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Trăiască 23 August, ziüa eliberării României 
de sub jugul fascist!

MuncitorMiercuri 22 august 1962

Proletari din toate țările, tmiți-vă!

fost îndeplinitAngajamentul a

Foto ! AGERPRES(Agerpres)

desen de OCTAV ILIESCU Cocs peste plan

Sîntcm fiii li

rirea producției, colectivul aces
tei rafinării a redus simțitor con
sumurile specifice de chimicale 
și alte materiale necesare prelu
crării țițeiului, realizînd astfel de
la începutul anului 4 550 000 lei 
economii suplimentare la prețul 
de cost ți 5 600 000 lei beneficii 
peste plan.

Oamenii muncii raportează

întreprinderea de prefabricate „Progresul" din Capitală. Banda de 

transportare a materiei prime spre secția de tuburi asigură desfășu

rarea în bune condiții a procesului de producție.
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înd tu, tinere to
varăș, împlinești 
frumoasa vîrstă 
de 18 ani, tot 
ceea ce te încon
joară te salută; 
deasupra ta soa

rele strălucește mai viu iar 
cerul e mai albastru, sub 
pașii tăi florile aștern un co
vor fermecat de culori și mi
resme: cit despre prieteni, ei 
bine, darurile, cîntecele, u- 
rările, îmbrățișările lor fier
binți spun totul despre bucu
ria aniversării. Cînd împli
nești 18 ani, vîrsta maturi
tății...

bar cînd această vîrstă co
incide cu vîrsta libertății pa
triei, cînd se împlinesc 18 
ani de cînd poporul nostru, 
zdrobind jugul fascist, și-a 
luat soarta în propriile mîini, 
sărbătoarea este nemăsurat 
mai mare, semnificațiile ei 
infinit mai adînci, iar în 
hora bucuriei se prind mi
lioanele de oameni ai muncii 
de pe întreg pămîntul pa
triei noastre, înflorit sub 
soarele socialismului.

Tu, cel care împlinești a- 
cum 18 ani, știi un lucru 
esențial pentru evoluția în
tregii tale vieți: în anul în 
care te-ai născut, forțele pa
triotice populare, mobilizate, 
organizate și conduse la 
luptă de către Partidul Co
munist din Romînia au de
clanșat și au dus la victorie 
— în condițiile înaintării 
victorioase a Armatei Sovie
tice — insurecția armată îm
potriva odioasei dictaturi 
militaro-fasciste, au smuls 
țara dintr-un război crimi
nal și, prin participarea for
țelor noastre armate, alături 
de Armata Sovietică elibe
ratoare la lupta pentru zdro
birea fascismului, au făurit

adevărata independență na
țională a Romîniei. 23 Au
gust 1944, uriașă piatră 
de hotar în istoria pa
triei noastre, în marmura că
reia se înscriu numele celor 
mai buni fii ai poporului, în 
frunte cu comuniștii, ți-a în
găduit să deschizi ochii în- 
tr-o lume eliberată. Numai 
drumul eroic de luptă stră
bătut de atunci de întregul 
popor ți-a oferit condițiile 
de trai, de muncă și învăță
tură de care te bucuri astăzi 
tu, cel care niciodată nu ai 
cunoscut lanțurile robiei.

Te aflai abia la primii pași 
ai copilăriei pe vremea cînd 
masele muncitoare, conduse 
de partid, s-au angajat în 
marile bătălii deschise pen
tru cucerirea puterii politice, 
zmulgînd această putere 
pentru totdeauna din mîinile 
burgheziei și moșierimil, iz
gonind omida cu coroană și 
instaurînd Republica Popu
lară Romînă, stat al celor ce 
muncesc, cu brațele și cu 
mintea, de la orașe și sate, 
îndată după aceea, pe cînd 
tu, cel născut în anul elibe
rării, trăiai vîrsta primelor 
basme cu feți frumoși învin
gători în înfruntarea cu ba
laurii, în viața cea mare a- 
veau loo adevăratele înfrun
tări hotărîtoare : prin actul 
revoluționar al naționaliză
rii, bogății jefuite vreme 
de decenii și veacuri de ex
ploatatori fără scrupule re
veneau singurului lor pro
prietar legitim — poporul. 
Fabricanții nu mai aveau 
fabrici, după cum în urma 
reformei agrare moșierii nu 
mal aveau moșii; expropria
torii fuseseră expropriațl. 
.Venea timpul de aur al celor 
care trăiesc din muncă.

Cînd abia învățaseși să 
descifrezi taina slovelor îm
perecheate în gîndnri tipă
rite, primele cărți de școală 
au adus în fața ochilor tăi 
imagini din istoria contem
porană : muncitorii lucrînd 
pentru îndeplinirea planului 
de stat, nașterea unor ra
muri de industrie fără trecut 
la noi, început de viață nouă 
în primele gospodării agri
cole colective, aspecte din 
bătălia pentru lichidarea a- 
nalfabetismului, inaugurarea 
unor termocentrale, carava
nele sanitare sau cinemato
grafice colindînd satele cele 
mai uitate de lume sub tre
cutele regimuri... Tablouri 
vii, pline de mișcare, de o 
tulburătoare frumusețe, în- 
cîntîndu-ți inima deschisă și 
sinceră. Creșteal și aflai cum 
se înnoiește patria iubită.
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Pionier apoi, împreună cu 
tovarășii tăi de învățătură șl 
joc, ai simțit cum se lărgește 
mereu aria cunoașterii. Mari 
înfăptuiri ale clasei munci
toare au apărut nemijlocit 
sub ochii tăi cînd ai străbă
tut, în zile de vacanță, în
tinderile țării, an după an 
mai bogată. Ai mers pe șo
sele abia inaugurate, ai cu
noscut pe văile Bistriței, 
Trotușului, Oltului, giganțl 
ai industriei socialiste și, 
pentru că învățai bine, ți s-a 
făcut cinstea a fi poftit să 
aprinzi primul foc Ia furna
lele noi de Ia Hunedoara și 
Reșița, de două și de trei 
ori mai mari decît cele de 
pe vremea capitaliștilor. 7H 
cunoscut cîmpurile cu mar
gini pierdute în zare ale gos
podăriilor de stat și colec
tive, casele noi, trainice și

In august stelele-s alît de sus — 
Noi le-am cules și-n inimi ie-am adus. 
Le-am înălțat deasupra casei noastre 
învăluită-n cîntece și astre.
Granitul timpului l-am pus să stea 
La temelia neclintită, grea. 
Iar anii de-i tăcurăm trepte, schele, 
Sini numai zbor în sus și numai stele. 
Să fie ani ori veacuri concentrate 
In marile orașe noi și-n sate ? 
Răspunsul limpede-ar putea să-l dea 
Și fruntea luminată ca o stea 
Și fețele aprinse de sudoare 
Și mîinile cu străluciri stelare 
Toți oamenii ca astrele, chemați 
La înălțimea munților Carpați. 
Da I înflorind cu noi în libertate 
Schimbarăm anii-n veacuri concentrate 
Noi, adică întreg acest popor 
Prezent încă de azi în viitor

Petroliștii de Ia rafinăria Te- 
leajen și-au realizat angajamen
tul luat în cinstea zilei de 23 
August. Îmbunătățirea regimului 
de funcționaro a instalațiilor a 
permis rafinăriilor de aici să li
vreze peste plan de la începutul 
anului și pînă acum uleiuri, ben
zine, motorine și alte produse 
petroliere în valoare totală do 
aproape 18 milioane Iei. Calita
tea produselor s-a îmbunătățit 
simțitor, obținîndu-se pesto pro
centul stabilit însemnate canti
tăți de benzine cu cifră octanică 
ridicată și uleiuri cu grad de 
congelare scăzut. Paralel cu spo-

frumoase pe care și le-au ri
dicat colectiviștii, căminele 
culturale care le-au înlesnit 
ridicarea spre lumină.

Ai înțeles tot mai bine că 
23 August este piatra de te
melie a tuturor acestor rea
lizări mărețe. Treptat, ele au 
venit tot mai aproape de tine, 
au ajuns să te înconjoare, 
ți-au Intervenit în biografie: 
cartierul în care locuiești a 
devenit de-a dreptul de nere
cunoscut, școala în care în
veți a căpătat noi săli de 
clasă luminoase șl largi, pen
tru ceasurile tale de destin
dere s-a înălțat minunata 
casă de cultură, pe locul 
unor vechi maidane s-a ivit 
terenul de sport, noul parc

„Scintela tineretului^
(Continuare în pag. a II-a)

HUNEDOARA (de la corespondentul nostru).Furnaliștii hunedoreni au dat patriei în acest an mai bine de 500 tone de fontă peste prevederile planului. Acest succes se datorește și ajutorului permanent pe care l-au primit din partea colectivului de muncitori de la bateriile de cocs din cadrul Uzinei cocso- chimice. Muncitorii de aici au produs în cursul lunii august peste 200 tone de cocs în afara sarcinilor de plan, iar de la începutul anului și pînă în prezent au li-

vrat 10 000 tone cocs peste plan. In același timp, cocsarii, printre care dozatorul Măciucă Marian și tînărul Tuță Mihai, mecanic pe o mașină de șarjare, Duță Constantin, maistru și numeroși alți fruntași în producție au urmărit îmbunătățirea în permanență a calității cocsului. Și în ce privește economiile s-au obținut succese. Prețul de cost pe tona de cocs a scăzut cu 13,98 lei. Economiile realizate de la începutul anului însumează 3 100 000

• Metalurgiștii de la „In
dustria Sîrmei'' Cîmpia Turzii 
au obținut de Ia Începutul a- 
nuiui și pînă la 1 august eco
nomii suplimentare in valoare 
de peste 1110 000 lei.

lei.
navede nave din au lansat iaConstructorii Tumu Severin apă, cu 10 zile mai devreme, un șlep de 1000 de tone. în ultima săptămînă, de pe cala de montaj de aici au mai fost lansate la apă alte două nave: un tanc petrolier și un bac.Utilizarea unor metode

laca : montajul pe sec-avansateții și bloc-secții, extinderea sudurii automate și semiautomate și alte măsuri luate, au contribuit la reducerea timpului de staționare a navelor la montaj. Față de anul trecut, durata staționării unei nave pe cala de montaj a fost mai mică în medie cu circa trei săptămîni.

• La data de 17 august, co
lectivele întreprinderilor din 
orașul Roman au îndeplinit 
planul valoric pe 8 luni (la 
producția globală și marfă).

• Colectivul secției I com
plexe de la schela Băbeni 
a extras în cinstea zilei de 23 
August de 4 ori mai mult ți
ței decît angajamentul luat 
pentru luna iulie și a realizat 
140 000 lei economii la prețul 
de cost. Tinerii au adus o con
tribuție deosebită. Ei au recu
perat 2 000 litri țiței din gropi 
și batale.

• La întreprinderea „8 Mai**  
Mediaș s-a realizat un număr 
de 65 modele noi de 
țăminte pentru bărbați, 
și copii.

• In prima jumătate 
nii august, minerii de Ia Lo- 
nea au adăugat Ia realizările 
anterioare încă 1 000 tone căr- 
bune peste plan.

încăl- 
femei
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(Agerpres)

TUDOR ARGHEZI

lauri.
întreagă omenire «-a

Pregătiri pentru recolta anului viitor
ln regiunea Galați au fost arate 

pînă acum aproape 270 000 ha, 
reprezentînd peste 98 la sută din 
suprafa|a planificată. Fruntașe la 
această lucrare sînf unitățile agri
cole socialiste din raioanele Ga
lați și Brăila care au arat suprafețe 
importante peste cele prevăzute în 
plan. Aceste rezultate au fost posi
bile datorită folosirii din plin a 
capacităfilor de lucru a tractoare
lor și prin organizarea la un mare 
număr de tractoare a două schim
buri de tractoriști.

Paralel cu arăturile se fac 
alte pregătiri pentru însămînțările 
de toamnă. Pînă în prezent pen
tru fertilizarea terenului s-au încor
porat în sol peste 140 000 de tone 
de îngrășăminte naturale și peste 
5 300 tone îngrășăminte chimice. 
De asemenea, a fost selecționată 
și tratată întreaga cantitate de să- 
mînfă de grîu necesară.

