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Tribuna centrală în timpul parăzii militare și demonstrației oamenilor muncii din Capital

SERGIU FARCAȘAN

Ore șl ore, o revărsare de entuziasm.

(Continuare 
în pag. Il-a)

(Foto : M. Andreescu)

membri ai C.C. al

strația oamenilor mun. 
cii a făcut un bi
lanț al succeselor 
dobîndite în acești ani 
sub conducerea par
tidului, un bilanț care 
se vedea nu nurnai în 
panourile cu realizări 
purtate de sutele de 
mii de manifestanți, 
dar în însuși aspectul 
acestor demonstranți. 
Oameni voioși, plini 
de încredere în viitor, 
oameni harnici și plini 
de energie, mulți din
tre ei purtînd încă pe 
obraz pecetea de 
bronz a unui concediu 
odihnitor, oameni care 
știu pentru ce mun
cesc și știu cum sä 
muncească, știu că 
muncesc liber pentru 
ei înșiși și pentru vii
torul fericit al copii
lor lor. Cine va privi 
filmele noastre docu
mentare cuprinzînd
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erată cauzei desăvîrșirii construc
ției socialismului este indisolubil le
gată de apărarea păcii. Pentru tara 
noastră, ca și pentru celelalte țări 
socialiste, nu există sarcină mai 
nobilă, preocupare mai înaltă, decît 
asigurarea unei păci trainice în 
lume. Iată de ce Republica Popu
lară Romînă militează și va milita 
în permanență, neabătut, pentru tot 
ceea ce contribuie la înfăptuirea a- 
cestei năzuințe arzătoare a tuturor 
popoarelor.

Să ridicăm paharul-
— Pentru noi succese în făurirea 

Romîniei socialiste:
— Pentru bunăstarea și fericirea 

poporului romîn;
— Pentru triumful cauzei păcii în 

întreaga lume.
Decanul corpului diplomatic, amba

sadorul R.P.D. Coreene, Kim Ben 
Dik, a toastat pentru prosperitatea 
Republicii Populare Romîne, în să
nătatea președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Oamenii wuitieii

In seara zilei de 23 August pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a oferit o 
recepție în saloanele Consiliului de 
Miniștri cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La recepție au luat parte tova
rășii: Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului; conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești; generali și ofițeri superiori, 
activiști ai organelor centrale de 
partid și de stat; deputați ai Marii 
Adunări Naționale; academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
ziariști.

A luat parte, de asemenea, un 
mare număr de oaspeți de peste 
hotare.

La recepție au participat șefii ml-

Cu tot ceea ce a a- 
dus nou ultiniul an 
de zile, cu tot ceea ce 
tradiția lui 23 August 
a adus de-a lungul a 
18 ani de libertate, 
oamenii muncii aii 
sărbătorit marea zi în 
plin avînt creator, de- 
monstrînd cu înflăcă
rare hotărîrea lor de 
a îndeplini sarcinile 
trasate de partid, în
crederea lor în viitor, 
în cauza comunismu
lui și a păcii. 23 Au
gust 1962 a fost o mă
reață demonstrație a 
unității întregului po
por în jurul partidu
lui și guvernului, o 
manifestare înflăcă
rată a dragostei pen
tru partid: ore în șir, 
sub un cer însorit și 
■totodată răcoros, sute 
de mii de bucureșteni 
au pășit prin piața 
cea largă spre cel 
de-al 19-lea an de 
viață nouă, au dat ma
rii- sărbători națio
nale, cu însuflețirea 
lor caracteristică, un

siunilor diplomatice acreditați la 
București, atașații militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., a 
rostit următorul toast:

Dragi tovarăși, 
Stimați oaspeți,
Aniversăm astăzi Ziua eliberării 

de sub jugul fascist — cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului nos
tru, moment de cotitură în istoria 
sa. Intîmpinăm această glorioasă a- 
niversare cu un bilanț îmbucurător 
în toate domeniile de activitate. Des- 
fășurînd o muncă neobosită și entu
ziastă, poporul nostru a obținut mari 
succese în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, în ridicarea nivelului de 
trai, în înflorirea economică și cul
turală a întregii țări.

Demonstrația de astăzi a oglindit 
însuflețirea și încrederea cu care 
întregul nostru popor urmează po
litica partidului — program al vii
torului său luminos.

Munca noastră neobosită eonsa-

Organ al Comitetului Central al P.M.R

colorit viu și îneîntă- 
tor, proporții impună
toare, un ëntuziasm 
cuceritor.

Am văzut ' în coloa
ne pionieri și oameni 
ai muncii mî'nuind de 
zor aparate de foto
grafiat și de radio, 
pentru a surprinde și 
a reține mai bine in 
amintire pitorescul 
minunatei demonstra
ții; ar fi fost nevoie 
însă de mii de aparate 
pentru a înregistra tot 
ceea ce a îneîntat 
ochiul și inima, pen
tru a recepționa mu
zica și textul minuna
tului entuziasm popu
lar, parcă același în 
toți anii și totuși me
reu mai înaripat de 
succesele mersului 
înainte, de perspecti
vele care se deschid 
prin programul mă
reț al desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Socialismul zi d'e zi 
Noi îl vomdesăvîrși! 
După încheierea pa

răzii militare, demon-

; Biblioteca

Polone, și Roman Zambrowski, 
secretar al C. C. al P. M. U. P., 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Particîului Muncitoresc Unit Po
lonez, Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării naționale al R. D. Germane, 
Louis Saillant, secretar . general al 
Federației Sindicale Mondiale, Sa
muil Mikunis, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Izrael, Van Geyt Louis, membru al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist din Belgia, Emanuele Macaluso 
șl Roasio Antonio, membri ai condu
cerii Partidului Comunist Italian.

Răsună sunete prelungi de trom
pete. Ministrul forțelor armate ale. 
R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
însoțit de comandantul parăzii, ge
neral locotenent Marcu Stan, trece 
în revistă trupele care prezintă ono
rul. La urarea ministrului forțelor 
armate „Vă felicit cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării 
noastre naționale“,' militarii răspund 
cu puternice urale.

General de armată Leontin 
Sălăjan urcă apoi la tribuna ofi
cială.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Stat al R. P. Romîne. In același 
timp în cinstea măreței sărbători 
naționale a poporului nostru se trag 
21 de salve de artilerie.

Au avut loc apoi parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii.

In dimineața zilei de 23 August au 
avut loc în Piața Aviatorilor din 
Capitală tradiționala paradă milita
ră și demonstrația oamenilor muncii 
cu ocazia împlinirii a 18 ani de la 
eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist.

Tribuna oficială era dominată de 
o mare stemă a R. P. Romîne înca
drată de datele festive : „1944—1962“, 
sub care a fost înscrisă urarea 
„Trăiască 23 August, ziua eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist!”. 
Deasupra tribunelor se aflau portre
te uriașe ale marilor dascăli ai 
proletariatului mondial Marx-En- 
gelș-Lenin, precum și mari pancarte 
cu urările : „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă !“, „Slavă Parti
dului Muncitoresc Romm, conducă
torul încercat al poporului, inspira
torul și organizatorul tuturor victo
riilor- noastre !", „Sub steagul 
marxism-leninismului, sub condu
cerea partidülui, înainte pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră „Trăiască puterni
cul și invincibilul lagăr al socialis
mului !“.

In tribune au luat loc conducă
tori ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, generali activi și 
de rezervă — foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
fruntași- în muncă din întreprinde
rile bucureștene,- academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni ' și corespondenți ai 
prései străine, numeroși oaspeți de 
peste hotare.

Erau de-față șefii misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Romînă, 
atașați militari și alți membri al 
corpului diplomatic.

In piață și pe Bulevardul Aviato
rilor se aflau aliniate trupe ale for
țelor noastre armate.

Ora- 8. Cu puternice aplauze și 
aclamâții îndelungate sînt întîmpi- 
nați, la. apariția în tribuna oficială, 
conducătorii partidului și statu
lui nostru, tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă’ Nico
lae Cpaușescu,.- Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer; Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec. Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu,'
PÎM.R.-, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

De asemenea, la tribuna centrală 
au luat' loc numeroși oaspeți de 
peste hotare — V. E. Dîmșiț, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., J. I. Palețkis, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.Ș.S., K. A. Verșinin, 
prim-mareșal al aviației U.R.S.S., 
I.-;H. Bagramian și V. I. Ciuikov, 
mareșali ai U.R.S.S., Ștefan Jedry- 
clțowski, ■ președintele Comisiei de 
Stat a Planificării de pe lîngă 
Cbnsiliul de Miniștri al R. P.

de puternie eatuziawu, maiii[e^tînda-^i liatârirea de a obține 
noi și inițtoidanle Muaaae .in, ln/dpt airea marețeia-r kareini 
tecLLate de țLaetid, pentru deidacrșlrea eo-n-ztru-eției i&etaliițe,. 
fien-teu țuLee.
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HUNEDOARA Făuritorii
Hunedoara — puternica cetate a 

metalului de. pe Cerna — a îmbrăcat 
haine de sărbătoare.

în fruntea coloanelor siderurgiș- 
tilor pășesc muncitorii și tehnicienii 
de.la. laminorul de 650 mm. Printre 
ei pot fi văzuți Alexandru Chira, 
Alexandru Savu, Dumitru Buicu și 
alți fruntași în producție. Graficele 
arată că în cursul acestui an lami- 
natorii au dat peste plan mai bine 
de 20 000 tone laminate de bună ca
litate. și'au economisit la prețul de 
cost peste 2 600 000 lei.

