
face o imagine despre ele. Atît în 
administrație cît și în poliție sustra-

Starea sănătății 
lui Palmiro Togliatti

accentuare a simptomelor

MOSCOVA 17 (Agerpres). — In 
ultimele 24 de ore, în starea sănă
tății lui Palmiro Togliatti se con
stată o 
pozitive. Totuși, starea generală con
tinuă să rămînă gravă. Temperatura 
este de 37,6 grade, pulsul — 86, nu
mărul respirațiilor — 24, tensiunea 
arterială este 14 cu 8.

în cursul dimineții de luni a sosit 
la Moscova pentru a participa la în
grijirea lui Palmiro Togliatti, ală
turi de medicii specialiști sovietici și 
de profesorul Mario Spallone, profe
sorul italian Cesare Frugoni, cunos
cut specialist în bolile sistemului 
nervos.

Congo Lupte in periferiile orașului Bukavu
LEOPOLD VILLE 17 (Ager

pres). — Incepînd de sîmbătă, în 
periferiile orașului Bukavu, capita
la provinciei Kivu, se duc lupte 
înverșunate între trupele guverna
mentale și forțele răsculate, care au 
lansat o neașteptată contraofensivă 
pentru a recuceri acest oraș. Colo
nelul Leonard Mulamba, coman
dantul trupelor guvernamentale, a 
transmis un mesaj urgent la Leo
poldville arătînd că „situația este 
critică“ și cerînd întăriri. Agenția 
Reuter subliniază că forțele răscu
late se bucură de sprijinul tribului 
Kabara din apropierea orașului Bu
kavu, ceea ce complică și mai mult 
situația trupelor guvernamentale. O 
mare cantitate de alimente și mu
niții aduse pe calea aerului la Bu
kavu de avioane „C-130“ a fost 
capturată de membrii tribului.

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE. Teatrul de stat de operetă 

(la teatrul de vară din parcul „Herăs
trău“) : Lysistrata — (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (la Teatrul de 
vară din parcul „N. Bălcescu”) : O fe
mele cu bani — (orele 20). Teatrul sa- 
tiric-muzlcal „C. Tănase" (în grădina 
„Boema“, în caz de ploaie în sala „Sa
voy") : Și băieții și fetele — (orele 20,15). 
Circul de stat : Sărbătoare la circ — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE. Rebelul magnific : 
București (9,30; 11,30; 13,30; 17; 19; 21), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20). Sechestratul din Altona: Re
publica (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,15), 
Stadionul „Dinamo“ (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20). Primul troleibuz : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Festival 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), la grădină 
(Pasajul „Eforie'- — orele 20), înfrățirea 
între popoare (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Bărbații : Capitol (10; 12; 14; 16,45; 19; 
21 — la grădină — orele 20), Excelsior 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cel șapte magnifici — cine
mascop : Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21), 
Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Bu- 
cegi (9; 12; 15; 18; 21 — la grădină — 
orele 20), Tomis (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19
— la grădină — orele 20), Modern (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Grădina „Vitari- 
(Calea Dudeștl — orele 20,45), Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20), Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20). Un surîs în plină vară : vic
toria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Două 
duminici : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) ; Lumina (9,45; 13; 16,15; 19,30). Doi 
colonel : Union (15; 17; 19; 21). Program 
pentru copil (orele 10), Post-restant: Doi
na (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Comoa
ra din lacul de argint — cinemascop : 
Giuleștl (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15 — la. grădină
— orele 20). După 10 ani — Combinatul
chimic Borzești — Romînia pe meridia
nele lumii — Douăzeci de ani de pictură 
romînească — Marile emoții mici — Meș
teșug milenar : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Cultural (15; 17; 19; 21), Crîngașl 
(16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Grădina „Buzeștl“ (Str. Bu- 
zești nr. 9—11 — orele 20,30). întuneric în 
plină zi : Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Temelii de 
oțel — Romînia pe meridianele lumii — 
Instalații de foraj — Tonitza — C-așa-i 
jocul în Făgăraș — Sîmbra oilor: Dacia 
(10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 21). Vara 
In nordul sălbatic : Buzeștl (15; 17; 19). 