(Agerpres)

Colectivul secției generală de la Uzinele „23 August' din Capitală a îndeplinit pînă la 21 august planul pe toată luna, lată
un grup de tineri fruntași ai acestui harnic colectiv: Hie Chiriță, Constantin Dicu, Stan Manta, Cristache Popa, Marin Mareș, Ene 

Ștefan, Neagu Gheoj-ghjs, Marin Qinș și Gheorghe Radu.
Fote : N. STELORIAN

Trebuie subintitulată această dată 
istorică a noastră, cu data sîmbe- 
tei de azi, 18 august, cînd ascul
tam la Geneva tumultul entuzias
mului delirant din aerodromul 
Vnukovo ; condeiul e disputat în
tre două sărbători, națională și 
universală.

Sînt orele 12, la prînz. Am 
participat cu auzul depășit, la gi
gantica bucurie a unui popor, 
adunat să primească pe cei doi 
mari cosmonauți ai Uniunii Sovie
tice și ai lumii, calificați în toată 
presa internațională, eroi.

Lumea veche se obișnuise cu 
singurul eroism, al războaielor, pe 
drept cuvînt și atunci, căci e un 
eroism să renunți la farmecul vie
ții, apărîndu-ți drapelul și țara, în 
vederea unei glorii la care făcîn- 
du-fi datoria, nici nu te gîndeșfi.

De un eroism de toate zilele, în 
suferință, răbdare și asuprire, nu 
se mai poafe vorbi, cu toate că 
fot lupta pe viață și pe moarte 
încununează izbînda.

Crainicii fac darea de seamă pe 
undele de radio, minut cu minut, 
despre ce se petrece în aerogara 
Moscovei, unde Mama dinfr-un 
sat pierdut pe hartă a venit să-și

sărute feciorul, Andrian Nikolaev 
sau Pavel Popovici, plecafi din 
prispa casei părintești într-o doară, 
pe |a cîntatul cocoșilor, într-o di
mineață, și întorși din cerurile 
depărtate, încinși de o aureolă îm
pletită cu

Dacă o 
uimit de această prometeică is
pravă, își poate oricine închipui 
ce simțire a putut copleși cele 
două maici ale celor doi flăcăi, 
deprinse numai cu strîngerea ouă- 
lor din cuibare, cu mulgerea uge- 
rilor grei și cu mîngîierea, pe bo
tul plin de lapte, a vițelului îm
pleticit pe picioare și mirat cu o- 
chii lui naivi, de bijuterie.

Amîndouă zilele lui August, 
coincid la o distanță în timp numai 
de 5 zile. Ziua de 23 e numai a 
noastră, și sărbătorirea ei în ca
lendarul țării este pentru prezen
tul și viitorul poporului rominesc, 
răspîntia în care potecile, hopurile, 
cărările, pîrtiile încîlcite, s-au is
prăvit într-o lungă și netedă șosea, 
întinsă pînă în zările cutreierate de 
cosmonauții pogorîți cu vești noi 
din stele, pe pămînt.

Genova, 1Î august.



Versuri inedite din folclorul contemporan
mlese din regiunile Argeș,

al insurecției ar- Suceava.

Partidul •r»

Partidul
nostru iubit

Fericirea,

Noi cu tara
ne mîndrim

Cîntă

Argeș, spune tu,

Spune Argeș,

douăștrei
să ne trăiască

și pe August îl slăvim“

vaspune tu...

Noi cu țâra ne mîndrim

Să trăiască

cîntec drag

In cinstea celei de a 18-a aniversări a eliberării patriei, 
de pe înaltele schele ale șantierelor, din fabrici și uzine, din 
minele adinei, de pe întinderile cîmpiilor înfrățite, răsună 
cîntecul înaripat al rapsozilor populari ca un puternic și 
sincer mesaj de mulțumire adresat partidului, organizatorul 
victoriilor noastre, conducătorul încercat

mate din August 1944. Cintecele poporului, flori ale bucuriei, 
crescute sub luminosul soare al lui August 23 — sint măr
turii ale dragostei sale față de viața nouă, ale hotărzrti de a 
o face pe zi ce trece mai frumoasă.

Iată cîteva din aceste flori,
Brașov, Dobrogea și

Are-n casă bucuria. 
Casa ei, curată, nouă. 
Este ca bobul de rouă.

Spune
Cum a fost și cum e-acu. 
Rotesc ochii peste țară, 
Pretutindeni primăvară. 
In fabrici și pe ogor 
Se muncește cu mult spor. 
Spune Argeș, să se știe, 
Că muncim cu bucurie 
Pentru pace, pentru țară — 
Republica Populară.

Fost-au anii tare grei 
Pînă-n August douăștrei ; 
Ani de-obidă și de chin. 
Otrăviți tot cu venin, 
însă chinul s-a gătat 
Și-altă viață a urmat 
Pentru cei flămînzi și goi 
Ce-au trudit tot în nevoi. 
Iar de-atuncea, casa noastră 
Are soare în fereastră. 
Frunzulițo, fol de tei, 
Să trăiască douăștrei 
C-a adus cu el dreptate 
Șl ziua de libertate S

Frunzuliță floare-albastră 
Partidul să ne trăiască I 
Azi ni-i țara o grădină 
Plină de flori și lumină. 
Multe cînturl îi adun, 
Că ne-a arătat drum bun. Multe a înfăptuit 

Partidul nostru iubit
De-i țara noastră frumoasă 
Gătită ca o mireasă. 
Făcînd fabrici și uzine, 
locuințe, școli, cămine, 
Formînd colectivele, 
In număr cu iniile, 
Construind hidrocentrale 
Și-aprinzînd lumini pe vale. 
Astăzi, plini de bucurie. 
Să strigăm mie cu mie : 
Să trăiești, Partid iubit 
Tu, care ne-ai dezrobit.

LOCURI ISTORICE
In multe locuri din Capitală, plăci de 

marmură în care sînt dăltuite cîteva 
cuvinte, amintesc trecătorului, locurile 

de luptă din urmă cu 18 ani, cînd prin lupta 
forțelor patriotice, organizate și conduse de 
Partidul Comunist a fost răsturnată dicta
tura militară fascistă.

In multe locuri din cartierul Cotroceni, pe 
Șoseaua București—Ploiești, la Academia Mi
litară unde se găsea sediul Misiunii militare 
germane, în actuala clădire a Sfatului popu

lar al regiunii București, unde se găsea Mi
siunea aviației germane, la Chitii», în Parcul 
Filipescu, în care în zilele insurecției era 
sediul Comandamentului formațiunilor pa
triotice, în multe locuri din Capitală se gă
sesc inscripții ce amintesc istoricele episoade 
ale insurecției armate din anul 1944.

Fotografiile alăturate vin să prezinte tine
rilor noștri cititori cîteva locuri și case din 
București, care evocă unele din luptele care 
au avut loc în August 1944.

Fericirea, cîntec drag, 
A sosit din prag în ] 
Intr-o zl cu soare pl
Cînd e cerul mai senin. 
Muncitorii din oraș, 
Sovieticii ostași 
Au adus în pas cu ei 
August douăzeci șl trei. 
Fericirea, cîntec drag, 
A sosit din prag în prag 
Roșii flamuri semănînd, 
Urma lacrimii ștergînd.

Drumul imincii-n colectivă 
Unde toți îs deopotrivă. 
El, partidul ne Învață 
Că de folosim tractorul 
Rod mai mult ne dă ogorul, 
Iar din grîu strîns cu combina 
Mai dulce iese făina.

Foicică foi de tei. 
August douăzeci și trei 
E zi mare, sărbătoare, 
Tot poporu-i dă cintare.

o privighetoare
Cîntă o privighetoare, 
Inginînd-o trei izvoare... 
Și-o aude mîndra mea, 
Mîndra mea și dragostea. 
Colectiva toată știe 
Că mîndruța dragă mie 
A trăit în sărăcie ;
Iar acum mîndruța mea

Spune Argeș, spune tu, 
Spune tu că ai văzut 
Cum trăiam din greu în jug 
Strîngînd la boieri belșug. 
Spune tu c-ai cunoscut 
Viața noastră din trecut ; 
Fără case, fără pline 
Induram traiul de cline î 
Fără petic de pămînt 
Hodină nici în mormînt î 
Numai trudă și nevoi, 
Copiii bolnavi și goi. 
Spune cum în patru-ș-patru 
S-au rupt lanțurile-n patru 
Și ne-a scăpat de robie 
Partidul, pentru vecie.

Astăzi țara mi se-nalță 
Ca și-un soare făr-de ceață, 
Schele-nalte, șantiere, 
Sînt mîndria țării mele. 
Noi cu țara ne mîndrim 
Șl pe August îl slăvim I

(versuri selectate de Ioan Meițoiu)
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1 Placa ’de marmură
de la Academia mi
litară amintește că 

aici a fost lichidată tn zilele 
lui August 1944 una din puterni
cele rezistențe ale hitleriștilor 
din Interiorul Capitalei.

2 Placa din comuna 
Otopeni, în amin
tirea celor care au

căzut pe aceste meleaguri în 
August 1944, în lupta pentru 
eliberarea Capitalei noastre.

5 In ziua de 24 Au
gust 1944, orele 4,30 
ostașii romîni, luptînd

pentru apărarea Bucureștiului 
împotriva trupelor hitleriste,
au luat cu asalt această clă
dire în care se afla Coman-
damentul aviajiei germane.

în urma luptelor purtate, în
tregul comandament german 
a fost făcut prizonier.

„Slavă ostașilor romîni care 
au luptat pentru libertatea și 
independenta patriei noa
stre 1“.

Această lacohică inscripție 
de pe clădirea Sfatului popu
lar al regiunii București amin
tește trecătorilor unul din isto
ricele locuri legate de eve
nimentele din August.

4
lupte

Vedere spre podul 
Băneasa, locul unde 
s-au dat puternice 

împotriva hitleriștilor.

Sintem fiii
(Urmare din pag. I) 

îți oferă generos umbra, 
verdeața, jocurile de apă, 
statuile. Ți-ai petrecut ado
lescența și primii ani de ti
nerețe într-o țară care a a- 
șezat frumusețea Ia rangul 
de lege a vieții noi. Așa cum 
a înscris pe frontispiciul tu
turor construcțiilor sale che
marea nobilă a păcii și prie
teniei între popoare, pentru 
Izbînda căreia R.P.R. își înal
ță cuvîntul și fapta, cu pres
tigiul și forța unui membru 
al familiei țărilor socialiste.

Cit ești de bucuros, prie
tene ! încă mai înainte de a 
împlini 18 ani, tu, cel născut 
în anul Eliberării, ai văzut 
triumful definitiv al socialis
mului atit la orașe oît și la 
sate. în primăvara acestui 
an, pe care n-o vei uita nici
odată, s-a încheiat mărețul 
proces al colectivizării. Re
colta culeasă în vara lui 
1962, zecile de mii de trac
toare și mașini agricole fe
lurite care brăzdează ogoa
rele, miile de cadre de spe
cialiști în agricultură care 
aduc știința să fertilizeze pă- 
minturile, să vegheze griul 
șl porumbul, carnea și lap
tele, toate au fost prevăzute 
cu 13 ani în urmă, In istori
ca rezoluție a C.C. al P.M.R. 
din 3-—5 martie 1949 și pen
tru înfăptuirea lor s-a dat 
o luptă continuă, dusă cu 
încordare, pasiune și tenaci
tate. Victorie ! A biruit atot- 
văzătoarea politică a Parti
dului Muncitoresc Romin, 
inima fierbinte șl conștiința 
trează a poporului. Astfel, 
tu devii, acum, la vîrsta ma
turității, cetățeanul cu drep
turi pline al unei republici 
cu o puternică industrie so
cialistă și cu o agricultură 
socialistă înfloritoare. In 
halele uriașe ale uzinelor, 
sau pe marile șantiere, sau 
pe ogoarele gospodăriilor co
lective ești chemat și aștep
tat să vii, aducînd tot entu
ziasmul sufletului tău tînăr, 
toată priceperea cunoștințe
lor tale. Ai învățat pînă 
acum ; drumul învățăturii îți 
este și pe mai departe des
chis. Nu există culme care 
să fie refuzată aspirațiilor 
tale, voinței tale de a sluji 
poporului muncitor.

Acest» este bunul suprem 
pe care ți l-a dăruit 23 Au
gust, odată cu fericirea li
bertății : putința deplină, 
reală, socialmente organiza
tă, de a-ți împlini toate re
sursele, toate aptitudinile, 
toate energiile creatoare în 
folosul patriei tale dragi, Re
publica Populară Pomină. 
De aceea, in această zi de 
sărbătoare, te angajezi în a-

libertății
dineul conștiinței tale să în
veți să muncești și să tră
iești în așa fel, îneît întkeaga 
ta activitate să fie expresia 
recunoștinței pentru lupta 
celor mai buni fii ai poporu
lui care, prin decenii de 
luptă, biruind mii și mii de 
greutăți ți-au deschis și ți-au 
netezit drumul spre culmi.