Trec apoi prin fața tribunei mun
citorii și tehnicienii de la oțelăria 
electrică, deținătorii drapelului de 
fruntaș pe combinat. Ei au produs 
pestei .plan aproape 800 de tone oțel 
electfic de calitate superioară, . au 
asimilat noi mărci de oțeluri, nece
sare industriei noastre construc
toare de mașini.

Cu ropote de aplauze sînt primiți 
furnaliștii. Ilie Mîtcă, Aloxandru Do- 
boli și alții raportează realizările 
obținute în ridicarea indicilor de 
utilizare a furnalelor. Numai colec
tivul secției a II-a a dat peste plan 
în acest an mai bine de 3 000 tone 
de fontă. în rîndurile furnaliștilor 
întîlnim și pe cei de la secția a 
III-a, care vor lucra 
1000 m.c. — cel mai

țării. Cocsarii și aglomeratorii, care 
Ie urmează în coloană, raportează : 
„Zece mii tone de cocs și 28 000 
tone de minereu aglomerat peste 
prevederile planului".

în piață pătrund oțelarii. Un car 
alegoric înfățișînd cuptoarele Mar
tin de 400 tone simbolizează dez
voltarea producției de metal la Hu
nedoara. Deasupra unui oțelar, 
luînd proba de oțel, un gra
fic spune : „Prin intrarea în func
țiune a noi capacități de pro
ducție și prin îmbunătățirea indici
lor de utilizare, oțelăria Martin nr. 2 
va spori producția față de 1959 cu 
215,47 la sută".

Coloana oțelaiilor este urmată de 
aceea a laminatorilor de la „800". 
în mijlocul lor vedem pe tovarășul ' 
Ion Dănică. Deși pensionar de mulți 
ani, bătrînul laminator este 
ziua Eliberării, în mijlocul 
vului său.

Apariția prin fața tribunei 
tructorilor Hunedoarei
stîrnește o furtună de aplauze. Carul 
alegoric înfățișează principalele o- 
bieotive ce s-gu construit, și se cons
truiesc în acest an la Hunedoara — 
furnalul nr. 7 de 1 000 mc, noile linii 
de laminoare, fabrica de aglome
rare, 600 apartamente, 13 magazine, 
noi blocuri cu cite 9 etaje și altele.

zi terminarea arăturilor de vară, iar în 
gospodăriile colective această lucrare se 
efectuează pe ultimele suprafețe. Colec
tiviștii își manifestă hotărîrea de a lupta 
pentru sporirea produc/iei agricole și

întărirea economică a gospodăriilor 
leciive — izvorul bunăstării lor.

După amiază, în pădurea Păuleșfi, 
scenele din oraș,
prezentai programe artistice.

echipe artistice

co-

pe 
au

CLUJ

CONSTANȚA

azi, de 
colecti-

a cons- 
so-cialiste

Trecînd pe străzile cu case împodo
bite cu drapele și lozinci, coloanele 
de demonstranți par niște 
flori. Peste 90 000 de oameni ai muncii 
clujeni prezintă prin grafice sugestive 
și care alegorice realizările obținute 
în cinstea măreței sărbători. între
prinderile din regiunea Cluj au dat 
în 7 luni în acest an o producție 
marfă peste plan în valoare de peste 
105 000 000 lei. La Uzina „Tehnofrig", 
s-au realizat economii suplimentare 
la prețul de cost de peste 600 000 lei. 
La Uzina „Carbochim" economiile rea
lizate la prețul de cost se ridică la 
peste 2 300 000 lei.

Cu frumoase care alegorice au venit 
la demonstrație colectivele 
minier și trustului regional

rîuri de

frustului 
de con-

sfruejii, ale fabricii de confecjii și ale 
celei de medicamente.

Muncitorii trustului de construcții ra
portează ca au terminat și dat în folo
sință în acest an blocuri cu pesie 900 
de apartamente.

în domeniul sănătății, pe lîngă mo
dernul complex stomatologic, dat în 
folosință acum cîleva luni, a intrat în 
funcțiune o policlinică orășenească la 
Cluj și alta raională la Gherla.

Luînd parte la demonstrație, oame
nii de știință, cercetătorii de la filiala 
Academici, cadrele didactice din cen
trul universitar Cluj își manifestă hotă
rîrea de a aduce o contribuție tot mai 
mare ia dezvoltarea științei în slujba 

temeinic
cadrele necesare construcției socialiste.
producției, de a pregăfi

la furnalul de 
mare furnal al

GALAȚI In orașul întinerit a

Oaspeți de pe ogoare

„Entuziasmul izvorăște 
din inima tuturor“

După un grup 
stegari, se apropie 
narii și docherii portului Constanța. 
Pe panourile pe care le poartă sînt 
înscrise realizările obținute în cin
stea marii sărbători : planul de 
transporturi a fost depășit cu 18,84 
la siită, timpul mediu de staționare 
al navelor sub operațiuni a fost re
dus cu 18,16 la sută, realizîndu-se 
pînă acum economii la prețul de 
cost de peste 3 700 000 lei. Colectivul 
portului se mândrește cu echipajele 
navelor comerciale „Galați", „Olte
nia”, „Buzău", „Mangalia" și altele.

Trec muncitori și tehnicieni de la 
Uzina de acid sulfuric și superfosfat 
Năvodari, care raportează că au tri
mis agriculturii peste plan 2 000 tone 
superfosfat de la Fabrica de celulo
ză Palas, întreprinderea de prefa
bricate Constanța, Șantierul naval, 
constructori, lucrători în diferite 
instituții ale orașului.

In cîntece și voie bună se apropie 
de tribună mecanizatori din S.M.T., 
muncitori din G.A.S. și colectiviști, 
în fruntea coloanei se află lucră
torii de la G.A.S. Moșneni, care

compact de 500 
de tribună mdr.i-

de metodeaplicînd un complex 
agrotehnice înaintate au obținut în 
acest an cea mai mare producție de 
grîu din regiune. Acum muncitorii 
de aici raportează că au pregătit te
renul și semințele necesare pentru 
ca producția de grîu să fie și mai 
mare în anul viitor. în coloană mai 
pot fi văzuți muncitori și. tehni
cieni de la G.A.S. Murfatlar, care 
anul acesta a fost distinsă cu Or
dinul Muncii cl. I, precum și de la 
G.A.S. Medgidia, Mangalia, Ovidiu, 
Agigea. Urmează apoi mecanizato
rii de la S.M.T. Chirnogeni, Toprai- 
sar și alții.

Cu vii aplauze sînt primiți colec
tiviștii din Palazu-Mare, Cumpăna, 
Viișoara, Lanurile. Cită deosebire 
între țăranii dobrogeni din trecut, 
umiliți și exploatați, și colectiviștii 
de azi, care, urmând calea arătată de 
partid, își făuresc o viață îmbelșu
gată, luminoasă și fericită. Numai 
o singură cifră este edificatoare : 
veniturile realizate anul trecut 
căt-re gospodăriile colective din 
giune au întrecut cu 100 000 000 
pe cele din I960. Anul acesta 
vor crește cu mult.

de 
re
lei 
ele

j PLOIEȘTI

Frumoasele care alegorice, machetele 
de ufilaie și produse, panourile și grafi
cele cu care au venit la demonstrație 
colectivele întreprinderilor orașului și
raionului Ploiești au prezentat un bilan) 
rodnic. în primele 7 luni din acest 
an, produefia industrială a regiunii a în
registrat o creștere de peste 19 la sută 
fafă de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut ; industria locală a regiunii a 
pus la dispoziția consumatorilor aproape 
200 de sortimente noi, iar constructorii 
de locuințe au dat în folosință 680 de 

. apartamente ; de asemenea au fost inau
gurate noi școli, policlinici și spitale.

Au defilat coloane ale petroliș
tilor din rafinării și din schela Boldești, 
de la întreprinderea de foraj, metalur- 
giști de la uzinele constructoare de utilaj

petrolier, muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la uzina petrochimică, de la întreprin
derile de construcții și alții.

Pe una din pancartele purtate de 
petroliștii de la rafinăria Ploiești, 
întreprindere distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I, se putea citi : „în munca noas
tră vom folosi ca și pînă acum procedee 
tehnologice moderne de prelucrare a 
țițeiului**. Anul acesta, colectivul rafi
năriei a ob/inut economii suplimentare 
la preful de cost în valoare de peste 5 
milioane lei și beneficii peste 
8 milioane lei.

Cu aplauze îndelungate au 
tîmpinate coloanele oamenilor
din agricultura regiunii. Gospodăriile 
agricole de stat au raportat în această

plan de

fost în- 
muncii

Craiova în sărbătoare

Timp de peste trei ore, zeci de mii 
de oameni ai muncii din Galați au 
demonstrat în cinstea marii, sărbă
tori naționale a poporului nostru. 
Demonstrația a fost deschisă de cei 
mai tineri cetățeni ai Galațiului — 
pionierii. Sub conducerea partidu
lui, părinții lor au șters urmele 
războiului, înălțînd pe locul ruinelor 
clădiri luminoase, care de la un an 
la altùl fac de nerecunoscut car
tiere întregi.