gerile și futturile sînt la ordinea zi
lei, iar în ultimul timp pînă și avia
ția militară a fost atrasă în această 
atmosferă prin niște afaceri de con
trabandă. Situația politică devine și 
mai obscură prin luptele din cadrul 
partidului guvernamental, care în
greunează drumul acestui popor 
spre reconstrucția industriei miniere, 
a agriculturii și a întreprinderilor de 
tot felul, a căror activitate stag
nează".

Ziarul „NEW YORK TIMES" anunță 
că președintele S.U.A. a primit din 
partea primului ministru al Austra
liei, Robert Menzies, o scrisoare.

Australia — se arată în scrisoare 
— va suspenda importurile a șase 
principale produse din S.U.A., dacă 
Congresul american va adopta pro
iectul de lege privitor la limitarea 
importurilor de carne. Cele șase 
produse la care se referă scrisoa
rea sînt : tutunul, țigările, bumba
cul, tractoarele, combinele agricole 
și avioanele.

în prezent, în Congresul S.U.A. au 
loc dezbateri în legătură cu aceas
tă chestiune. Crescătorii de vite a- 
mericani fac mari presiuni pentru 
a obține îngrădirea importurilor de 
carne.

DELHI 17 (Agerpres). — Șeicul 
Mohamed Abdullah din Kașmir a 
sosit în cursul zilei de duminică la 
Delhi pentru a continua tratativele 
cu autoritățile guvernamentale in
diene în vederea reglementării con
flictului indo-pakistanez, legat de 
acest teritoriu. Mohamed Abdu
llah a declarat că este optimist în 
legătură cu rezultatele tratativelor, 
„deși moartea premierului Nehru 
a provocat anumite greutăți“. El a 
salutat declarațiile făcute la 14 și 
15 august de președintele Pakista
nului, Ayub Khan, și cele făcute de 
primul ministru al Indiei, Lal Ba
hadur Shastri,

Generalul Nicholas Olenga, co
mandantul garnizoanei Stanleyville, 
a declarat că „au început recrută
rile de tineri congolezi în rîndurile 
armatei populare naționale“. Agen
ția Associated Press relevă că 
„luptele ce se duc în prezent între 
armata centrală și forțele răsculate 
pe aproximativ a șasea parte a 
Congoului au căpătat o amploare 
de-a dreptul îngrijorătoare“ pen
tru guvernul Chombe.

La Leopoldville au continuat du
minică convorbirile dintre subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru pro
blemele Africii, Mennen Williams, 
și primul ministru Moise Chombe, 
precum și ministrul de interne Mu- 
nongo și generalul Mobutu. Potri
vit agenției Associated Press, Chom
be a cerut S.U.A. o suplimentare a 
ajutorului militar.

18; 20,30

18,30 — la gră-

Căliți în foc — cinemascop : Unirea (16; 
18 — la grădină — orele 20), Drumul 
Sării (16; 18; 20). Dragoste lungă de-o 
seară : vitan (16; 18; 20). Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Munca (13,30; 17; 20,30), Ferentari 
(10; 16,30; 20). Cuba ’58 : Popular (15; 17; 
19; 21). Codin : Moșilor (15; 17; 19 — la 
grădină — orele 20,15). Inspectorul și 
noaptea : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; — 
la grădină — orele 20,30). Taxiul morțil : 
Cosmos (16; 18; 20). Asasinul din cartea 
de telefon : Viitorul (15; 17; 19; 21). Ko- 
zara : Colentina 
grădină — orele 
grădină — orele 
ceață : Melodia v-u, xx, x*x,  xo. x<i, xuy, 
Progresul (15; 17; 19; 21). Cauze drepte — 
cinemascop: Rahova (16;