La cea de a 18-a aniver
sare a Eliberării, pășești cu 
întreaga ta generație în mij
locul coloanei uriașe a po
porului. Ai chipul iluminat 
de bucurie aflindu-te aici, 
trecînd prin fața tribunelor, 
simțind cu întreaga ființă le
gătura vie dintre partid și 
popor, unitatea de nezdrun
cinat în care rezidă tăria 
noastră, victoriile prezente și 
cele viitoare. înaintezi, braț 
la braț cu cei vîrștnici 
—- muncitori, colectiviști, in
telectuali — Și privești cu 
ochii larg deschiși viitorul, 
orizontul de aur al comunis
mului, căruia și tu îi vei da 
întruchipare pe pămîntul ță
rii noastre.

23 August își aruncă in
tr-acolo razele sale nemuri
toare.

ar unde n„wn fost 
împreună ? Și pe 
plaiurile Ardealuluj, 
și în Pusta Ungară, 
și pe Munții Tatra și 
tn cîmpiile bogate 
ale Moraviei. Pe toi

drumul de luptă am trăit laolaltă, 
sovietici și romîni, fie In încleștări 
crîhcene cu fasciștii, fie în răstim, 
purile dintre lupte, fie în taberele 
de lingă Praga, bucurîndu-ne de 
victorie, ori pe drumurile însorite 
ale întoarcerii spre patrie. Ne-am 
ajutat la greu, ne-am cinstit cu ini
ma bărbată, dar pătrunsă de du
rere, rnorții noștri, eroii noștri, 
ne-am povestit viețile, ne-am îm
brățișat frățește și înainte și după 
izbîndă... Clipe trăite la înaltă ten
siune sufletească... Momente de 
neșters din inimile noastre..,

Pe firul amintirilor despre dru
mul de luptă parcurs cu subunita
tea mea, îmi revine în minte unul 
dintre multele episoade de pe 
frontul antihitlerist, cînd, într-o 
luptă grea, am biruit moartea sim
țind cotul fratelui nostru de arma 
sovietic.

★
Prip golurile uraganului de foc 

dușman, batalionul pe care-l co
mandam s-a strecurat cu greu, a 
ajuns la apele Gronului care fier
bea învolburat de explozii. Oa
menii, luptătorii, l-au frecut în 
bărci, l-au trecut pe epave de 
bărci, s-au săltat peste e| pe 
punți improvizate, prin norii de 
fum ucigători.

Pe malul celălalt se întindea tu»

FRĂȚIE DE ARME
teren noroios, la marginea căruia 
se ridica spre poalele unor înăl
țimi tivul afumat al orașului Ban- 
ska-Bisfrika. Mai la dreapta noas
tră, cîmpia de noroi era tăiată de 
un drum de fier pustiu. Pămîntul 
era uscat numai în gropile adinei 
de obuze, care se căscau fără 
încetare între noi cu zgomote a- 
surzifoare. Ne tîram. Noroiul se 
lipea de încălțăminte, ne încleia 
mîinile, ne intra în ochi, ne ten- 
cuia fețele, căștile, ne îngreuia 
mînuirea armelor. Huruitul conti
nuu al tragerilor, a| exploziilor, ne 
asurzea, țiuitul schijelor, piuitul 
gloanțelor, sfîrșife cu plescăieli re
pezite în marea de noroi, ne dă
deau fiorii rnorții. Blestemam, tri
miteam la toți dracii și inamicul, 
și noroiul ce nu ne lăsa să ne 
luăm avînt. $i totuși înaintam.

In stînga noastră lupta din greu 
o unitate sovietică. De-abia îi ză
ream printre perdelele de fum și 
flăcări.

Cînd am ajuns Ungă calea fe
rată, pămîntul era mai zbicit. De 
acolo am hotărîi să pornim la un 
nou atac asupra pozițiilor fasciste.

Cîf am putut cuprinde cu privi
rea jur-împiejur, n-am zărit decît 
fețele aspre, hofărîfe ale ostași

lor. Toți fulgerau cu privirile po
ziția armatelor fasciste.

Am tras racheta... Din marea de 
noroi, a pornit tot batalionul — 
cîteva sute de oameni — la atac, 
li acopereau norii de fum și de 
foc ai barajului inamic. Dispă
reau o clipă, lipiți una cu pămîn
tul, și-apoi iar porneau.

A trebuit totuși să ne mai oprim. 
Dinspre un coif .al orașului ne 
bateau cumplit tunurile antitanc 
inamice, mitraliere multe. Nu pu
team distinge bine locul izvoare
lor de foc dușmane. Eram lîngă 
zidul unei cărămidării. Deodată, 
privirea îmi fu izbită de ceva 
neașteptat. Pe șanțul căii ferate se 
apropia o fată.

— Extraordinar I O fată în așa 
iad I ?

După ea — o grupă, un pluton 
de ostași. Erau sovietici. Fata, și 
ea în uniformă, cu automatul în 
mînă.

Era o unitate de legătură so. 
vietică. De pe bobina purtată în 
spate de unul din soldați se des
fășura firul telefonic. Ghemuiți în 
dosul zidului, care la rîndu-i era 
protejat de un colnic, am făcut 
cunoștință. Scoteam cîte o vorbă, 
făceam cîte un gest ca să ne în

țelegem mai bine — și-apoi ne 
lipeam toți de pămînt din cauza 
focului dușman. Batalionul meu a 
început să aibă pierderi serioase. 
Tot frontul era secerat cu foc 
nemilos din colțul acela de oraș. 
In timp ce vorbeam cu comandan
tul unității sovietice, un ofițer tînăr 
cu fața zîmbitoare, fata s-a repe
zit jos, în șanț. Se îngrijea de un 
ostaș romîn care fusese rănit la 
piciorul drept... Comandantul so
vietic a întrerupt convorbirea cu 
mine. M-a tras lîngă telefon...

— Alo I Alo I Alo !... a început 
e| să vorbească la telefon.

N-a trecut mult și colțul de oraș 
de unde dușmanul ne împroșca cu 
foc a început să clocotească de 
explozii. Focul inamic își pierdea 
tăria. Ofițerul sovietic mi-a strîns 
mina, m-a privit în ochi și a zîm- 
bit. El comunicase la unitatea so
vietică din stînga noastră, care îi 
trimisese să facă legătura cu noi, 
să bată asupra puternicelor cui
buri de foc de la marginea ora
șului. Ei vedeau mai bine poziția 
dușmană și, le-a fost mai ușor , să 
fragă în plin.

A venit și fata lîngă mine. Era 
tînără. De sub căciuliță se revărsa 
un păr blond. Era sanitară.

Am hotărît reluarea atacului.

Artileria hitleristă încă trăgea, dar 
nu mai făcea atîta prăpăd. Am in
sistat ca plutonul sovietic să ră- 
mînă mai înapoi, între batalionul 
meu și unitatea sovietică din stîn
ga. N-a fost chip să-l conving nici 
pe comandant, nici pe vreunul din 
ostași. Voiau să plece cu noi în 
atac, deși erau o mică subunitate 
de legătură.

M-am adresat atunci fetei, ru- 
gînd-o ca măcar ea să rămînă 
ceva mai înapoi, lîngă cărămidă- 
rie. Mi-era, nu știu cum, dragă și 
mă încerca și o presimțire stra
nie. Ea m-a prins de mînă, s-a 
uitat în ochii mei mustrători, a 
țuguiat buzele a supărare.

— Nief ! Vse nasfupaiem I... 
Davai I — și m-a tras puternic la 
pămînt, deoarece fîșîia prin aer o 
mină de brand inamică...

Dincolo de calea ferată, într-o 
mincătură a unui gorgan vreo 
cîțiva soldați sovietici și romîni 
vorbeau și gesticulau arătînd spre 
oraș.

★
Iar s-a aprins frontul. înaintam 

de o parte și de alta a căii fe
rate. S-au împărțit și sovieticii — 
unii în stînga, alții în dreapta dru
mului de fier. Înaintau cu noi. Faf»

s-a dus cu cei din stînga. Tot ba
talionul a început să tragă. Văz
duhul țiuia.

— La asalt I... La asalt !... Ura I... 
— s-a auzit comanda căpitanului 
Modoiu,' comandantul companiei 
din stînga.

Sutele de oameni s-au năpustit 
asupra marginii orașului. Au por
nit |a asalt și companiile din 
dreapta, și cu ei și sovieticii. In 
mîinile lor pîrîlau neîntrerupt au
tomatele.

Pe direcția de înaintare a bata
lionului a apărut un tanc german. 
A tras în plin în oamenii luj Mo
doiu. Au căzut cîțiva, gemînd 
greu... Ne-am oprit din nou. Fu
seseră loviți și doi ostași sovie
tici. Fata — sanitarul — a trecut 
iute calea ferată spre dreapta. 
Tancul a, tras după ea. Am văzut-o 
rostogolindu-șe, acoperită de fum... 
Am simțit un junghi în inimă...

Tot atunci, de sub terasamentul 
căii ferate, dintr-un tub de beton 
lîngă care se afla tancul inamic, a 
răbufnit un bubuit puternic înso
țit de o flacără vie. Tancul fusese 
lovit. S-a lăsat pe o rînă și a ră
mas -nemișcat. Oieru, unul din ca
poralii vînători de tancuri din ba
talion, a tras în colosul de oțel.

— Bravo, bravo I Bravo, brati 1

eu strigat de-au hăulit văile sovie
ticii de pe dreapta căii ferate, a- 
menințați de focul tancului nem
țesc.

la același timp, un alt tanc 
inamic, care se furișa pe stînga dru
mului de fier, a tras în gura tubu
lui de beton. De acolo a izbucnit 
un vaiet sfîșietor... L-au rănit do 
moarte pe Oieru. A urmat în va
carmul luptei o clipă de liniște 
solemnă, gravă.

De departe, din stînga, s-a auzit 
un pocnet scurt și-apoi am zărit 
o scinfeiere de fulger în tancul 
inamic. A urmat o explozie uriașă. 
Tancul a luat foc. Trăsese un tun 
antitanc sovietic de la unitatea ve
cină. Oieru era răzbunat.

Romînii și sovieticii din dreapta 
căii ferate se pregăteau în vede
rea reluării înaintării.

lat-o și pe fată. Era vie, n-o 
lovise tancul. S-a rostogolit anume 
ca să-i înșele pe tanchiștii duș
mani. Dar ce face ? S-a oprit lîngă 
tubul de beton. Plînge... • Cîțiva 
soldați sovietici l-au scos din tub 
pe Oieru, Era mort Oieru. Și 
fata plîngea... l-a acoperit fața cu 
o batistă albă.

...Înainte... Înainte... — s-g avîntaf 
iar la atac tot batalionul. Inaintînd, 
trăgînd și strigînd ura, romînii și 
sovieticii la un loc au intrat în 
oraș...