Defilează muncitorii și tehnicienii 
noilor obiective industriale apărute 
pe harta regiunii Galați, ca Uzina 
mecanică Galați, Fabrica de plăci a- 
aglomerate și Întreprinderea de va
lorificare a stufului din Brăila, Uzi
na de tablă subțire și șantierul naval 
din Galați și multe altele. In anul 
acesta producția globală și marfă a

industriei regiunii Galați a sporit 
față de plan cu mai mult de 150 de 
milioane lei.

In 7 luni, muncitorii, tehnicie
nii șt inginerii Uzinelor de 
subțire au produs peste plan 
tone de tablă de bună 
täte. Portretele laminatorilor _ 
lași Cezar Antipa, Nicolae Staiciu, 
Emil Docan și ale altora sînt pur
tate în coloană de tinerii laminatori, 
care-și manifestă dorința de a le 
urma exemplul. In rîndurile con
structorilor de nave gălățeni pășesc 
cei 400 de fruntași în întrecere. Co
lectivul Șantierului naval Galați a 
obținut de la începutul anului 
3168 000 lei beneficii peste plan. 
Tată-i și pe constructorii care, în 
ultimele 20 de luni, au înălțat 2 000 
de apartamente la Țiglina.

tablă
3 100 
caii- . 

frun-

TG. MUREȘ muncă
La Tg. Mureș, din primele ore ale 

dimineții, mii de oameni ai muncii 
romîni, maghiari și germani se 
îndreaptă spre centrul orașului. 
Oamenii muncii din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară au dat 
peste plan în primul semestru al 
anului produse în valoare de 
61 milioane lei și economii pes
te plan în valoare de 11 milioane 
lei. Un loc de frunte în întrecerea 
socialistă pentru calitate și economii 
îl ocupă Combinatul chimic „Karl 
Marx” din Tîrnăveni, întreprinde
rea forestieră Gheorghieni, IPRO- 
FIL „23 August”-Tg. Mureș, G.A.S. 
Jiclvei.

în Piața Trandafirilor răsună 
trompete pionierești. Prin fața tri
bunelor pășește generația de mîine 
a patriei. Trec prin fața tribu
nei muncitorii și tehnicienii romîni, 
alături de care se află cei maghiari 
și de alte naționalități din marea

întreprindere IPROFIL „23 August”, 
care în primele 7 luni ale anului au 
realizat pește plan economii la pre
țul de cost în valoare de 1 037 000 
lei și beneficii suplimentare de 
1 924 000 lei. în frumoase care ale
gorice ei prezintă cele mai noi ti
puri de mobilă „Căliman”, create în 
lunile iulie și august.

în continuare trec prin fața tri
bunei proiectanții și constructorii 
care au dat în folosință anul acesta 
320 de apartamente. Pe machete a- 
pare profilul cartierelor noi în con
strucție. Urmează muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii de 
reparații auto nr. 2, de la Fabrica 
de piele și mănuși etc.

Trec în continuare colectiviștii din 
Nâzna, Sîncrai și Mureșeni, care-și 
arată recunoștința față de partid și 
hotărîrea de a întări gospodăria co
lectivă, 
cola.

muncii, chimiști și constructori, îm
preună cu familiile lor, iau parte la 
mitingul organizat pe principala 
magistrală a orașului.

Demonstrația este deschisă de 
coloana muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor Combinatului chimic 
Borzești Și de data aceasta tînărul 
colectiv întîmpină marea sărbătoare 
a poporului nostru cu succese re
marcabile. în primele 7 luni ale 
anului, colectivul combinatului a 
dat produse peste plan in valoare de 
8 000 000 lei. De la 23 August 1961 
și pină acum, în cadrul combinatului 
au fost puse în funcțiune încă 6 noi 
secții.

Pe graficul purtat de muncitorii și 
tehnicienii de la termocentrala 
Borzești se arată că, în cinstea marii 
sărbători, colectivul de aici a reali
zat o economie de peste 2 100 000 
lei. în ultimul an la termocentrala 
Borzești a fost dat în folosință un 
nou grup de 50 MW, o instalație de 
demineralizare a apei, un turn de 
răcire.

De tribună se apropie cel mai 
tînăr colectiv din cadrul complexu
lui petrochimic, colectivul combina
tului de cauciuc. Printre fruntașii 
combinatului pot fi văzuți în coloană 
Ion Anton, șef de instalație, Paul 
Duță, operator chimist, inginerul A- 
lexandru Cormașiu și alți muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Prin fața tribunei trece apoi coloa
na muncitorilor și tehnicienilor de 
la rafinăria Onești. Un car alegoric 
poartă machetele ultimelor instalații 
intrate în funcțiune aici.

De tribună se apropie coloana 
constructorilor, aceia care au ridi
cat minunatele obiective industriale 
de pe Valea Trotușului. în frunte pă
șesc constructorii noului oraș Onești. 
Ei raportează partidului că au dat 
în folosință în acest an peste 600 
de apartamente și au reușit, cu aju
torul cofrajelor glisante, să ridice 
patru blocuri cu 400 de apartamente 
în mai puțin de 40 de zile.

In tribune, numeroși oaspeți străini asistă la manifestație. Mulți |] i--------- , ----------------------------- ------------------ ,
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Aplaudă fluviul multicolor și entuziast al mulțimii, cer explicații, 
răspund cu căldură la saluturile demonstranților. Iată citeva din im
presiile împărtășite de oaspeți.

„Am văzul astăzi o 
adevărată sărbătoare na
țională. Coloanele de 
manifestant! păreau fără 
sfîrșit" — spun inginerii 
suedezi EDSTROM KARL 
și EVERT ECKMAN.

„Este ceva grandios. 
M-a impresionat entu
ziasmul populației" — a- 
rată dr. HOCH (Austria). 
Amicul său de alături, ing. 
SEEMANN, adaugă : „Țin 
să remarc în specia! bucu
ria și fericirea exprimate 
în mod atît de ingenios 
de grupurile de copii".

DIEGO CATALAN este 
profesor la universitatea 
„La Laguna" (insulele 
Canare). Și pe el l-a im
presionat demonstrația : 
„Multă, multă lume, mul
te culori care incintă 
ochiul, multa veselie". A 
călătorit și prin (ară. „Am 
constatat realizări indus
triale remarcabile — spu
ne el. Am fost bucuros să 
văd o serie de asemănări 
folclorice cu poporul spa
niol, în special la costu
mele'nationale romînești. 
Sînt adept și admirator al 
artei realiste și îmi place 
că la dvs. realismul în 
arfă este prețuit. Romînii 
sînt un popor talentat“.

După ce vorbim despre 
manifestație, PETER VIE
RER, poet american, lau
reat al premiului „Pu
litzer", se referă la ceie 
observate în călătoria prin 
tara noastră. A văzut lu
cruri frumoase la Sinaia, 
Bicaz și în alte locuri. 
„Sînfeți un popor prodi
gios, simpatic. Mi-am dat 
seama de acest lucru din 
contactele avute cu oa
menii de aici".

„Nu sînt comunicativ 
din fire, dar acum simt 
nevoia să spun de toate 
— declară fînărul ROD

NEY V. DAVIS, student la 
universitatea Cambridge 
(Anglia). Ave(i o (ară 
foarte frumoasă, cu munți 
admirabili și, mai ales, cu 
oameni prietenoși. îi re
cunosc și aici, uite, am 
impresia că tot Bucureș- 
tiul ovaționează în fața 
tribunelor".

Mi-a povestit că a vizi
tat cu mult interes și a- 
ten(ie Brașovul și uzina

Impresii 
ale oaspeților 

străini

de tractoare, hidrocentra
la de pe Bistrifa, casa lui 
Ion Creangă, satele cu ță
rani viguroși. „Am cules 
amintiri frumoase, de 
neuitat. Multe le am aici" 

— și îmi arată aparatul 
fotografic.

D-na ODETTE DUVAL 
(Fran(a), participantă la 
cursurile de vară de lim
bă și literatură, istorie și 
artă a poporului romîn, 
vine în tară pentru a 
doua oară. „Revin la dvs. 
cu multă plăcere. Multe 
lucruri noi au apărut între 
timp : cartiere noi cu 
blocuri frumoase, o mai 
bogată varietate în vitri
nele magazinelor. Profund 
m-a impresionat Oneștiul, 
ca oraș nou, dar mai ales 
ca viziune urbanistică mo
dernă — e vesel, are 
multe flori, e plăcut. La 
noi, în Franfa, probabil 
că știți, cartierele munci
torești nu arată așa.

Demonstrația ? Mi-au 
plăcut florile multicolore, 
fetele, populația, bucuria

spontană, entuziasmul. 
Să-mi permitefi o compa
rație : Și în Franța sînt 
manifestații, dar pe lîngă 
că nu așa de grandioase, 
au un alt caracter și alt 
scop : revendicări, majo
rarea salariilor. Aici oa- Ç 
menii își exprimă bucu
ria, recunoștința, încre
derea".

„Privesc îneînfat la a- 
ceastă exprimare a forței 
creatoare și muncitoare a 
poporului romîn. îi do
resc un viitor pașnic și 
prosper“ — (ine să ne 
scrie în carnetul de re
porter, UGO TOFANI din 
Cremona (Italia).