SOFIA 17 (Agerpres). — In sea
ra zilei de 17 august, la cinemato
graful „Dimităr Blagoev“ din Sofia 
a avut loc premiera festivă a filmu
lui romînesc „Tudor“, organizată de 
Comitetul pentru cultură și artă. 
Comitetul de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, Direcția cine
matografiei și Uniunea cineaștilor 
bulgari.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului pentru cultură și artă, 
Comitetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, Direcției 
cinematografiei bulgare, oameni 
de cultură. La premieră a luat 
parte Ioan Beldean, ambasado
rul R. P. Romîne la Sofia. Despre 
succesele cinematografiei romîne în 
anii puterii populare a vorbit Ianko 
Iankov, regizor și secretar general 
al Uniunii cineaștilor bulgari. .Din 
partea cineaștilor romîni, regizorul 
Gheorghe Turcu a adresat un cuvînt 
de salut. La premieră a asistat și 
actrița Olga Tudorache. Filmul s-a 
bucurat de o bună apreciere din 
partea publicului.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Romîniei, radio Sofia organizează 
între 17 și 23 august săptămînă 
creației muzicale și artei interpreta
tive romînești.

ROMA. Duminică seara au fost de
cernate la Veneția premiile celui de-al 
15-lea Festival internațional al filmu
lui documentar și al celui de-al 16-lea 
Festival internațional al filmelor pen
tru copii și tineret. Marele premiu 
„Leul din San Marco“ a fost 
atribuit filmului documentar iugoslav 
„Skoplje", în regia lui Veliko Bulajic, 
iar marele premiu al Festivalului fil
mului pentru copii și tineret, filmu
lui sovietic „A fost odată un tînăr", 
regizat de Vasili Ciukin.

WASHINGTON. Luni dimineața a 
început ședința Comitetului celor 106 
membri, care urmează să elaboreze 
platforma conferinței naționale a par
tidului democrat, ce se va deschide 
peste o săptămînă la Atlantic Cițy, 
statul New Jersey. In cursul ședinței 
au luat cuvîntul Dean Rusk, Adlay 
Stevenson și Robert McNamara.

PRAGA. La Praga s-a deschis la 
16 august cel de-al patrulea congres 
european al cardiologilor. La lucrările 
congresului participă 1500 de specia-

dină — orele £0,15). Vacanță la mare: Co- 
troceni (16; 18; 20). Liturghia de la mie
zul nopții — cinemascop : Pacea (16; 18; 
20). Omul din fotografie : Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
copii — Cu grupa în vacanță. 19,30 — 
Agenda finalei celui de-al, VII-lea con
curs al artiștilor amatori. 19,40 — Cea 
mai tînără ramură științifică : Fizica a- 
tomică dezvoltată în țara noastră în 
ultimii 20 de ani, de prof. Florin Cio- 
răscu, director adjunct științific al Insti
tutului de fizică atomică. 20,00 — Teatru 
în studio : „Pe 40 de metri lungime de 
undă", de Simion Macovei. In încheiere : 
buletin de știri.
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Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a ameliorat în 

toată țara. Cerul mai mult noros la în
ceput, a devenit variabil în cursul după- 
amiezei. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit, prezentînd intensificări trecătoare 
în Dobrogea din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 29 grade la Sebeș Alba 
și 17 grade la Cîmpulung Moldova. 
In București : vremea a fost schimbă
toare, cu cerul noros dimineața și varia
bil în cursul după-amiezei. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 25 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 19, 20 și 21 august. In țară : vre
me în general frumoasă, cu cer variabil, 
mal mult senin. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura aerului în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximele între 22 și 32 grade, 
local mal ridicate. In București și pe li
toral : vreme frumoasă și călduroasă, cu 
cer mai mult senin. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere.