ION GH. PANĂ

Fragment din cartea „269 
de zile în linia întîia", apăruți 
In Editura M.F.A.
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FESTIVALUL BE IA HEISINKI -
O MARE SĂRBĂTOARE A PĂCII Șl PRIETENIEI

Adunarea tineretului din Capitală consacrată activității
delegației noastre la cel de-al VIII-lea Festival

e mai multe zile s-a în
tors în țară delegația ti-
neretului din R. P. Ro-

mină care a participat la cel 
de al VIII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților de la Helsinki. Tinerii 
care au făcut parte din dele
gația noastră — muncitori, ță
rani colectiviști, studenți, elevi
— au fost primiți cu multă 
bucurie la locurile lor de 
muncă și învățătură. Cum s-a 
desfășurat Festivalul, cum s-a 
prezentat delegația tinerelului din țara noastră la Helsinki ?
— iată întrebări firești care 
au fost puse delegaților noș
tri la Festival. Un răspuns am
plu, bogat l-au primit la aceste 
întrebări tinerii din Capitală, 
reuniți ieri după-amiază la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimi-
rescu, în cadrul unei adunări 
consacrate activității desfășu
rate de delegația noastră la 
Festivalul de la Helsinki. La 
această adunare au participat

In cuvîntul său tovarășul Virgil Trofin a arătat că cel de-al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților a marcat un nou pas pe calea unirii cit mai depline a tineretului lumii sub stindardul larg desfășurat al luptei pentru pace. Prin amploarea sa, prin vigoarea cu care s-a făcut auzit în întreaga lume glasul tineretului lumii, Festivalul a constituit un mare succes în lupta tinerei generații pentru triumful coexistentei pașnice, încheierea unui tratat de dezarmare generală și totală, pentru scuturarea jugului colonial, pentru consolidarea independenței naționale a statelor de curînd eliberate, împotriva cercurilor agresive imperialiste.Festivalul a fost un forum mondial al tineretului lumii, deosebit de reprezentativ. La festival au participat 18 000 de tineri și studenți din 137 de țări, reprezentînd cele mai diverse organizații, orientări și convingeri politice, sociale și religioase, de pe toate continentele.Programul deosebit de bogat al Festivalului a permis un amplu schimb de păreri cu privire la căile unirii generației tinere a lumii în lupta pentru apărarea păcii. Din diferitele păreri ce s-au confruntat la marea tribună a Festivalului au ieșit învingătoare acele idei și interese care pe deasupra oricăror convingeri filozofice, religioase, politice, unesc tînăra generație a lumii în lupta pentru pace, pentru progres social.In timpul Festivalului au a- vut loc 700 de colocvii, semi- narii și întîlniri între delegați. O importanță deosebită a a- vut-o Colocviul conducătorilor organizațiilor de tineret asupra problemelor păcii și independenței naționale, la care au participat 950 de tineri dm 106 țări.In tot timpul Festivalului s-au desfășurat mari manifestări de masă dedicate luptei pentru pace, dezarmare, solidarității cu tineretul din țările coloniale și recent eliberate. Au fost organizate seminarii, întîlniri pe profesii și interese ale tinerilor muncitori și țărani, tinerilor metalurgiști, feroviari, textiliști, docheri etc. In cadrul programului studențesc al festivalului s-au desfășurat o serie de seminarii. Au fost organizate o întîlnire a conducătorilor organizațiilor de copii, o întîlnire a elevilor din școlile secundare, numeroase conferințe pe probleme social-politice de interes general.La Helsinki, ca și la festivalurile precedente, arta, cîn- tecul și jocul au apropiat inimile și gîndurile tinerilor, au făurit noi și trainice punți ale prieteniei, le-au permis să se cunoască mai bine, să-și strîn- gă rîndurile în lupta pentru pace. Pe scenele teatrelor, pe estradele în aer liber, în sălile de concert au avut loc mai mult de 400 de spectacole naționale și internaționale, precum și concursurile artistice ale Festivalului. Programul cultural al Festivalului a prilejuit o măreață trecere în revistă a valorilor artistice ale tinerei generații din cele mai diferite regiuni geografice. Numeroase întîlniri sportive și excursii au completat programul bogat și variat al Festivalului. r r .Sute de mii de spectatori au asistat la spectacolele, competițiile sportive și la celelalte manifestări ale Festivalului.In continuare, tovarășul Virgil Trofin a arătat că la Festivalul de la Helsinki au venit însă nu numai prietenii păcii ci și dușmanii ei. Așa cum se știa încă înainte de Festival, cercurile reacționare din Occident, îndeosebi din S.U.A. și Germania Federală, au recrutat și trimis la Helsinki elemente care — folosind întreaga gamă a diversiunii și provocării, de la mieroasele și 

membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M., ai Comitetului națio
nal pentru pregătirea celui de 
al VIII-lea Festival, reprezen
tanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
ai C.C. și ai Comitetului oră
șenesc București al U.T.M., ti
neri din întreprinderi, institu
ții, școli și facultăți.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Popescu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Virgil Trofin, prim-secre
tar al C.C. al U.T.M., condu
cătorul delegației tineretului 
din țara noastră la Festival.

In tot timpul adunării, în 
sală a domnit un puternic en
tuziasm, tinerii scandînd in re
petate rînduri pentru P.M.R., 
Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru scumpa 
noastră patrie — Republica 
Populară Romînă, pentru lupta 
unită a tinerei generații pen
tru pace și progres social.

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
falsele declarații de dragoste pentru pace pînă la ieșiri isterice, acte huliganice și provocări — au încercat să tulbure desfășurarea Festivalului, să lovească în unitatea tinerei generații care luptă pentru pace. Dar cine seamănă vînt, culege furtună. Dușmanilor Festivalului nu le-au ajutat nici atitudinea obstrucționistă provocatoare din sălile de colocvii și seminarii, nici fițuicile mincinoase editate și răspîndite în timpul Festivalului, nici actele huliganice de pe străzi. Toate încercările lor s-au soldat cu un eșec total.Roadele bogate pe care le-au adus manifestările festivalului contribuie la dezvoltarea și întărirea prieteniei tineretului dm întreaga lume, la intensificarea participării tinerei generații în lupta popoarelor pentru rezolvarea principalelor probleme ce frămîntă omenirea contemporană. întorși în țările lor, participanții la festival sînt purtătorii mesajului înflăcărat de pace și prietenie al solilor tinerilor și studenților întruniți la grandioasa sărbătoare de la Helsinki.Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea desfășurată Ia festival de delegația tineretului din țara noastră formată din 350 de tineri și tinere. Delegația noastră a dus la Helsinki solia de pace și prietenie a tinerei generații de constructori ai socialismului dinR. P. Romînă, a militat cu fermitate, împreună cu celelalte delegații de tineret, pentru succesul deplin al Festivalului. N-a fost manifestare mai importantă la care delegația noastră să nu-și fi adus contribuția sa. Delegația noastră a avut întîlniri cu delegații ale organizațiilor de tineret și studenți din peste 40 de țări de pe toate continentele, printre care s-au aflat: U.R.S.S.,S. U.A., India, Japonia, Indonezia, Brazilia, Argentina, Republica Mali, Camerun, Sudan, Algeria, Franța, Italia, Finlanda etc. împreună cu tinerii din aceste țări s-au purtat discuții prietenești și s-a făcut un valoros schimb de idei privind modalitatea prin care tînăra generație își poate aduce un aport tot mai activ Ia lupta pentru pace. Tinerii din S.U.A., din țările Asiei și Africii, Americii Latine, Europei, luînd cunoștință la aceste întîlniri de realizările mărețe ale poporului nostru pe drumul construcției socialiste, de politica de pace a țării noastre, au rămas profund impresionați de condițiile minunate de muncă și învățătură create tineretului nostru, exprimîn- du-și hotărîrea că întorși în țările lor să arate tineretului adevărul despre țara noastră și să demaște calomniile propagandei imperialiste împotriva țării noastre. De neuitat vor rămîne întâlnirile cu reprezentanți ai tineretului din țările Africii, Asiei, Americii Latine, cuvintele calde adresate poporului nostru pentru solidaritatea și sprijinul dat luptei lor pentru independență națională, pentru consolidarea acesteia, pentru dezvoltarea economiei și culturii țărilor lor.Un moment de asemeni însemnat din activitatea delegaților noștri îl reprezintă aportul adus la dezbaterile din cele 14 seminarii și colocvii la care au participat. Ei au susținut numeroase referate, bine apreciate de ceilalți participanți la colocvii și seminarii, și au intervenit promt în dezbateri subliniind ideile valoroase, practice ce pot aduce o contribuție la închegarea unității tinerei generații în lupta pentru pace, luînd poziții și demas- cînd încercările deschise ori camuflate ale dușmanilor festivalului de a produce confuzii ori de a pleda în favoarea ațî- țătorilor la război-In tot timpul Festivalului, delegații noștri, prin discuții, prin filme documentare, prin ziare, reviste Și alte publicații

Aspect din timpul adunării de la Casa de cultură a tineretului din raionul Tudor Vladimirescu

Foto : I. CUCU

din R.P.R. au înfățișat partici- panților la festival marile realizări obținute de poporul nostru sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului, condițiile minunate de viață, muncă și învățătură create tineretului în anii puterii populare, contribuția sa și a organizației noastre revoluționare de tinere'-. Uniunea Tineretului Muncitor, la înflorirea patriei, la lupta pentru pace și prietenie a tineretului lumii. Membrii delegației tineretului romîn au făcut cunoscute participanților la Festival politica de pace, de coexistență pașnică, promovată cu consecvență de guvernul țării noastre, inițiativele valoroase ale R. P. Romîne privind educarea tineretului în spiritul ideilor păcii și respectului între popoare și cu privire la crearea unei zone a păcii în regiunea Balcanilor și a Mării Adriatice, aportul a- dus de țara noastră la lupta popoarelor pentru dezarmare generală și totală.Delegația noastră a exprimat prin mijlocirea cîntecului și jocului sentimentele de prietenie ale poporului și tineretului nostru, dorința sa de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii, bucuria tineretului nostru de a trăi într-o țară socialistă liberă și prosperă.Delegația noastră a participat la 17 programe artistice internaționale prezentate în orașele Helsinki, Rihimăki, Turku, Salo, Kouvula etc., la care au luat parte zeci de mii de oameni, reprezentanți ai autorităților finlandeze și personalități ale vieții publice și culturale, reprezentanți ai presei finlandeze și din alte țări, care au dat o înaltă apreciere artei noastre socialiste și nivelului ridicat de pregătire al interpreților.Solii artei noastre au cucerit la concursurile din cadrul festivalului 16 medalii de aur, 7 de argint, 5 de bronz, 85 diplome de laureați și 4 mențiuni. Dar mai important decît aurul din medalii este aurul prieteniei și dragostei cu care zecile de mii de spectatori i-au înconjurat tot timpul pe solii cîntecului și jocului romînesc, pe toți delegații noștri.In numeroase rînduri, pe stadioane din Helsinki a fost înălțat drapelul victorios al scumpei noastre patrii, marcînd astfel victoriile de prestigiu obținute de sportivii noștri, în timpul întrecerilor din cadrul Festivalului. Dintre sportivi, 14 au cucerit locul 1,12 locul II iar 6 locul al III-lea, aducînd în țară 6 medalii de aur, 10 medalii de argint și 4 medalii de bronz. Numeroși specialiști au apreciat buna pregătire fizică și calitățile morale ale sportivilor noștri.în drum spre patrie, o parte a delegației tineretului nostru care a participat la Festivalul de la Helsinki, formată din ansamblul de cîntece și dansuri, precum și soliști de muzică ușoară și populară, tineri fruntași în muncă și la învățătură a făcut o călătorie prin U.R.S.S. Delegația s-a întîlnit cu tineretul din numeroase orașe ca Leningrad, Novgorod, Moscova, Tuia, Kursc, Belgorod, Kiev, Cernăuți. Pe tot parcursul solii tineretului nostru au fost primiți frățește și înconjurați cu căldură de oamenii sovietici. Mitingurile entuziaste ca și spectacolele date de Ansamblul nostru au contribuit la strîngerea relațiilor de prietenie frățească dintre popoarele și tineretul țărilor noastre.Acesta este pe scurt, bilanțul activității desfășurate de delegația noastră la cel de al VIII-lea Festival Mondial de la Helsinki, bilanț care exprimă convingător faptul că delegația noastră, animată de dragoste fierbinte față • de patrie, de devotament față de Partidul Muncitoresc Romîn și 

politica sa înțeleaptă, s-a străduit să reprezinte cu cinste tineretul patriei noastre, să fie la înălțimea încrederii a- cordate de partid, de întregul popor.Acum, cînd raportăm activitatea desfășurată de delegația noastră la Festival, gîndurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și dragoste spre Partidul Muncitoresc Romîn, părinte drag al tineretului, spre Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Tovarășul Virgil Trofin a vorbit apoi despre cea de a Vl-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D. la care au participat 457 delegați din 102 țări, reprezentînd 105 organizații de tineret afiliate la F.M.T.D. precum și numeroși observatori.Dezbaterile prilejuite de a- dunare au evidențiat faptul că F.M.T.D. prin poziția sa militantă față de problemele fundamentale ale lumii contemporane, și-a cîștigat prețuirea tinerei generații, care în rînduri tot mai largi, pășește alături de popoare în lupta pentru apărarea celui mai de preț bun al omenirii: pacea. Participanții au subliniat că succesul acțiunilor inițiate sau sprijinite în ultimii ani de către F.M.T.D., creșterea influenței sale asupra unor noi categorii de tineret, afilierea la F.M.T.D. a 40 de organizații de tineret de diferite convingeri politice și religioase — toate acestea confirmă justețea politicii F.M.T.D., singura organizație internațională de tineret care exprimă neabătut voința tinerei generații din lumea întreagă în lupta pentru pace, dezarmare generală și totală, pentru independența națională, democrație și progres social,Delegația U.T.M. care a participat la această Adunare a susținut linia politică justă promovată de F.M.T.D., . s-a angajat să contribuie și pe viitor la întărirea puternicei noastre Federații, la creșterea aportului acesteia în lupta pentru pace și un viitor mai bun. Delegația a desfășurat o activitate intensă făcînd cunoscută poziția tineretului din țara noastră cu privire la principalele probleme ale vle-

Manifestări cultural-artistice 
in zilele de 23 și 24 august

I
n după-amiezele zilelor de 23 și 24 august, în parcuri, piețe si păduri vor avea loc o serie de manifestări cultural- artistice pe estradele special amenajate în acest scop. Astfel în Piața Republicii, înce- pînd de la orele 17,30, vor evolua formații de dansuri, cor, orchestră și soliști aleM.I.A., întreprinderii „13 Decembrie“, Teatrului „C. Tăna- se“, iar în 24 august, formațiile artistice ale clubului în- vățămînt, P.T.T.R. Telefoane, Ansamblul S.P.C. Programele vor fi deschise de către fanfarele M.F.A. și se vor încheia, după miezul nopții, cu dans.