„Și în Japonia sînt ma
nifestații — spune KA
ZUKO BAISHO, profesoa
ră la institutul Toyoko- 
gakuen. Și la noi oamenii 
cer pace. Cei mai în vîrs- 
tă poartă dorința de pace 
în inimă, dar tineretul 
și-o exprimă puternic, pe 
străzi. Ei însă duc numai 
pancarte și steaguri. Nici
odată n-am văzut atîtea 
flori ca aici, în Piața A- 
viatorilor. Cred că vese
lia și entuziasmul izvo
răsc din inima tuturor 
oamenilor. îmi place po
porul acestei țări“.

ANTENOR NASCENTES, 
profesor la universitatea 
din Rio de Janeiro : „Am 
cea mai bună impresie 
posibilă despre Romînia. 
îmi plac oamenii de pe 
stradă, vioiciunea și exu
beranta lor ; sînt simpa
tici și amabili de la pri
mul contăct. Admir fru
moasele dvs. succese în 
efortul de creștere a bu
năstării, viafa înfloritoare 
din Romînia. Mă simt mi
nunat, ca între prieteni".

L. RODESCU

IAȘI

de a spori producția agri-

Pentru MMrea patriei socialiste
și dez- 
și voie

e scris

oameni 
colectiv

lașul în continuă reînnoire 
voltare a răsunat de cîntece 
bună. La ora 9, piața Unirii cunoaș
te o mare animație. După tradițio
nalul miting începe demonstrația 
oamenilor muncii, care e deschisă 
de coloanele de pionieri. Ei flutură 
eșarfe roșii, galbene, albastre, dau 
drumul toți deodată la sute de po
rumbei și baloane pe care 
cuvântul „Pace“.

In fruntea coloanelor de 
ai muncii pășește harnicul
de la Atelierele de reparat material 
rulant, urmat de muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la Direcția re
gională C.F.R. Lună de lună a- 
cesite colective și-au îndeplinit 
exemplar sarcinile de pian și au 
obținut importante economii prin 
reducerea prețului de cost.

Defilează apoi, tind pe rînd, tex- 
tilisteie de la fabricile „Țesătura", 
„Moldova“, „Textila Roșie", munci
tori, tehnicieni și ingineri de la fa
brica de antibiotice, de ia fabrica 
de mobilă etc. Carul alegoric di 
textilistelor de la „Țesătura" cu-

ONEȘTI

numeroase modele de țesă-prinde 
furi produse în fabrică.

Constructorii au fost de astă dată 
mult mai numeroși. Alături de co
lectivul trustului regional de con
strucții, care a raportat că a predat 
oamenilor muncii numai în acest an 
peste 600 apartamente noi, au de
filat și constructorii de la Trustul 
nr. 1 de construcții și de la Trustul 
21 Instalații-montaje. Ei ridică noile 
obiective industriale a căror con
strucție a început în noua zonă 
industrială de pe șesul Bahluiului.

Oamenii de știință, arfă și cul
tură, cadrele didactice, universitare 
și medii au defilat cu voie bună 
și veselie, exprimându-și hotănîrea 
de a contribui cu eforturi sporite 
la educarea tinerel generații, la 
lupta pentru apărarea păcii.

Demonstrația celor peste 60 000 
de oameni ai muncii din orașul Iași 
a prilejuit o caldă manifestare față 
de partid, hotărîrea lor de a lupta 
fără preget pentru îndeplinirea pro
gramului trasat de Congresul al 
IlI-lea al P.M.R. — programul în
floririi patriei socialiste.

Demonstrația petrochimiștilor
Oneștful — tînărul oraș al petro- 

rhimiștilor — a întîmpinat cea de-a 
18-a aniversare a eliberării patriei 
noastre gătit sărbătorește. Pe vîrfu- 
rile înaltelor macarale fîlfîie drape
le roșii și tricolore i balcoanele sînt

împodobite cu frumoase covoare și 
scoarțe moldovenești ; miile de locui
tori ai noului oraș, aproape toți ti
neri, au brațele încărcate cu flori; 
Voioșie, fețe zîmbitoare, cîntece.

Orele 9. Peste 10 000 de oameni ai

BRAȘOV : Demonstranți și asistență. (Foto : Agerpres)

Constelații de august pe cerul Capitalei. (Foto ; Gh. Vințilă)

în după-omiaea și seara zilei 
de ieri, bucu'reștenii au asistat în 
număr mare la zeci de manifes
tări cultural-artistice susținute 
de sute de formații ale artiștilor 
amatori pe estradele amenajate 
prin pădurile Magoșoaia, Bă
noasa, Andronache, Snagov, în 
parcuri și piețe.

...în iureșul muzicii, perechi de 
tineri îmbrăcați în' porturi națio
nale se arvîntă intr-o suită de 
dansuri romînești. Sânt artiști a- 
matori ai Direcției regionale 
C.F.R. Miile de spectatori din pă
durea Mogoșoaia îi răsplătesc 
cu aplauze. Poienița a : devenit 
neîncăpătoare.

Piața Republicii e Inundată și 
ea de o mare de oameni.- Am 
poposit aci tocmai în timpul pro
gramului de muzică ușoară și 
momente muzical-artistice pre
zentat de formația Teatrului de 
estradă „Constantin Tănase“.

în fața parcului Libertății, cu 
greu te puteai strecura prin 
mulțimea de oameni. Coriștii, I 
muzicanții, dansatorii din mai I 
multe întreprinderi au prezentat ; 
un program bogat.

Pe stadionul Republicii, la Iu- ] 
mina reflectoarelor, au vonit mii j 
de iubitori ai sportului. Ei au a- ' 
sistat la spectaculoase demons- < 
frații de călărie, demonstrații de ! 
aeromodeiism, ciclism și la me- j 
ciurile de fotbal dintre echipele j 
bucureșten-e Rapid — Progresul. S 
(4—2) și Steaua — Dinamo (4—2).

Seara, cerul a fost brăzdat de 
jerbele multicolore ale jocuriloi j 
de artificii. i

D. MINCULESCU

Voioșie, vigoare, căldură...
(Urmare din pag. I-a)

scene luate în zilele imediat urmă
toare lui 23 August 1944, cine va 
cerceta cum arătau oamenii atunci, 
își va da seama, dintr-o privire de 
drumul străbătut : deși, desigur, 
chiar și acesta nu ar fi decît 
un singur aspect: căci, îndărătul ma- 
nifestanților pe care îi vedem, în 
spatele panourilor pe care le poartă, 
e, mai mult, o întreagă țară care 
arată cu totul altfel decît pe 
timpuri.

Iată un panou pe care se aprind 
mereu luminițele centralelor elec
trice construite în ultimii ani, iată 
care alegorice purtând produse ale 
industriei noastre, amintindu-ne că 
în anii libertății Romînia și-a fău
rit o industrie în plină dezvoltare, 
temelia progresului întregii economii 
naționale și a ridicării continue a 
nivelului de trai. Iată oamenii mun
cii de pe ogoare care întind dea
supra capului roadele dobîndite de 
ei: înainte de a privi la panouri, ca 
să aflăm din ce unitate au venit, 
știm că ei sînt oameni ai agricul
turii socialiste — căci acest 23 Au
gust ne găsește cu o agricultură în 
întregime colectivizată și aflată în 
plin efort pentru îndeplinirea sar
cinilor. istorice trasate de partid și 

I de sesiunea, extraordinară a Marii 
Adunări Naționale.

"Vedem, tn coloane, numeroase 
machete înfățișînd clădiri — locu
ințe, întreprinderi, școli, construc-

ții de pe litoral : nu sînt simple 
machete ale viitorului, multe din 
construcțiile pe care le înfățișează 
trăiesc de pe acum, în beton și sticlă. 
Privindu-le, simțim totodată îndem
nul cuprins în ele, scris dedesubt 
în angajamentele constructorilor : 
acela de a grăbi ritmul lucrărilor, a 
realiza în termen angajamentele, a 
îmbunătăți calitatea.

Alături de portretele conducători
lor iubiți ai partidului și guvernului, 
coloanele de demonstranți au purtat 
și anul acesta, potrivit unui obicei 
devenit tradiție, portretele, fruntași
lor în producție, graficele realizări
lor obținute. De la pionierii ce ridi
cau deasupra capului carnete mari 
înfățișînd notele căpătate la învăță
tură și pînă la coloanele masive ale 
oamenilor muncii, marea demonstra
ție a fost între altele o demonstra
ție a hotărîrii de a învăța, de a ri
dica neîntrerupt calificarea pe mă
sura sarcinilor mereu crescînde, o 
demonstrație a energiei și bucuriei 
cu care un popor liber își însușește 
comorile tehnicii, științei, culturii, 
pentru a duce mai departe realiză
rile sale, așa cum îl învață partidul, 
pentru a asigura dezvoltarea econo
miei noastre socialiste și ridicarea 
neîntreruptă a nivelului de trai.

Cu vopseaua încă proaspătă pe ele, 
s-au văzut la această demonstrație 
nenumărate care alegorice și pa
nouri ingenios create de fantezia 
populară, înfățișînd navele cosmice 
sovietice și pe glorioșii lor piloți. 
Poporul nostru liber se simte părtaș

la marile succese istorice ale cauzei 
socialismului și comunismului ; el își 
serbează marea zi națională în spi
ritul unității de nezdruncinat și al 
prieteniei fierbinți cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări surori ale 
lagărului socialist, cu oamenii mun
cii de pretutindeni, cu toți cei ce 
luptă în lumea întreagă pentru cau
za progresului și a păcii. Fiecare 
participant care la locul său de 
muncă a obținut succese în cinstea 
marii sărbători știe că există o le
gătură strînsă între munca lui și 
marea cauză generală a păcii, fie
care întîmpină acest nou August cu 
hotărîrea de a munci și crea în așa 
fel, îneît cauza păcii să fie și mai 
bine apărată.