Pe scena Teatrului de vară 

ții internaționale care preocupă în mod deosebit tînăra generație a lumii, înfățișînd activitatea internațională pe care o desfășoară Uniunea Tineretului Muncitor și U.A.S.R. în slujba lărgirii cooperării internaționale în lupta pentru triumful principiilor coexistenței pașnice.In intervenția prezentată în ședința plenară, în intervențiile ținute în comisia europeana, în comisia tinerelor fete, în comisia pentru problemele muncii în rîndul copiilor ca și cu alte prilejuri, delegația U.T.M. a expus limpede și hotărît punctul de vedere al tineretului nostru iz- vorît din politica de pace și colaborare între popoare promovată în permanență de statul nostru democrat-popular.Poziția delegației noastre s-a bucurat de o largă aprobare și a găsit un sprijin puteriiie în rîndurile participanților care au apreciat și cu acest prilej eforturile constructive pe care tineretul din R.P.R. organizația sa U.T.M. le depun în permanență alături de tinerii de pe toate meridianele lumii în slujba triumfului păcii. Ca o dovadă a creșterii continue a prestigiului țării noastre pe arena internațională, a prețuirii de care se bucură Uniunea Tineretului Muncitor în mișcarea internațională de tineret, organizația revoluționară a tineretului din țara noastră a fost aleasă în Comitetul Executiv și în Biroul F.M.T.D., iar tov. Stanciu Brătescu, membru al C.C. al U.T.M., a fost ales ca șecretar al F.M.T.D.în încheiere tovarășul Virgil Trofin a arătat că marea sărbătoare a poporului nostru — a 18-a aniversare a eliberării patriei de-,sub jugul fascjst — este întîmpinată de toți oamenii muncii de la orașe și sate, de tineretul nostru cu noi și importante victorii în îndeplinirea hotărîri- lor celui de-al III-lea Congres al P.M.R. Asigurăm cu acest prilej Comitetul Central al P.M.R. că tineretul nostru, este gata să îndeplinească orice sarcină ce i se va încredința în lupta pentru de- săvîrșirea construcției socialismului în patria noastră, în lupta pentru pace.

din Parcul de Cultură și Odihnă Herăstrău formațiile de amatori ale întreprinderii de Proiecțiuni și laboratoare, I.C.S.I.M., Academiei R.P.R., Casei de cultură a raionului 30 Decembrie, vor prezenta în ziua de 23 August programe care vor cuprinde piese corale, solistice de orchestră și dansuri populare.Pe aceeași scenă, la 24 august spectatorii vor putea urmări, printre altele, și o formație corală a Filarmonicii de Stat „George Enescu“.
Teatrul de vară 23 August va găzdui manifestările artistice .susținute de formațiile Uzinei de tuburi „Republica", I.R.C.R., Fabricii de mase plastice „București“, Ansamblului S.P.C., iar în 24 august formațiile Uzinelor „23 Au-

A apărut nr. 4/1962 
al revistei

Analele Institutului 
de istorie 

a partidului 
de pe lingă 

C.C. al P.M.R.
cu următorul cuprins :

„Întărirea partidului și a le
găturilor lui cu masele — fac
tor hotărîtor în lupta pentru 
organizarea și înfăptuirea insu
recției armate din august 1944”, 
de VL. ZAHARESCU , „Episoa
de eroice din timpul desfășură
rii insurecției armate și a luptei 
pentru eliberarea Patriei (23 
August—25 octombrie 1944)“, de 
Col. C. NICOLAE, Lt. Col. A. 
LUPĂȘTEANU, V. BlRZĂ : 
„Lupta organizației P.C.R. din 
Banat, în fruntea maselor popu
lare, împotriva dictaturii milita
re-fasciste, pentru zdrobirea in
vadatorilor hitleriști", de V. 
MARIN, V. PETRIȘOR i „Ac
țiuni ale patrioților marmure- 
șeni împotriva ocupanților fas
ciști (1940—1944)", de I. IACOȘ,
N. CONDURACHE i „Contribu
ția minerilor, petroliștilor și 
ceferiștilor pentru sprijinirea 
frontului antihitlerist", de Lt. 
Col. V. ANESCU, Maior I. SO- 
RESCÙ, M. DOGARU ; „Mani
festări ale prieteniei ceho- 
slovaco-romîne din timpul 
luptelor pentru eliberarea Mo- 
raviei de sub jugul fascist", de 
ZDENEK KONECNY, FRANTI- 
SEK MAINUS ; „Despre in
fluența activității P.C.R. asupra 
armatei romîne In războiul 
antihitlerist", de MINEA STAN, 
AL. NEAMȚU.

Revista mai cuprinde rubrici
le RECENZII și NOTE BIBLIO
GRAFICE.

Vizita delegației parlamentare belgieneMarți dimineața delegația de deputați și senatori, membri ai grupului parlamentar • belgo-romîn, în frunte cu dl. Edmond Machtens, care ne vizitează țara, a fost primită de membrii Comitetului de conducere al grupului romîn pentru relații de prietenie Ro- mînia—Belgia din Marea Adunare Națională.Au fost de față deputății Marii Adunări Naționale : Nicolae Bădescu, vicepreședintele grupului, Alexandru Boabă, Cornel Burtică, Petre Dră- goescu, Traian Ionașcu, Alexandru IonescU, C. Paraschi- vescu-Bălăceanu.în cadrul întrevederii, care a decurs într-o dială, oaspeții de sistemul deMarii Adunări activitatea sfaturilor populare,
atmosferă cor- s-au interesat organizare al Naționale, de

S-au încheiat cursurile de vară de la Sinaia
Mărfi s-au încheiat la Sinaia 

cursurile de vară de limbă și lite
ratură, istorie și artă a poporului 
romîn, organizate de Universitatea 
din București. Cu acest prilej a 
avut loc un simpozion cu tema 
„Cultura romînească peste hotare”.

La simpozion au luat cuvîntul 
specialiști în filologie romînă, pro
fesori, cercetători și oameni de 
litere din mai multe fări.

Noi oonstrucfii h Mamais (vedere clin avion).
Foto 1 Agerpreș

gust“, întreprinderii „Metalo- globus“. Teatrului „C. Tă- nase".
în Parcul Libertății artiștii amatori ai Uzinelor „T. Vladimirescu“, Fabricii de bere „Rahova“ și întreprinderii de produse zaharoase „București“ vor susține la 23 August un program bogat de cor, dansuri și orchestre populare. La 24 august întreprinderea „Flamura Roșie“,, Fabrica de chibrituri, întreprinderea „Viscofil“ vor fi reprezentate pe aceeași scenă de către formații artistice.
Pe scena Teatrului de Vară „N. Bălcescu“, se vor desfășura programe de brigadă, dansuri, cor, taraf, orchestră, soliști, orchestre de mandoline susținute de Fabrica de zahăr Chitila, Depoul C.F.R. Triaj, Ansamblul M.A.I., întreprinderea „Dacia“, Casa de cultură raională, Direcția Regională C.F.R. și întreprinderea „Teh- nometal“.O activitate artistică susținută vor desfășura în zilele de 23 August și 24 august echipele de amatori și unele ansambluri profesioniste pe estradele din pădurile învecinate Capitalei.La pădurile Pustnicul și An- 

dronache, Mogoșoaia și Bă- neasa, locuri de odihnă binecunoscute bucureștenilor, vor avea loc manifestări artistice festive la care își vor da concursul formațiile artistice de la I.D.P.B., A.M.I.T., întreprinderea „Electroaparataj“,

ADUNĂRI CONSACRATEZILEI DE 23 AUGUST
Tuzu, ministrulArătînd că meta-

Marți au continuat să aibă loc în întreprinderi, instituții, cluburi, cămine culturale, case de cultură din Capitală și din țară, adunări și manifestări cultural-artistice consacrate zilei de 23 August.La Uzinele „GRIVIȚA RO
ȘIE". din Capitală a vorbit despre sărbătoarea națională a poporului nostru, tovarășul Constantin “ Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, lurgiștii din întreaga țară au obținut succese în cinstea marii sărbători, vorbitorul a felicitat călduros colectivul de muncă de aici pentru realizările înregistrate în primele șapte luni ale anului. în acest timp, planul producției globale și marfă a fost depășit cu 3 la sută și s-au economisit, peste plan, 2500 000 lei.La Uzinele „ELECTRONI
CA“ a vorbit tovarășul Gheorghe Pană, secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R. Vorbitorul a arătat că muncitorii acestei uzine au depășit planul de producție de la începutul anului și pînă acum cu 1,6 la sută, dînd totodată 8 milioane de lei beneficii peste plan.Tovarășul Petre Țăruș, prim secretar al Comitetului raional „16 Februarie" al P.M.R., vorbind în fața muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la
precum și de probleme de în- vățămînt și cultură.

★11, parlamentarii depus o coroană Monumentul Eroi-La ora belgieni au de flori la lor Patriei.Au fost de față Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei; deputății Nicolae Bădescu, Cornel Burtică, Petre Drăgoescu, C. Paraschi- vescu-Bălăceanu. ofițeri superiori ai forțelor armate.
★în cursul aceleași dimineți deputății și senatorii belgieni, în frunte cu senatorul Edmond Machtens, însoțiți de deputății Petre Drăgoescu și C- Paraschivescu-Bălăceanu au vizitat principalele secții ale fabricilor de confecții și tricotaje „București“ și de produse lactate.

Participanții au prezentat date 
asupra modului în care se predau 
limba și literatura romînă în uni
versitățile din străinătate.

în încheiere, prof. dr. Jean Li- 
vescu, rectorul Universităfii din 
București, a vorbit despre stadiul 
actual a| cercetării filologice și 
dezvoltarea continuă a limbii și 
literaturii romîne.

(Agerpres)

I.I.S. „Delicia“, „Acumulatorul“, G.A.S. Mogoșoaia, M.T.T., Uzinele „23 August", întreprinderea „Mătasea populară“, Uzina „Grivița Roșie“, I.R.E.B. și ale altor întreprinderi și instituții din București.Numeroasele manifestări artistice se vor desfășura și la casele de cultură raionale, în cartiere, parcuri și la căminele culturale ale comunelor subordonate Capitalei. La Ște- 
fănești, Afumați, Tunari, Cer- 
nica, Ciorogîrla vor avea loc pe estradele special amenajate, sau în caz de ploaie pe scenele căminelor culturale

Manifestări sportive
5,por tivii din Capitală s-au pre

gătit intens pentru a sărbă
tori ziua de 23 August prin 

numeroase concursuri și competiții. 
Să le trecem în revistă pe cele 
mai importante.

Un bogat program sportiv va a- 
vea loc în seara zilei de 23 Au
gust pe stadionul Republicii. La 
ora 18, călăreții fruntași din lotul 
republican : V. Pinciu, Gli. Langa,
O. Recer, C. VJad și alții se vor 
întrece în cadrul „Cupei Eliberă
rii", competiție care cuprinde pro
be de obstacole la categoriile mii- 
locie și semigrea. In continuare, la 
ora 19,16, se va disputa meciul de 
fotbal dintre echipele divizionare 
Rapid și Progresul, contind, de a- 
semenea, pentru „Cupa Eliberării". 
In pauza acestei partide vor avea 
loc demonstrafii de dresaj olimpic, 
cu participarea călăreților fruntași: 
N. Mihalcea, I. Molnar și D. Veli- 
cu. La ora 21, va Începe al doilea

realizat pestecerea-„Siderurgistul“

Uzinele de mașini agricola 
„SEMANATOAREA“ din Capitală despre semnificația marii sărbători, a evidențiat succesele obținute de colectivul întreprinderii în înzestrarea agriculturii cu mașini de înaltă productivitate. Față de perioada corespunzătoare a anului trecut, au obținut o creștere a producției globale cu 15 la sută. De la începutul anului ei au plan 25 de combine liere.La clubul din HUNEDOARA a vorbit la adunarea tinerilor siderur- giști și constructori din localitate, tovarășul Gheorghe Vușdea, secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.M.R. în cinstea sărbătorii naționale tinerii hunedoreni au colectat și expediat oțelă- riilor anul acesta o cantitate de fier vechi suficientă pentru elaborarea a 12 000 tona de oțel. Peste 2 200 de tineri s-au evidențiat ca fruntași în întrecerea socialistă.Cu prilejul aniversării eliberării patriei, tovarășul Ivan Mihail, secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R. a felicitat în cadrul unei adunări colectivul Uzinei „7 Noiembrie“ din CRAIOVA pentru faptul că în primele șapte luni din acest an și-a îndeplinit planul la toți indicii și a obținut economii suplimentare în valoare da 1 180 000 lei, depășind angajamentul pe întregul an.Adunări ale oamenilor muncii consacrate celei de-a 18-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist au avut loc și la Uzinele de mașini- unelte „înfrățirea" din Oradea, Uzinele „Tehnometal“, Fabrica de încălțăminte „Ni- kos Beloiannis“, Clubul C.F.R. din Timișoara, Combinatul pentru industrializarea lemnului din Tg. Jiu, Uzinele mecanice din Turnu Severin, exploatările miniere Rovinari, Lupeni, Lonea, precum și în numeroase alte localități din tară. (Agerpres)

X

Plecarea poetului 
cuban Nicolas GuillenMarți dimineața a părăsit Capitala, înapoindu-se în patrie, poetul Nîcolas Guillen, președintele Uniunii scriitorilor și artiștilor din Cuba, care ne-a vizitat țara la invitația Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă.Timp de aproape o lună de zile, cît a stat în țara noastră, oaspetele a vizitat Capitala, orașul Constanța și litoralul Mării Negre. Nicolas Guillen a făcut, de asemenea, vizite la Comitetul de stat pentru cultură și artă, Uniunea scriitorilor, Uniunea artiștilor plastici. Academia R. P. Romîne, Institutul romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea și alte instituții. (Agerpres)

respective, spectacole 'cu un caracter festiv alcătuite în cinstea zilei de 23 August, care vor cuprinde cîntece, dansuri, programe de brigadă în cadrul cărora vor evolua artiști amatori de la întreprinderea de panificație „N, Bălcescu“, întreprinderea „Doina", I.S.P.F., „Vinalcool”, întreprinderea „Cauciucul Qua- drat”, Cooperativa Progresul, Cooperativa „Arta încălțămintei”, București-Basarab, întreprinderea „Electrofar”, întreprinderea poligrafică nr. 5 și altele.
meci de fotbal din .Cupa Eliberă
rii", între formațiile Steaua și Di- 
namo. Și în pauza acestui meci 
vom avea prilejul să urmărim un 
interesant concurs de ciclism ca și 
demonstrafii de aeromodelism.

Pe ringul instalat la velodromul 
Dinamo se vor desfășura, în seara 
zilei de 24 august, întrecerile fina
le ale „Cupei Eliberării". Ca acest 
prilej vor evolua o serie de boxeri 
valoroși, printre care se numără : 
L. Ambruș, 1. Monea, Al. Bariciu, 
Petre Zaharia, C. Gheorghiu, 1. Ol- 
teanu și V. Mariutan. De aseme
nea, în aceste zile vor avea Ioc 
excursii de masă în pădurile din 
jurul orașului București, cum sînt: 
Băneasa, Andronache, Pustnicul, 
Buda-Argeș, Mogoșoaia. Aici sînt 
programate o serie de concursuri 
sportive și jocuri distractive, caret 
vor prilejui participanților clipă 
plăcute de recreere în mijlocul na
turii,'



„ZBORURILE NOASERE COSMICE CORESPUND 
IN 1ERESEI OR INIRECII OMENIRI“

Conferința de presă a „fraților cosmici“
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici

„tamia-un uriaș șantierpe care poporul muncește cu entuziasmpentru propria fericire44
MOSCOVA 21 (Agerpres). La ora 12,00 (ora Moscovei) a început conferința de presă a cosmonauților Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. Sala de festivități a Universității din Moscova, care are o capacitate de peste 1 500 de locuri, era arhiplină. In afară de cei 500 de ziariști sovietici și străini — reprezentanți ai ziarelor* * săptămînalelor, radioului și societăților de televiziune de pe toate continentele, la conferința de presă au fost invitați cunoscuți oameni de știință și cultură, reprezentanți ai organizațiilor obștești din capitala sovietică, membri ai corpului diplomatic.

mai moderne din lume. Cît pri
vește cele două zile petrecute în 
Bucureștiul care, după cum văd, 
se pregătește acum de marea săr
bătoare a poporului romîn, ziua 
eliberării Romîniei, ne-au per
mis să facem cunoștință cu un 
oraș mare și modern, împînzit 
de spații verzi și de clădiri mo
numentale. Întreaga Romînie 
este un uriaș șantier, pe care 
poporul muncește cu entuziasm 
pentru propria Sa fericire”.

★

La Casa de creație de la Mo- 
goșoaia am întîlnit pe scriitorii 
australieni Dymphna Cusack și 
Normau Freehill.

„Am vizitat peste patruzeci 
de țări străine — ne-a declarat 
NORMAN FREEHILL. Fot să 
vă încredințez că țara dvs, este 
una dintre cele mai încintătoare 
din cîte am văzut. Cîmpii mănoa
se, dealuri acoperite de covorul 
verde al livezilor, munți pito
rești, litoralul cu noile clădiri 
născute parcă din spuma albă a 
Mării Negre, farmecul de nedes- 
cris al Deltei, totul te impresio
nează. Dar poate mai mult ca 
toate acestea simți căldura inimii 
poporului, fericirea lui molipsi
toare, hărnicia, ospitalitatea lui.

Am văzut satele ai căror lo
cuitori au pășit pe calea colecti
vizării. Mi s-a părut că fericirea 
întipărită pe chipurile lor se 
oglindește și în rîsul caselor noi 
pe care și le construiesc, în în
crederea pe care o au în viitorul 
luminos pe care și-l făuresc cu 
atîta însuflețire.

gală cu filmul „Străzile au amintiri“*VARȘOVIA 21’ Corespondentul Agerpres transmite: în cinstea celei de-a 18-a a- niversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, la Clubul presei și cărții internaționale din Varșovia s-a deschis luni expoziția de fotografii „Romînia nouă“. Sînt expuse fotografiile realizate de fotoreporterul polonez Marek Langda în timpul unei vizite de două săptămîni în țara noastră.La deschiderea expoziției au participat Gh. Diaconescu, ambasadorul R. P. Romîne în R.P. Polonă, precum și membri ai ambasadei. Au fost de față reprezentanți ai Mi-

în palatul Congreselor, cea 
de-a 50-a conferință jubiliară 
a asociațiilor de drept interna
țional. La lucrările conferinței 
participă cunoscuți specialiști 
în domeniul dreptului inter
național din țările europene, 
printre care din R. P. Romină, 
precum și din S.U.A.

ROMA — „300 000 de copii 
în vîrstă de 12-14 ani pradă 
exploatării capitaliste în în
treprinderile manufacturiere 
din Italia". Sub acest titțu, 
ziarul „L’Humanite“ publică 
o corespondență din Roma în 
care arată că în Italia, în 
ciuda interzicerii prin lege, 
munca copiilor este folosită pe 
larg. Ziarul arată că ziua de 
muncă a acestor copii începe 
dimineața și se termină seara 
tîrziu.

DJAKARTA. — După cum 
anunță agenția de presă
P.I.A., populația din Irianul 
de vest și detașamentele de

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
La 20 august, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., U Thant, a 
dat publicității raportul prezen
tat ~ 
in 
Congo, 
cinat , 
Congo, Roberf Gardiner, sa
transmită lui Adoula și lui Chom- 
be un program în vederea
„reglementării pașnice a relațiilor 
politice, financiare și 
tre guvernul central 
Kafanga“.

Programul este de 
cretizare a „planului

Relatări ale
savanților sovieticiConferința de presă a fost deschisă de MSTISLAV KEL- 
DlȘ, președintele Academiei de Științe a U-R.S.S.Președintele Academiei de Științe a U.R.S.S. a anunțat că rezultatele cercetărilor științifice efectuate în cursul zborului cosmic în grup vor fi publicate și vor constitui o nouă contribuție importantă a științei sovietice la explorarea în scopuri pașnice a spațiului cosmic.

Prof. VLADIMIR IAZDOV- 
SKI, care a luat apoi cuvântul, a declarat că rezultatele referitoare la coordonarea mișcărilor și capacitatea o- mului de a se deplasa liber și de a executa diferite mișcări în starea de imponderabilitate sînt bune. La cosmonauți s-a menținut facultatea orientării în spațiu, care se tulbura numai atunci cînd închideau ochii.Pofta de mîncare a fost obișnuită, a declarat profesorul. Apropierea rației de hrană de cea obișnuită (de pe Pămînt) a dat neîndoielnic rezultate pozitive. Condițiile de igienă ale cabinelor ambelor nave au fost optime în tot cursul zborului.„Siguranța cutezătoare cu care sînt efectuate la noi, în Uniunea Sovietică, zborurile cosmonauților, se bazează în primul rînd pe eficiența mijloacelor tehnice“, — a declarat acad. ANATOLI BLA
GONRAVOV, șeful secției de științe tehnice a Academiei de Științe a U.R.S.S.Acad. A. Blagonravov a a- mintit că în străinătate se recunoaște acum: „Da, în dezvoltarea tehnicii rachetelor Uniunea Sovietică s-a dovedit a fi înaintea S.U.A.“.Vorbind despre viitoarele planuri sovietice de cercetare a Cosmosului, omul de știință a declarat că „vor continua zborurile cosmice la început ale stațiunilor interplanetare care funcționează automat, iar apoi — cu participarea directă a omului".
Andrian Nikolaev:
„Eram gata să dau 

mina în Cosmos

prega

cu Pavel Popovici“Salutat cu multă căldură de cei prezenți, pilotul cosmonaut ANDRIAN NIKOLAEV a declarat că „poporul sovietic, C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic acordă o deosebită a- tenție cuceririi Cosmosului în scopuri pașnice".
„Sînt fericit, a adăugat el, 

să relev că zborurile noas
tre cosmice urmăresc scopuri 
științifice, pașnice și cores
pund intereselor întregii o- 
meniri“.El a declarat că navele cosmice „Vostok-3“ și „Vostok-4“ sînt mai perfecționate și mai confortabile decît „Vostok-1“ și „Vostok-2", deși construcția principială a acestor nave este identică ,Andrian Nikolaev a vorbit despre două mari etape de sine stătătoare ale lucrărilor de pregătire care au precedat zborul. Prima etapă cuprinde sistemul cursului general de instrucție a piloților cosmonauți; cea de-a doua —« perioada concretă, de tire înainte de zbor.. „Pregătirea concretă, un plan bine stabilit, permis să îndeplinim succes programul de zbor“, a declarat cosmonautul.„Este demn de admirație, a declarat Andrian Nikolaev, că navele cosmice „Vostok-3” și „Vosțok-4“ au fost plasate pe orbitele fixate cu o precizie excepțională atît în ceea ce privește timpul, cît

Navele s-au aflat 
tanță foarte mică 
de cealaltă, „eram 
dăm mina unul cu 
să ne felicităm reciproc pen
tru primele succese“.După cum a subliniat Nikolaev, unghiul de înclinație a orbitei față de planul Ecuatorului au permis cosmonauților „să contemple toate continentele globului“.Vorbind despre impresiile din timpul zborului, cosmonautul a declarat că nava „Vostok-3“ a fost pentru el timp de patru zile „căminul lui drag“. „Dragostea și grija 

după ne-a cu

și locul”, 
la o dis
uria față 
gata să 

celălalt și

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scìnteli“, Tel. 17.60.10, Tiparul} Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli“.

oamenilor sovietici, partidului și guvernului mi-au înzecit forțele“.Cosmonauții au fost profund emoționați de telegramele de salut și de convorbirea avută la radio-telefon cu N. S. Hruș- ciov. „Am simțit un nou val de energie, doream și mai mult să învingem”.„Nu pot spune cît de plăcut este zborul în doi în Cosmos, să știi că ai alături un prieten. Zborurile noastre au decurs, cum s-ar spune, clipă de clipă, potrivit planului elaborat pe Pămînt. Fiecare element al sarcinii de zbor a fost elaborat și bine pregătit de noi pe Pămînt”.
„Noaptea vezi bine 

din Cosmos
și străzile orașelor 

de pe Pămint“Andrian Nikolaev a declarat că nici în cursul primei miș
cări de revoluție și nici pînă 
ia sfîrșitul zborului de patru 
zile și patru nopți, atît el cît 
și Popovici, nu au avut nici un 
fel de neplăceri cu aparatul 
vestibular.