Cunoscîndu-se bine între ei, mem
brii unei familii se string totuși lao
laltă în ceasurile lor sărbătorești. 
Sutele de mii de oameni ai muncii 
și-au demonstrat, trecînd prin fața 
tribunei unde se aflau conducătorii 
partidului și guvernului, atașamentul 
puternic, care îi unește în jurul 
partidului și statului, dragostea lor; 
între tribune și demonstranți, între 
oaspeții sosiți din diferite țări și 
bucureștenii care treceau prin piață, 
s-a făcut simțită de-a lungul între
gii manifestații o caldă și puternică 
legătură sufletească.

Poporul romîn a sărbătorit 23 Au. 
gust cu hotărîrea de a dobîndi noi 
și tot mai însemnate succese în de
săvârșirea construcției socialiste, în 
consolidarea bunului de preț al oa
menilor de pretutindeni, pacea.
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Scutul de oțel al țării IF LO RII

Trec platformele purtătoare de rachete antiaeriene.

Infanteriștii

unui 
ofițerii 

Aca-

Abia s-a ri
sipit în depăr
tări ecoul ce
lor 21 de sal
ve de artilerie 
trase în semn 
de salut în 
cinstea marii 
sărbători, cînd 
în Piața Avia
torilor ÎȘi fac 
apariția în su
netele 
marș, 
elevi ai 
demiei Militare 
Generale care 
deschid tradi
ționala paradă 
militară. Piep
tul mult 
dintre ei 
acoperit 
dalii. Cu

o r a 
este 
de

vii
ordine și me- 

aplauze tribu
nele salută trecerea elevilor' șco
lilor superioare de ofițeri — co
mandanții de mîine, ca și a celor 
mai tineri panticipanți la defilare, 
îmbrăcați în vestoane albe — 
elevii liceului militar Ștefan cel 
Mare. Pe caldarîmui pieței ră
sună apoi pasul cadențat al in
fanteriștilor, grănicerilor, marina
rilor, trupelor M.A.I. Alinierea per
fectă a. trupelor, vigoarea cu 
care defilează, dîrzenia chipuri
lor cioplite ca în piatră ale osta- 

. șilor ,— ..toate radiază forță, cu
raj, neînfricare.

Pentru o clipă, glasurile alămu
rilor fanfarei au tăcut. Dinspre 
Statuia Aviatorilor se aude urui
tul motoarelor care vestesc apro-

TIN£REI£A IN COLOANĂ
>

„Salut
Ei sînt viitorul, viitorul mereu... pre

zent în demonstrațiile noastre. Ei sînt 
nădejdea noastră și dintre toate florile 
acestei mari manifestații, ei sînt floarea 
cea mai frumoasă. Ei învață cu sîrguință, 
ei au venit, cu sufletul plin, să mulțu
mească pentru copilăria lor fericită. Ei 
sînt cei pe care toată lumea îi urmă
rește, cu dragoste, cu bucurie. Sînt pio
nierii, sînt copiii, mereu alții în fiecare 
jn, și totuși, mereu, cea mai frumoasă 
podoabă a libertății, născuți cu toții 
după marea zi a eliberării.

Iar după ei, în coloanele oamenilor 

Cel mai frumos panou

pierea coloanelor mecanizate. 
Iată transportoarele blindate, 
urmate de mari autoamfibii. în 
tribune răsună aplauze în clipa 
cînd defilează parașutiștii, cu
tezătorii înălțimilor. însojindu-i 
în trecerea lor .prin Piața Aviato
rilor, brăzdează cerul săgețile 
argintii ale reactoarelor, pilo
tate cu iscusință într-o aliniere 
perfectă, de șoimii patriei.

Defilează unitățile de artilerie. 
Mașini de front tractează puter
nice obuziere, servanții dând 
onorul de pe platforme. Urma
șele vestitelor Katiușe, aruncă
toarele cu -.32 guri de foc ale 
artileriei cu reacție, fac să frea
măte tribunele.

...Se zguduie parcă pământul ; 
trec în duduitul motoarelor și în

voios 1".
muncii, tineret, mult tineret, aducînd cu 
sine mindria primelor succese in

★
Marea coloană a adus cu ea, 

oaspeți, peste 1 500 de elevi ai 
medii din patru regiuni ale țării, 
nit de la Hunedoara, de la Pitești, de la 
Oradea, de la Bacău într-o excursie in 
Capitală și au dorit din toată inima să-și 
exprime bucuria tinereții lor, să mulțu
mească pentru 
tru viitorul ce

muncă.

printre 
școlilor 
Au ve-

copilăria lor fericită, pen- 
le stă deschis înainte.
PAUL DIACONESCU

Marile demonstrații ale oame
nilor muncii de la 1 Mai și 23 Au
gust prilejuiesc, de obicei, o între
cere de un iei deosebit între co
lectivele întreprinderilor. Fiecare 
vrea să-și raporteze realizările, să 
înfățișeze viața nouă a oamenilor 
muncii într-un mod cit mai viu, 
prin panouri, machete și care ale
gorice cit mai sugestive.

Dacă am ii însă întrebați care a 
fost cel mai frumos, cel mai grăi
tor din șirul nesfirșit de panouri 
ce s-au perindat în fața tribunelor, 
nu ne-ar veni greu să răspundem. 
Cel mai grăitor nu era purtat de 
oameni. Erau înșiși oamenii. Mulți
mea de chipuri zîmbitoare, radiind 
de bucurie, care se revărsau în- . 
tr-un torent de aplauze și aclama
ții. Zecile de mii de bucureșteni, 
îmbrăcați sărbătorește și a căror 
înfățișare vorbea mai expresiv de
alt orice panou despre traiul de 
azi al celor ce muncesc. Mulți 
dintre demonstranți și-au adus cu 
ei aparatele de radio portative ca 
să asculte pe calea undelor trans
misia demonstrației. Alții și-au 
adus aparatele de fotografiat. Să 
întipărească pe peliculă imaginea 
acestui entuziasm.

Cel mai frumos panou ?
Însăși demonstrația !

V. BÎRLĂDEANU 

scrîșnetul șenilelor, mașinile ar
tileriei grele, de cîmp și anti
aeriene și, în sfîrșit tancurile. 
Deodată, privirile tuturor se în
dreaptă spre intrarea în piață, 
unde își fac apariția rachetiștii ; 
pe platformele tractate se af'lă, 
argintii, rachete antiaeriene care 
pot intercepta orice țintă aeriană 
la mare înălțime și distanță.

...Parada militară s-a încheiat, 
Ea a demonstrat încă o dată că 
partidul și guvernul țării noastre, 
militînd neabătut pentru apăra
rea păcii acordă toată atenția 
întăririi capacității de apărare a 
patriei .socialiste, pentru asigur 
rarea independenței țării, a cu
ceririlor revoluționare ale po
porului muncitor.

ION MÄRGINEANU

Savanți, artiști, 
oameni de cultură
Un frumos car alegoric, pe al cărui 

fronton se află inscripția „Știința și cul
tura în slujba . poporului", poarfă stema 
aurie a partidului înconjurată de ma
chete ale volumelor de opere ale lui 
Vladimir llici Lenin. Graficele și foto
grafiile de pe car redau succint o 
parte din roadele revoluției culturale 
înfăptuite de partid : dacă în 1938 
existau 26 489 studenți, azi urmează 
institutele de învăfămînt superior 
83 749 tineri din toate colțurile pa
triei ; carul prezintă, de asemenea, 
bogata activitate editorială, creșterea 
numărului de biblioteci, cluburi și alte 
instituții ale culturii de masă.

Un alt car alegoric, care-i precede 
pe cercetătorii din institutele Acade
miei R. P. Romîne, vorbește despre 
munca și rezultatele obținute de oa
menii noștri de știință în folosirea paș
nică a energiei atomice. Pe platforma 
carului se rotește macheta reactorului 
atomic romînesc ; o carte uriașă sus
ține o hartă a țării pe care sînt în
semnate cu beculețe roșii centrele mai 
importante unde se lucrează cu izotopi 
radioactivi.

In rîndurile demonstranților au defi
lat numeroși oameni de cultură — pro
fesori, învățători, ingineri, medici în 
halatele lor albe, artiști. Cu toții și-au 
exprimat profundul atașament față de 
partid, față de orînduirea socialistă, 
care au deschis căi înfloritoare științei 
și culturii în țara noastră.

V. TINCU

Una dintre zecile de machete închinate noului zbor cosmic. Ce vom vedea oaro 
la demonstrația de anul viitor ?

Bi ÄHÜGHJIST
Au fost atît de multe ieri în co

loane, Incit părea că fiecare om a 
muncii a ținut să vină cu cite o 
floare în mină. Culese din grădini 
sau flori multicolore de hîrtie. Răsă
reau din cînd în cînd lalele or: 
nuferi uriași dintre ale căror petak 
de pînză se iveau chipuri surîzătoa- 
re. Dàr mai numeroase au fost ir 
coloane altfel de flori... Buche 
tele de realizări dobîndite de colec
tivele întreprinderilor bucureștene

■ în întrecerea socialistă în cinstea 
. marii noastre sărbători naționale. 
I Cineva le-a caracterizat plastic. 
j „flori de august".