„Nu am suferit, de asemenea, 
de lipsă de poftă de mîncare, a declarat cosmonautul. Ne-am 
hrănit întocmai după program, 
și tot după program am mun
cit, am făcut observații și 
ne-am odihnit. Trebuie să re
cunosc că în Cosmos se doar
me foarte bine. Nimic nu te 

Aspect de la confer inf a de presă.
Telefoto : TASS

spus am

jenează, nu trebuie să te în
torci de pe o parte pe alta“. Am făcut cu plăcere exercițiile fizice prevăzute în program, a spus el. Aceasta ne-a menținut nu numai tonusul muscular, ci și capacitatea de muncă. Nikolaev a spus că pentru a-și exprima în mod amănunțit impresiile el ar avea nevoie de 95 de ore — exact timpul pe care l-a petrecut în Cosmos.Nikolaev a subliniat că atit lui, cît și lui Popovici, li s-a dat în zbor o hrană după gustul lor.înainte de a mînca ne uram prin radio poftă bună, a spus el.„Apa era gustoasă, a el, proaspătă, rece și eu preferat-o sucurilor“.Andrian Nikolaev a spus celor prezenți că în prima zi de zbor el s-a trezit de trei ori în timpul somnului. A doua, a treia și a patra zj el s-a trezit cu regularitate la ora 2 noaptea. „Deșteptarea era prevăzută pentru ora 4. Mă uitam la ceas și mă culcam din nou“.Andrian Nikolaev a spus că 

din Cosmos el distingea bine 
coastele, contururile orașelor, 
îndeosebi în orele de noapte. 
In acest timp puteau fi deose
bite chiar străzile principale.Andrian Nikolaev a subliniat că în timpul coborîrii navei „sporirea suprasolicitărilor a fost lentă și treptată“.El a declarat că la început a văzut prin ochiul de bord un mic nor de fum ca apoi să apară flăcări — „roșii, portocalii, galbene, verzi, albastre —- flăcări multicolore“. Cînd au apărut flăcările s-a auzit un trosnet. Cunoscînd construcția navei, Andrian Nikolaev nu s-a speriat și și-a spus-în gînd : „Fii calm. Lasă să ardă, cobo- rîrea este normală“. Aceste cuvinte ale cosmonautului au fost acoperite de un ropot de aplauze.După cum a declarat Nikolaev, atunci cînd încep să sca. 
dă suprasolicitările se creează 
impresia că nava înaintează 
„ca o căruță pe un drum prost, 
ea este zguduită puternic“. Pe 
măsură ce coborîrea continuă, 
zguduirile se atenuează și e 
mai ușor de suportat.Andrian Nikolaev a declarat că s-a lansat cu parașuta și a aterizat în apropiere de Ka- raganda.„Primul gînd pe care l-am avut în momentul aterizării a fost dorința de a săruta pă. mîntul patriei noastre dragi“.Nikolaev și-a exprimat „sen. timentul de mîndrie, admirație pentru oamenii de știință, constructorii, inginerii noștri, 

pentru muncitorii noștri care construiesc navele cosmice“.Mă bucur că navele cosmice pe bordul cărora am efectuat zborul în grup sînt opera minunată a științei și tehnicii sovietice, a declarat, luînd cu- vîntul după Andrian Nikolaev, pilotul cosmonaut PAVEL PO- POVICI.„Ne bucură, de asemenea, faptul că am format în Cosmos, primul colectiv sovietic".Popovici a arătat că „ar fi putut continua zborul deoarece se simțea excelent și sistemele navei funcționau ireproșabil“.
„In Cosmos m-am comportat 

exact ca pe Pămînt: am înde
plinit munca prevăzută în 
programul de zbor, am mîncat 
cu poftă, am făcut gimnastică, 
am dormit bine, adînc și fără 
vise".„Unii domni de peste ocean au încercat să conteste zborul nostru și cer să dovedim că noi am efectuat într-adevăr acest zbor în Cosmos. Ce. putem spune acestor oameni ? Zburați în Cosmos, domnilor, după noi, ajungeți-ne din urmă ca să vedeți cum zboară navele cosmice sovietice“ — a declarat Popovici.

Schimb 
de experiență 

în timpul zborului 
în grupPopovici a spus că Andrian Nikolaev i-a împărtășit prin 

ÄJi

radio experiența, întrucît unele elemente de zbor el le îndeplinise deja în prima zi. El mi-a comunicat prin radio, de pildă, că s-a degajat deja de sistemul de suspensie și a plutit liber în cabină. „Și eu am făcut acest lucru cu succes. Și ce senzație am avut atunci ! ,Vă dați seama, nu aveam nici 
o greutate, puteam să mă de
plasez liber prin cabină, să mă 
răstorn fără să am senzații ne
plăcute“.Pavel Popovici a spus că în timpul zborului a efectuat numeroase experiențe științifice. Ei a remarcat, printre altele, că au prezentat interes expe
riențele cu retorta umplută 
parțial cu apă. „Dacă pe Pă
mînt apa se află în jos, iar 
aerul deasupra, în Cosmos lu
crurile se schimbă : atît jos, 
cît și sus se află apă, iar ae
rul se află ]a mijloc sub forma 
unei sfere. Oricît ai clătina re
torta aerul se adună din nou 
sub formă de sferă“.Participanții la conferința de presă au aflat că pentru 
prima dată Popovici a făcut 
„curățenie“ în locuința sa cos
mică. EI a trebuit să utilizeze 
aspiratorul pentru a scăpa de 
praful apărut în cabină în 
urma folosirii șervețelelor de 
masă din hirtie.Privind Pamîntul din Cosmos, cosmonauții au văzut bine 
Lucrările Congresului U.I.Sarți au continuat lucrările Congresului U.I.S. Delegații care au urcat la tribună reprezentau uniuni na- ționale studențești din Chile, Africe de vest, Australia, U.R.S.S., Algeria, Venezuela, Bulgaria, Anglia etc. De asemenea, s-a dat citire salutului adresat Congresului U.I.S. de către F.M.T.D. și raportului întocmit de observatorii U.I.S. despre cea de a X-a Conferință Internațională Studențească ținută în vara acestui an în Canada.Centrul de greutate al dezbaterilor de fond se concentrează în jurul problemelor ce decurg din atitudinea mișcării internaționale studențești față de cerința imperioasă a dezarmării generale și totale, a menținerii și consolidării păcii.Intervenția delegației sovietice susținută de Marina Juravliova, secretar al C.C. al U.T.C.L., a reținut îndeosebi 

orașe, cursuri de ape, munți, yapoare.„Asupra noastră a produs o impresie puternică frumoasa Lună. Am văzut-o pe timp de Lună plină. Ea se vedea altfel decît o vedem noi pe Pămînt: nu ca disc, ci ca un glob strălucitor într-o pustietate obscură.Hrana pregătită special pentru Cosmos a constat din produse naturale ambalate în tuburi și pachete de polietilen. Hrana a fost extrem de gustoasă. „Cu asemenea mîncare este bine chiar și pe Lună“«
In cabina „Vostok“

au lost create

fost
condiții 

excepționaleIn cabina „Vostok” au create condiții excepționale, a declarat Popovici. Sistemul de condiționare asigură un microclimat asemănător celui de pe litoral: aer curat, presiune atmosferică și umiditate normale.
„Ne-am simțit în Cosmos 

bine, iar dragostea de viață 
nu ne-a părăsit nici un mi
nut“.Zborul nostru în grup a dat un răspuns pozitiv întrebării dacă omul poate să existe și să lucreze timp de mai multe zile și nopți în Cosmos.După părerea lui Pavel Popovici, „încă de pe acum 
există numeroase probleme în 
rezolvarea cărora eforturile 

a-

nostru în grup, a 
el, a dovedit că în 

este posibil un zbor

țării noastre pot fi unite 
eforturile altor țări. Dintre 
ceste probleme fac parte, prin
tre altele, folosirea unor sta
țiuni de urmărire și comuni
cații aparținînd diferitelor 
țări pentru asigurarea zboru
rilor efectuate de navele cos
mice și aparatele de zbor cos- 
mio atît sovietice cît și ame
ricane, informarea reciprocă 
despre rezultatele zborurilor? 
cosmice".

Zborul declarat 
principiu 
comun al unui grup de nave 
aparținînd diferitelor țări. 
„Este vorba de o expediție 
cosmică internațională, ca să zicem așa“. Popovici și-a exprimat convingerea fermă că va sosi timpul cînd oamenii de știință, proiectanții, cosmonauții din diferite țări își vor uni eforturile.După aceea, Pavel Popovici a început să răspundă la întrebările corespondenților.El a spus că a aterizat ca și Gherman Titov și Andrian Nikolaev alături de navă.Aterizarea ambelor nave a avut loc la o distanță de a- proximativ 200 km una de alta.La întrebarea unde îi place mai mult să trăiască, în Cosmos sau pe Pămînt, Popovici a răspuns: „Peste tot este 

atenția congresului prin conținutul său bogat în idei, prin argumentarea amplă. Prezentarea pe bază de fapte a luptei U.R.S.S. pentru dezarmare generală și totală, pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară a fost, în cîteva rîn- 
Corespondența telefonica 

din Leningrad

duri, subliniată de aplauze. Cu multă atenție a fost urmărită acea parte din intervenție care vorbea despre munca și viața studenților din U.R.S.S. Șefa delegației sovietice s-a oprit îndelung și asupra unor probleme ale luptei pentru unitatea mișcării internaționale studențești.Cu viu interes a fost urmărit raportul prezentat de S. Chaudhuri, secretar al U.I.S., despre a X-a Conferință In-

bine, dar acașă este și mai bine“.
Unul dintre corespondenți 

s-a interesat dacă în prezent 
navele cosmice „Vostok-3“ și 
„Vostok-4” mai pot fi între
buințate.Popovici a răspuns : „Dacă 
mi s-ar permite aș zbura din 
nou cu plăcere pe bordul na
vei mele „Vostok-4".Răspunzînd la o altă întrebare, cosmonautul a spus că 
distanța minimă dintre cele 
două nave in timpul zborului 
a fost de aproximativ 5 km“.Pavel Popovici a făcut cunoscut că greutatea navelor „Vostok-3“ și „Vostok-4“ este de aproximativ cinci tone.Popovici a spus că