„Sub steagul partidului, vom lupta 
pentru desăvîrșirea construcției so- 

I cialismului". Înscrise pe o eșarfă 
purpurie purtată de muncitori ai 
Uzinelor „23 August", cuvintele a 
cestea au exprimat hotărîrea de care 
sînt însuflețiți oamenii muncii din 
Capitală pentru a înfăptui obiecti
vele planului de 6 ani. Coloana meta- 
lurgiștilor de la „23 August“ rapor
tează : de la începutul anului ei au 
economisit peste 3 000 000 lei și mai 
mult de 900 tone de metal. Pe unul 
dintre graficele acestei uzine, care 
realizează utilaje de înaltă tehnici
tate pentru mai toate ramurile in- 

I dustriale, se află înscris : între anii 
1950—1961 producția globală și marfă 
a crescut de peste trei ori.

Pășesc în piață muncitorii de la 
„Grivița Roșie", scandînd „Cu parti
dul nostru-n frunte / Vom avea vic
torii multe". Glasul veteranilor se 
împletește cu cel al ucenicului care 
abia a pășit pragul atelierului. Al 
lor, al tuturor, e obiectivul înscris 
pe o pancartă : de a da patriei, în 
1962, cu 280 la sută mai mult utilaj 
chimic decît în anul tvecut. lată și 
harnicul colectiv de la „Semănătoa
rea", care a trimis în ultimii ani pe 
ogoare peste 56 000 de mașini agri
cole. Realizează astăzi o producție 
globală de 8 ori mai mare decît în 
1955. Cu aplauze sînt înlîmpinați și 
laminoriștii de la „Republica" : au 
dat peste plan mai mult de 2 000 
tone țevi.

Constructorii au putut fi lesne re- 
cunoscuți : „Noi muncim și con
struim * 1 Casă nouă făurim" — ver
suri prin care și-au exprimat hotă
rîrea de a grăbi darea în folosință 
a noilor blocuri de locuințe, a noilor 
clase în care așteaptă să Intre elevii 
în prima zi de - școală... „Construim 
mai mult, mai bine, mai ieftin" — 
exprimă un panou ilustrat al Intre-

j De undeva, din rîndurile de
monstranților, țîșnesc semnalele 

J navelor cosmice : bip-bip-bip. Tre'- 
ï ce un car alegoric înfățișînd glo- 
f bul terestru : se vede fantastica 
j traiectorie a celor doi „frați ce-
> rești", Nikolaev și Popovici. Ma- 
S chetele lui Vostok 3 și Vostok 4, 
t îndepărtîndu-se încet, mai emit
> încă semnalele lor în timp ce din 

cealaltă parte a marii piețe a și
) apărui altă machetă și un panou 

de pe care ne privesc chipurile lui 
Nikolaev și Popovici. Au conti-

> nuat să se perinde prin fața noas
tră zeci de care alegorice, mache-

Ï te și panouri ■— omagii entuziaste 
c aduse noilor călători printre stele.
> Te impresiona însă nu nu-
> mai prezența acestor machete, 
s ci și faptul că ele, ca și panou- 
( rile, graficele, carele alegorice în-
1 iățișînd realizările obținute de oa- 
t menii muncii din țara noastră vor- 
S beau nespus de convingător des

pre faptul că socialismul înseamnă
j muncă rodnică, progres, pace.
j Un grup de demonstranți a înăl-
> tat în fața tribunelor un pom cu 
s crengile în floare. De jur împrejur
< o panglică roșie cu litere albe
< glăsuia: „Trăiască 23 August".
> Pomul înflorit ! Țara întreagă în-
> Horită sub soarele eliberării ca un
< arbore sub razele dătătoare de 
\ puteri ale primăverii.

Nu e o grădină : e un pom înflorit pe care-I poartă demonstranții.

Energie, grație, măiestrie

— Priviți ce roade am cules, par a spune țăranii colectiviști.
„Vom lupta și vom munci, colec

tiva va-mfloii!" scandează colecti
viștii din Tunari, Ștefănești, Oto- 
peni precum și din alte comune din 
preajma Capitalei, trecând prin fața 
tribunelor. Ei leagănă mănunchiuri 
de grâu cu spice oît vrabia sau 
poartă coșuri cu legume și fructe. 
Prin uratele și aplauzele lor, țăra
nii colectiviști își exprimă recunoș
tința fierbinte față de partid, care 
le-a călăuzit pașii spre drumul 
muncii unite și al bunăstării. Gos
podăriile colective înregistrează an 
de an succese tot mai importante 
în dezvoltarea și întărirea lor eco- 
nomico-organizatorică. Colectiviștii 
din Afumați, de pildă, au obținut în 
acest an 1 800 kg de grâu și 12 000 
kg de roșii timpurii la hectar. Tot 
la gospodăria lor numărul păsări
lor a ajuns la aproape opt mii cinci 
sute.

In sprijinul harnicei țărăniml co

Oameni, flori, 
panouri, în șiruri 
fără sfîrșit.

Muncă pentru om, pentru nevoile sale una din. teméle carelor alegorice ale demonstrației.

prinderii de con- 
strucții-montaj nr.
5. Aceeași chemare 
îi mobilizează și 
pe constructorii 
din Grivița care, 
în preajma marii 
sărbători, au dat în 
folosință alte 690 
de apartamente. 
Printre ei, fruntași 
— cei din brigada 
lui Țudor Pintea. 
Un fapt recent 
care i-a bucurat mult : pentru buna 
calitate a muncii lor au primit de la 
locatari scrisoare de mulțumire.

O grădină de flori... textile au 
adus cu ele muncitoarele de la „în
treprinderile pentru industria de 
bumbac". Cuvîntul calitate — prin
cipal obiectiv al muncii lor en
tuziaste — era original alcătuit din 
eșantioane ale noilor modele de 
țesături. De la începutul anului pînă 
astăzi, colectivul Fabricii de confec
ții și tricotaje București a dat peste 
plan 104 000 bucăți confecții, realizînd 
și economii în valoare de peste 
6 000 000 lei. In aceeași perioadă, cei 
de la „Flacăra roșie" au creat aproape 
200 de noi modele de încălțăminte.

lectiviste, statul democrat-popular 
trimite an de an mii de tractoare, 
combine și alte rriașinl agricole ; 
mii de ingineri agronomi1 și alți spe
cialiști lucrează nemijlocit în' pro
ducție cot la cot cu colectiviștii, 
străduîndu-.se laolaltă cu ei să ridi
ce necontenit nivelul agriculturii.

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ale gospodăriilor de 
stat Roșia, Afumați, Pantelimon, Vo
luntari și altele duc pancarte . pe 
care e înscrisă hotărîrea lor de a 
da pe viitor și mai multe produse 
agroalimentare pentru aproviziona
rea populației de la orașe. Pe un 
panou al gospodăriei de stat Roșia 
citim că, de la începutul anului 
pînă în prezent, s-au livrat 2 000 000 
litri de lapte, 842 220 kg de carne, 
1 596 240 de ouă; 1 528 200 kg de le
gume, 189 530 kg de' fructe.

GHEORGHE VLAD 

Sub portretul croitorului în piele Con
stantin Bratu stătea 'scris că: din 
pielea economisită de el se pot con
fecționa 800 de perechi de pantofi.

Firește, carele alegorice au făcut 
și ele parte din tradiționalul peisaj 
ăl mării sărbători. Ne-âu părut ieri, 
la a 18-a aniversare,'a fi mai boga
te, mai expresive decît oricînd. 
Harta țării- 'în miniatură, alcătuită 
din profiluri de uzine, centrale elec
trice, rafinării — simbol al sutelor 
de noi întreprinderi înălțate ăn ulti
mii ani — călătorea în coloană pur
tată pe carul • alegoric al raionului 
1 Mai.

Autentică vitrină pe roate, carul 
alegoric al raionului Nicolae Bălces- 

Cit ai clipi, piața de- , 
vine o imensă- scenă pe 
care se. succe.d tablouri 
înfățișînd..varietatea spor
turilor practicate de tine
retul bițcureșfean. Cei 
.din tribune răsplătesc cli 
aplauze mersul cadențat 
al , stegarilor ce poartă 
drapelele cluburilor și 
asociațiilor sportive, fe
tele care flutură cu miș
cări grațioase eșarfe, 
flori sau execută jocuri' 
cu cercuri și ' mingi co
lorate... -Sportivi îrribră- 
Cați în costume roșii, gal
bene, albastre, par a a- 
duce în mijlocul pieței 
un uriaș drapel al 'țării. 
Cu trupurile, ei alcătuiesc 
pe platou inscripția, săr- 

. băloreașcă „23 August".
In răpăitul tobelor, o 

coloană se oprește. Ste
garii o Încadrează ca în- cu CUpe argjntl echipe 
tr-'uh. evantai și tinerii în' csț-e ............. 1
costume roșii acoperă rugby,

Nu numai o simplă imitare a sporturilor : însăși alcătuirea acestor piramide 
cere îndemînare sportivă.

cu a înmănuncheat cele mai reușite 
produsă ale numeroaselor întreprin
deri de industrie ușoară din această 
parte a Bucureștiuluu Semnificativ, 
deasupra zecilor de exponate crea
torii lor au înscris : „Mai mult, măi 

•bun, mai ieftin".
Trec coloanele... Flutură buchetele 

de flori. In -buchetele realizărilor dé 
astăzi le vedem aevea pe cele vii
toare — noi succese în cadrul pla
nului de șase ani. Ca un singur glas 
răsună sub cupola naturațlă, azurie, 
de august : ■

„Socialismul-zi de zi
Noi îl vom desăvîrșîă

VICTOR VÎNTU

piața cu inițialele parti- cliști, parașutișfi... 'Spor--'; 
dului : P.M.R. tivii și sportivele execută - ‘
. ...Continuă ,să freșcă ,dnd • pe rînd teme înfă- 
prin piață,tineri .din. toate ‘tifînd momente. inspirate 
raioanele Capitalei, din ' 
diferite cluburi. și. asocia
ții bucureștene : Dinamo, 
Steaua, Rapid, .Progresul, 
Voința, Constructorul 'ș.a., 
.în rîndul cărora se află 
numeroși fruntași'în sport. 
Pe un teren improvizat 
în mers apare echipa de .^băsfre, 
handbal feminin a ț" " 
noastre, ' care a cucerit execută 
de curînd titlul de cam
pioană mondială. 
foarele execută schimburi 
spectaculoase dé mingi, 
iar aplauzele celor din 
'tribune sînt tot atît de 
puternice ca și în meciul 
finâl, cînd echipa noastră 
a cucerit trofeul mondial.

. Trec apoi numeroase 
care alegorice încărcate

■ din* realizările in ' dome- ; 
niul electrificării, cinstesc ( 
în cîhtec și dans munca ț 
în agricultura colectivi- ? 
zată. Dinfr-un „baraj” de 5 
perdele așezate la in- 
frarea in piață, jîjnesc‘c 
sute 'de fete cu eșarfe v

i, câte frec în >
țării ' fugă printre sportivii ce S 

"î mișcări de ro- 1
fire... In goana motoci- <

Juca-' c^eiel°r, piramidele vii ) 
ale sportivilor incintă > 
privirile, j

Demonstrația ■ sportivi'--s 
lor este încheiată' de 'uh' t 
grup masiv de tinefij;‘s 
care poartă pe umerii lor ș 
o lozincă scrisă cu ma-' s 
țuscule : „Mulțumim par- s 
tidului pentru condițiile s 
create". ' $execută jocuri de 

fotbal' etc. — ci- C. MANTU
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Sărbătorirea zilei de 23 August
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central alPartidului Muncitoresc Romîn, 
'președintele Consiliului de Stai 'al Republicii Populare Romîne

.... ^Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

8000 mineri 
concediați in Asturia

Dragi tovarășțt .. ..
în numele-Comitetului Central al Partidului Co

munist Bulgar, al-' Prezidiului Adunării Populare și 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, în numele poporului bulgar și în numele 
nostru personal, vă trimitem dv. și întregului popor 
frate romîn un salut călduros și cordial cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a eliberării țării dv. de 
sub jugul fascismului. Salutăm din toată inima pe 
oamenii muncii din Romînia, care, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, cu ajutorul dezinte
resat al marii Uniuni Sovietice și în colaborare fră
țească cu celelalte țări ale lagărului socialist au 
repurtat succese remarcabile în construirea socialis
mului în patria lor. :

Poporul nostru urmărește cu un sentiment de sa
tisfacție politica externă consecventă de pace a Re
publicii ~

în străinătateBucurești 
re» generală și totală, spre rezolvarea problemei ger
mane șl a problemei Berlinului occidental și transfor
marea Berlinului într-o zonă a păcii.

Sîntem deosebit de fericiți să subliniem că cola
borarea frățească dintre popoarele bulgar Și romîn 
se lărgește și se adîncește pe zi ce trece. Prietenia 
noastră, întemeiată pe marxism-leninism și interna
ționalism proletar, constituie un izvor nesecat de forțe 
în lupta noastră comună pentru construirea socialis
mului și pentru înfăptuirea visului luminos al omeni
rii — comunismul. Pentru realizarea acestui țel pășim 
umăr la umăr cu toate țările lagărului socialist.

în ziua luminoasei dv. sărbători naționale, primiți 
urările noastre sincere pentru noi și mai mari victorii 
in construirea socialismului, în întărirea continuă a 
unității și coeziunii lagărului socialist pentru stabi- 

spre dezarma- lirea păcii trainice în întreaga lume.
DIMITAR GANEV ANTON IUGOV

președintele președintele Consiliului de Miniștri
Prezidiului Adunării Populare al Republicii Populare Bulgaria 

a Republicii Populare Bulgaria

MOSCOVA

al 
al 
al 
N.

Populare Romîne, îndreptată
TODOR JIVKOV 

prim-secretar 
al Comitetului Central 

Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

tovarăși,Dragi
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii 

din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Su
preme, al guvernului Republicii Populare Democrate 
Coreene și al întregului • popor coreean vă trimitem 
dv. și prin dv. poporului frate romîn cele mai căl
duroase felicitări și urări frățești cu prilejul glorioa
sei sărbători naționale a poporului romîn — a 18-a 
aniversare a eliberării Romîniei.

Cei. 18 ani care au trecut au însemnat pentru Ro
mînia o perioadă de uriașe transformări istorice, o 
perioadă de luptă energică și plină de victorii dusă 
de oamenii muncii din Romînia pentru construirea 
unei vieți noi.

După eliberarea sa de sub jugul fascist, poporul 
romîn luînd energic puterea în mîinile sale, a ob
ținut, șub conducerea justă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, uriașe succese în revoluția socialistă și con
struirea socialismului.

Datorită entuziasmului și avîntului .politic, a muncii 
creatoare și a luptei duse de oamenii muncii, socia
lismul'a'repurtat. în Romînia. .o victorie hotărîtoare 
la orașe și sate, realizînd un progres uriaș în toate 
domeniile economiei naționale. Astfel, Republica 
Populară Romînă, schimbînd radical înfățișarea sa 
din trecut, S-a transformat într-un stat socialist in- 
dustrial-agrar înaintat care înflorește și se dez
voltă zi de zi. . .. .

Pe măsura dezvoltării rapide a economiei naționale, 
înflorește și se dezvoltă știința, tehnica și cultura, «

K1M IR SEN
președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

București 
crescut simțitor nivelul material și cultural al popu
lației,

în prezent, poporul romîn manifestă un înalt entu
ziasm și desfășoară o activitate creatoare în îndepli
nirea planului șesenal, în vederea consolidării și dez
voltării continue a bazei tehnice-materiale a socia
lismului.

Toate succesele obținute de poporul romîn repre
zintă o victorie strălucită a marxism-leninismului și 
aduc, o mare contribuție la întărirea forței lagărului 
socialist, la consolidarea securității în Balcani și a 
păcii în întreaga lume. .

Poporul coreean se bucură de toate aceste succese 
obținute de poporul romîn, așa cum se bucură de 
succesele sale proprii.

Poporul coreean subliniază cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare frățească dintre popoarele 
celor două țări ale noastre, relații bazate pe principiile 
internaționalismului proletar, se dezvoltă zi de zi, și își 
exprimă încrederea fermă că aceste relații se vor în
tări și se vor dezvolta și în viitor tot mai mult în lupta 
comună împotriva politicii agresive ă imperialiștilor, 
pentru triumful măreței cauze a păcii și socialismului.

Dragi tovarăși,
Cu 'prilejul sărbătorii naționale a poporului romîn, 

vă dorim din toată Inima, dv. și poporului frate romîn, 
noi și mărețe succese în lupta pentru construirea so
cialismului în țara dv., pentru pace în Balcani și în 
întreaga lume. !

TOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

?

è

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ȘTEFAN VOITEC

președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne
Scumpi tovarăși,
Poporul romîn aniversează pentru a 18-a oară 

sărbătoarea sa națională — ziua eliberării Romîniei 
de süb jugul fascist.

Cu prilejul acestui eveniment însemnat vă' trans
mitem dv. și întregului popor frate' romîn, în numele 
populației R. D. Germane și al nostru' personal, 
cordiale salutări frățești de luptă.

în cei 18 ani care au trecut poporul romîn a obți
nut multe succese ’ în construirea socialismului. 
Succesele sale minunate, pe care le-a obținut sub con
ducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn în 
această perioadă istoricește scurtă, au fost încununate 
acum cîteva luni prin încheierea colectivizării agri
culturii. In felul acesta socialismul a învins definitiv 
în R. P. Romînă la orașe și sate. Populația R. D. 
Germane felicită poporul romîn pentru aceste rezulta
te remarcabile în dezvoltarea R. P. Romîne, succese 
care duc la creșterea continuă a bunăstării poporului 
romîn.