Nikolaev a

în timpul zborului lichidul a fost păstrat în tuburi. El nu se vărsa și nu picura la folosire, dacă acest lucru nu-1 dorea cosmonautul.Pavel Popovici a spus că în timpul zborului necesitățile naturale erau efectuate la fel ca. și pe pămînt.Andrian Nikolaev a făcut cunoscut că cosmonauții își părăseau în fiecare zi fotoliile pentru un timp destul de îndelungat : fiecare din aceste experiențe dura aproximativ o oră. In această stare ei efectuau numeroase operațiuni : înfăptuiau legătura cu Pămîntul și între ei.In continuare făcut cunoscut că printre cosmonauții care se pregătesc în vederea călătoriilor cosmice există nu numai piloți, dar și reprezentanți ai altor specialități. După părerea lui Nikolaev „nu mai este departe timpul“ cînd în Cosmos vor putea zbura oameni care nu au o pregătire specială.întrebarea corespondentului agenției U.P.I.: A fost oare adecvată cabina navei cosmice pentru înfăptuirea unor sarcini militare, între altele, ar fi putut încăpea în ea o bombă nucleară ?Andrian Nikolaev a răspuns: „Vostok-3*  și „Vostok-4*  au fost folosite, și pe viitor navele noastre vor fi folosite numai în scopuri pașnice. Noi nu transportăm nici o bombă. Dacă însă a venit vorba despre aceasta, să spunem că în ■afară de nave avem și rachete, care pot transporta totul unde este nevoie*.La întrebarea dacă la lansarea viitoarei naive cosmice „Vosțok“ .vor fi admiși corespondenți străini, acad. M. Keldîș a răspuns: „Nava 
„Vostok" este plasată pe or
bită cu ajutorul unei rachete 
pe care Intenționăm să o fo
losim șl pe viitor în scopuri 
pașnice. Dar cît timp se mai 
aud încă îndemnuri Ia război 
noi trebuie să păstrăm cea 
mai perfecționată, cea mai 
puternică rachetă în scopuri 
de apărare".în aplauzele celor de față, acad. Keldîș a propus corespondenților străini să se străduiască să convingă guvernele lor să semneze un tratat cu privire la dezarmare pînă la următoarea lansare a unei nave cosmice. „Atunci, a continuat Keldîș, eu, împreună cu cosmonauții, voi convinge guvernul nostru să vă permită șă asistați la această lansare*.Acad, Keldîș a declarat în Continuare în răspunsurile sale că „oamenii de știință sovietici elaborează proiecte de zboruri interplanetare. Unele dintre acestea prevăd crearea unor stațiuni intermediare, alte prevăd alte mijloace de atingere a planetelor sistemului solar“.Acad. Keldîș a declarat că este foarte greu să se fixeze termenul cînd un om va fi trimis spre o altă planetă. „Viața o ia înaintea planurilor. Sînt convins că realizatorii primului satelit artificial sovietic al Pământului ar fi rîs dacă în momentul lansării acestui satelit li s-ar fi spus că peste patru ani în Cosmos .vor fi trimiși oameni".Conferința de presă consacrată primului zbor cosmic în grup de mare durată a durat aproximați^ 4 ore.

temațională Studențească. A- cest raport a fost de fapt o amplă expunere de considerente asupra posibilităților de realizare a unității mișcării internaționale studențești pe platforma luptei pentru pace, împotriva colonialismului «i

imperialismului, pentru apărarea intereselor specifice studențești. S-a arătat în legătură cu aceasta că C.I.S.- C.O.S.E.C. continuă să ducă o politică de simple declarații, lipsite de eficacitate, o politică de evitare a oricărei acțiuni practice.Delegatul Uniunii generale a studenților din Algeria a fost ascultat cu multă atenție și aplaudat cu entuziasm, ceea ce a subliniat din nou simpa-

In aceste zile de august, țara noastră are numeroși oaspeți 
din străinătate. Odihnindu-se pe nisipul fin al plajelor de 
pe litoralul însorit, străbătînd munții înverziți sau admirînd 
nenumăratele construcții noi ale socialismului, mii și mii 
de turiști din zeci de țări ale Europei, Americii, Asiei și 
Africii, fac cunoștință cu neasemuitele frumuseți ale patriei 
noastre. Itinerariul lor trece și prin capitala țării, București, 
cu care prilej unul din redactorii ziarului nostru a solicitat 
pe cîțiva dintre vizitatori să-și împărtășească impresiile des
pre țara și poporul nostru.

„Sîntem abia de 24 de ore în 
București, și avem impresii din 
cele mai frumoase — ne-au de
clarat soții ALIX și ROGER 
HENRI din Paris care ne vizi
tează țara in cadrul unui cir
cuit turistic. Bucureștiul ne-a 
apărut ca un oraș mare, modern 
și atrăgător care se dezvoltă ar
monios. Ne-au plăcut foarte mult 
noile construcții de locuințe, atît 
de frumos ridicate în anii din 
urmă, — cartierul 23 August 
și cartierul de vile din Fio- 
reasca.

Muzeul Satului — minunat 
exemplu al grijii cu care în Ro- 
mînia sînt cultivate tradițiile 
populare — mi se pare unic prin 
bogăția sa.

Dar ceea ce ne-a impresionat 
cel mai mult, sînt oamenii extrem 
de simpatici, comunicativi și 
atît de atenți.

Apoi ne-au plăcut vitrinele ma
gazinelor care sînt aranjate cu 
mult gust atît în ce privește 
prezentarea cît și calitatea nenu
măratelor mărfuri. După o vi
zită în cîteva din țările balca
nice într-un tur cu autocarul 
prin mai multe orașe europene, 
ducem amintiri din cele mai plă
cute despre noua Românie”.

★

în dreptul Ateneului R. P. Ro
mîne, un mare grup de turiști 
din R. S. Cehoslovacă, în mare 
majoritate tineri, nu se mai sa
tură admirînd coloanele, feeric 
luminate, ale sălii de concerte, 
în ciuda semiîntunericului și 
orei relativ tîrzii mulți dintre ei 
și-au deschis aparatele fotografice 
pentru a imortaliza pe peliculă 
tabloul minunat al clădirilor Ca
pitalei strălucind la lumina re
flectoarelor și becurilor cu neon. 
Unul dintre aceștia este ALOIS 
JIRASEK, un tînăr muncitor me< 
talurgist din Brno. Manevrează, 
înconjurat de cîțiva prieteni, un 
aparat portativ de filmat.

„Nu știu cîte sute de metri de 
peliculă am filmat pînă acum — 
ne spune el — dar cele ce văd 
în jurul meu sînt atît de minu
nate, îneît cred că aș putea rea
liza un film de lung metraj și

Manifestări peste hotare
consacrate zilei de 23 August

MOSCOVA 21. — Corespon
dentul Agerpres transmite: A 
devenit o tradiție ca anual, cu 
prilejul zilei de 23 August, în 
Uniunea Sovietică să se orga
nizeze Săptămâna filmului ro- 
mînesc. Anul acesta, Săptăt 
mina filmului romînesc se va 
desfășura la Moscova și 
Sverdlovsk.

Marți după-amaiză, la cine
matograful „Forum“, unul din
tre cele mai mari cinemato
grafe ale capitalei, a avut loc 
deschiderea Săptămînii filmu
lui romînesc.PEKIN 21 (Agerpres). - După cum transmite Agenția China Nouă, prilejul versări de sub a avut

marți seara cu celei de a 18-a ani- a eliberării Romîniei jugul fascist, la Pekin loc un spectacol de

ore de la începutul 
reactorul nuclear al

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția Associated 
Press, la 20 august a ieșit în 
prima cursă nava comercială 
americană „Savannah“ prima 
navă cu motor atomic. Peste 
cîteva 
cursei 
navei și-a încetat funcțio
narea 
a fost 
țiune motoarele obișnuite, ne- 
atomice, pentru a-și continua 
drumul.

iar comandantul navei 
nevoit să pună în func-

BRUXELLES — La 20 au
gust s-a deschis la Bruxelles, 

națională, despre a- sprijinul algerieni
tia studenților lumii față de lupta poporului algerian pentru independență El a- vorbit pe larg ceastă luptă, despre primit de studenții din partea mișcării studențești internaționale, despre sarcinile organizației sale în noile condiții.In pauzele congresului au loc numeroase întîlniri între delegați în vederea stabilirii de contacte și dezvoltării colaborării multilaterale. Pînă acum, delegația noastră a avut deja cîteva întîlniri cu delegați și observatori din America Latină, Italia, Congo, Martinica și altele.Lucrările congresului vor continua în ședința de noapte, urmînd ca miercuri să înceapă dezbaterile în comisii pentru elaborarea proiectelor de rezoluții.

PAMFIL GORCEA 
student la Facultatea de științe 

juridice Cluj 

tot nu aș cuprinde toate cîte 
m-au impresionat. Cele 12 zile pe 
care le-am petrecut la Mamaia 
sînt de neuitat. Aveți un litoral 
uimitor de frumos, hotelurile din 
sticlă și beton durate în anii a- 
ceștia, sînt, după părerea mea, 
la nivelul construcțiilor celor

Ne vorbesc oaspeți 
de peste hotare

UN „PROGRAM" 
PE PLACUL LUI CHOMBE

de Securitate 
situația din 

însăr

Consiliului 
legătură cu

Totodată el l-a 
pe reprezentantul său în 

, Roberf

militare in
și provincia

/apt o con- 
occidental“,

azi Romînia.

Imaginea țării dvs nu poate fi 
completă dacă pe lingă tot ce 
am spus pînă acum, pe lingă in
stituțiile de cultură, muzee, tea
tre etc. pe care le-am admirat 
„de la munte pînă la mare" nu 
aș sublinia profilul industrial 
de-a dreptul uluitor pe care-l 
oferă în ziua de ■ — - •
Uzinele 1 Mai din Ploiești, Com
binatul de celuloză de la Brăila, 
Uzinele „23 August“ din Capita
lă sînt adevărate cetăți industria
le, demne de admirat.

O țară atît de bogată și fru
moasă, un popor harnic și fericit, 
la cîrma căruia se găsesc cei mai 
buni fii ai lui, ne explică grăi
tor succesele pe care Romînia 
le-a dobîndit într-un răstimp 
atît de scurt“.

★
„Aveți o țară minunată — ne 

spune DYMPHNA CUSACK. 
Totul este impresionant. Nu 
este nevoie să umbli prea mult 
pentru ca să-ți dai seama de 
viața oamenilor, de schimbările 
structurale profunde care i-au lu
minat viața în mai puțin de 
două decenii. Exemplele abundă. 
Incepînd de la uzinele și fabri
cile ultramoderne utilate la ni
velul cel mai înalt, la blocurile 
de locuințe pentru oamenii mun
cii și terminînd cu aspectul lumi
nos al vieții noi a satului toate 
respiră prospețime, avînt, opti
mism, entuziasm.

In directă legătură cu activi
tatea mea pe tărîmul artei, sub
liniez impresiile frumoase, de 
neșters pe care mi le-au lăsat vi
zitele făcute în numeroase loca
lități din Romînia. Mă voi referi 
doar la faptul că progresul cul
tural, operă atît de vastă și nece
sară omului, cunoaște în Romî
nia o dezvoltare rar întîlnită. 
Acest lucru este grăitor. El oglin
dește grija multilaterală a cir- 
muitorilor acestei țări, uriașele 
posibilități de însușire a como
rilor culturii pe care le au la 
îndemînă cetățenii Romîniei. 
Acest lucru are o importanță 
deosebită. Am vizitat multe sate, 
dar este deajuns să amintesc 
Rășinarul și Săliștea. Ceea ce am 
văzut aici vorbește de la sine — 
căci este o mărturie vie a vieții 
țăranului atît de obidit odinioa
ră, atît de fericit azi. Și în în
suși folclorul romînesc aceasta se 
reflectă nemijlocit. El este o 
imagine a sufletului. A reținut 
tot ce a fost mai frumos în tra
dițiile populare și le-a împletit 
cu frumusețile vieții noi de azi”.

nisterului Culturii și Artei, ai editurilor și presei și alți invitați.
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

La Ambasada R.P. Romîne 
din Bagdad au fost prezentate 
în cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 23 August, două gale 
de filme românești.

Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al Irakului ?i 
din alte instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și alte perso
nalități. Au fost prezenți șefi 
și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Bagdad.

partizani indoneziene au săr
bătorit cu mare entuziasm ziua 
națională a Indoneziei, 17 au
gust. Dis-de-dimineață, popu
lația locală a arborat steagul 
național al Indoneziei, roșu și 
alb. A avut loc un mare mi
ting

ALGER — După cum rela
tează corespondentul agenției 
M.E.N. la 21 august a început 
campania electorală în vederea 
alegerilor pentru Adunare^ 
Națională a Algeriei.

BUENOS AIRES. — Criza 
internă din Argentina, declan
șată ca urmare 
dintre comandanții 
nu a putut fi 
in cursul zilei

a certurilor 
militari, 

rezolvată nici 
de 20 august.

20 august, 
școlari din

La 
de

LONDRA. — 
un grup de 50 
Londra a plecat în Uniunea 
Sovietică. Copiii englezi vor 
vizita Moscova și Leningradul 
și se vor întoarce în patrie 
la 6 septembrie.

ale cărei principii au /ost ela
borate încă la începutul lunii au
gust, in cadrul unor convorbiri ne
oficiale la Departamentul de Stat 
între reprezentanții S.U.A., Angliei, 
Belgiei și în prezența unui obser
vator francez. El este menit, chi
purile, să pună capăt secesiunii 
kafangheze, și pentru a avea mai 
multă greutate este prezentat sub 
egida O.N.U. Programul propune 
elaborarea intr-un termen de 30 
de zile a unei constituții, conform 
căreia să se creeze un stat de tip 
federal, așa cum au dorit întot
deauna secesioniștii kalanghezi.

V