Relațiile strînse de prietenie 6’ințre ambele noastre 
popoare s-au dezvoltat și adîncit continuu în toate 
domeniile spre binele ambelor noastre popoare. Sîn
tem convinși că pe baza hotărîrilor celei de-a-16-a 
sesiuni a C.A.E.R. din iunie 1962 colaborarea dintre 
ambele noastre țări se va

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
președintele Consiliului 

de Stat al R.D.G.
Berlin

constitui în felul acesta o contribuție însemnată la 
întrecerea pașnică pe scară mondială dintre socialism 
și capitalism,

Constatăm cu adîncă satisfacție că poporul romîn, 
Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul R. P. Romîne 
se situează ferm de partea populației R. D. Germane 
în lupta pentru încheierea tratatului de pace german 
și rezolvarea, pe această bază, a problemei Berlinului 
occidental, împotriva provocărilor și actelor de agre
siune săvîrșite la granița R. D. Germane. Mulțumim 
poporului romîn, partidului său muncitoresc și gu
vernului său pentru ajutorul și sprijinul acordat 
R. D. Germane.

R. D. Germană și R. P. Romînă depun toate efor
turile pentru înfăptuirea hotărîrilor călăuzitoare ale 
Congresului Mondial de la Moscova pentru dezarmare 
generală și pace. Sîntem convinși că politica consec
ventă de pace dusă de puternica Uniune Sovietică șl 
de celelalte state ale sistemului mondial socialist, îm
preună cu toate forțele păcii, vor reuși ca prin luptă 

și să
preună cu toate forțele păcii, vor reuși ca prin 
comună șă. înlăture războiul din viața societății 
asigure o pace trainică.

Cu prilejul măreței dv. sărbători naționale, vă 
dv. și tuturor oamenilor muncii romîni, noi și 

r ______ ,__ spccese în desăvîrșirea construcției socialismului șl
întări și mai mult și va fericire personală.

OTTO GROTEWOHL 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Germane

Dr. H. C. JOHANNES 
DIECKMANN 
președintele 

Camerei Populare a R.D.G.

i

»

urăm 
mari

Prof. dr. dr. H. C. ERICH 
CORRENS 

președintele Prezidiului 
Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

Excelentei sale Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Stat ai Republicii Populare Romine

- ... j

în numele guvernului și al poporului din India : și 
în numele meu personal am marea plăcere să trans
mit Excelenței Voastre și prin dv. guvernului și po
porului din Romînia felicitările noastre cele mai

New Delhi

București 
cordiale cu prilejul sărbătorii naționale a țării dv. și 
sincerele noastre urări pentru sănătatea și bunăsta
rea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea 
neîncetată a poporului romîn.

8. RADHAKRISHNAN 
președintele Indiei

r

Excelenței sale Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
în această zi de sărbătoare națională exprim Exce- mai vii felicitări și-urările mele pentru fericirea d-v. 

lenței Voastre, in numele Consiliului Federal, cel« ' personală-și a poporului romîn.
; PAUL CHAUDET

președintele Confederației Elvețiene

I

MOSCOVA. Corespondentul Ager
pres transmite: Cu prilejul zilei na
ționale a Republicii Populare Romî
ne, ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, N. Guină, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei. La 
recepție au participat F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. 
P. C. U. S., secretar al C. C. 
P.C.U.S., A. P. Kirilenko, membru 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., N.
Organov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., E. Afanasenko, președin
tele Consiliului de conducere al A- 
sociației de Prietenie Sovieto-Ro- 
mîne, ministrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., miniștri, deputați ai So
vietului Suprem ai U.R.S.S. și cri 
R.S.F.S.R., ofițeri superiori ai Arma
tei Sovietice, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Moscova, atașați militari, ziariști 
sovietici și străini.

în cadiul recepției și-a dat con
cursul orchestra „Electrecord".

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

In orașele Kiev, Riga, Erevan, 
Tbilisi au avut loc manifestări con
sacrate celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub 
iascist.

del R. P. Romine de la Varșovia 
Gheorghe Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Polonă, a ofe
rit o recepție cu prilejul aniversării 
a 18 ani de la eliberarea țării 
noastre.

Au participat' Edward 
membru 
P.M.U.P.
P.M.U.P., 
membru 
al P.M.U.P. și președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din Po
lonia, Boleslaw Podedworny,- locții
tor al președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, Julian Horo- 
decki, secretar al Consiliului 
Stat, Jozef Winiewicz, locțiitor 
ministrului afacerilor externe, 
deusz Gede, prim vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării, 
Mieczyslaw Jagielski, ministrul agri
culturii, Jerzy Bordzilowski, general 
de armată, șeful statului major al 
forțelor armate ale R. P. Polone, Ta
deusz Kotarbinski, președintele Aca
demiei Polone de știință, miniștri, 
ofițeri superiori, activiști de partid 
și de stat, conducători și activiști ai 
organizațiilor de masă, oameni de 
știință, cultură și artă etc.

De asemenea au participat șeii 
și membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Varșovia, atașați mili
tari, ziariști polonezi și străini.

Recepția s-a desfășurat intr-i 
mosferă de caldă prietenie.

Ochab, 
al Biroului Politic al C.C. al 
și secretar al C.C. al 

Ignacy Loga-Sowinski, 
al Biroului Politic al C.C.

de 
al 

Ta-

o at-

VARȘOVIA

jugul RECEPȚIE
LA PALATUL NAȚIUNILOR

DE LA GENEVA
VARȘOVIA. Corespondentul 

preș transmite: In seara zilei 
August a.c. în saloanele Ambasa-

Ager- 
de 23 GENEVA 23 (Agerpres). In

seara zilei de 22 august, tov. Mir-
OgO------------ ---------

„Sintern m urma Uniunii Sovietice 
în creama eie rachete"

cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
și reprezentantul permanent ad-in- 
terim al R. P. Romîne la Geneva, 
Iacob Ionașcu, au oferit o recepție 
în saloanele Palatului Națiunilor.

La recepție au luat parte V. Kuz- 
ne)ov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S. șl șe
ful delegației sovietice la conferin
ța pentru dezarmare ; Milko Tara- 
banov, prim locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Bulgaria; 
M. M. Naszkowski, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Polone ; J. Hajek, lo-cfiitor al minis
trului afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace ; Arthur Dean, șeful 
delegației S.U.A. ; M. F. Mbu, mi
nistrul apărării al Nigeriei, șeful 
delegației nlgeriene ; A. S. Lall, 
șeful delegației Indiei ; M. F. Cava- 
letti, șeful delegației Italiei; Joao 
Augusto de Araujo Castro, șeful 
delegației Braziliei ; Barrington, șe- 
ful delegației birmane ; generalul 
Burns, șeful delegației Canadei ; 
generalul Per Kallin — Suedia ; am
basadorul El Zayyat (R.A.U.) ; Omar 
Lutfi, reprezentantul special al se
cretarului general provizoriu al 
O.N.U. ; Rodino, membru al Came
rei reprezentanților din S. U. A. și 
alții.

Au luat parte, de asemenea, dl. 
Pierre Spinelli, directorul general 
al Oficiului european al Națiunilor 
Unite și crlți directori și funcționari 
europeni din cadrul Oficiului euro
pean al O.N.U., șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Geneva, 
alte persoane oficiale, ziariști.

La recepție erau de față, de ase
menea, acad. Tudor Arghezl șî mi- 
tropolitul Moldovei, Justin Moi- 
sescu.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

FELICITĂRILE CONGRESULUI

După cum s-a anunțat în ziarul 
nostru d'e ieri, în bazinul carboni
fer din Asturia (Spania) a izbucnit 
o nouă mișcare grevistă. în timp ce 
se aștepta o reglementare rapidă 
a mișcărilor revendicative care au 
început sîmbăta trecută, în mai 
multe mine, relatează France 
Presse, ele s-au extins, avînd,j - 
caracter politic, după cum afin? i 
observatorii.

Aproximativ 8 000 de mineri din 
Asturia au fost concediați de pa
troni ca represalii pentru con
tinuarea grevei începute la o 
serie de mine, grevă prin care se 
cere reducerea săptămînii de lucru 
și majorarea salariilor. Autoritățile 
franchiste amenință că „vor lua toa
te măsurile de care dispun“ împo
triva minerilor.

e

Declarația guvernului 
R. D. Germane

U- I. S.

Conferința de presă a președintelui Kennedy
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

In cadrul conferinței de presă din 
22 august, președintele J. Kennedy 
a spus :

Sîntem în urma Uniunii Sovietice 
în ce privește crearea de rachete cu 
rază lungă de acțiune. Am arătat 
încă de mult că am început tîrziu 
construcția acestor rachete. Am ră
mas în urmă.

Construcția unor rachete de pro
porțiile celor de care dispune Uni
unea Sovietică, presupune 
colosală. în concluzie, a 
Kennedy, am rămas în 
vom continua să rămînem 
încă un anumit timp.

Kennedy a declarat 
cosmice sovietice sînt 
mult mai mari decît

mandamentului garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin, Kennedy a spus 
că Departamentul de Stat a dat 
publicității o declarație în această 
problemă. Statele Unite se vor con
sulta cu Anglia și Franța.

LENINGRAD 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 august Con
gresul Uniunii Internaționale a Stu
denților la lucrările căruia partici
pă reprezentanți din 90 de țări, a 
felicitat delegația studenților din 
R. P. Romină cu prilejul celei d9-a 
18-a aniversări a eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist.

BERLIN 23 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite : La 22 august a fost dată 
publicității la Berlin declarația gu
vernului Republicii Democrate Ger
mane în legătură cu hotărîrea gu
vernului sovietic de a desființa Co
mandamentul garnizoanei trupei 
sovietice din Berlin. în declarație je 
arată că adoptînd hotărîrea cu pri
vire la desființarea Comandamentu
lui garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin, guvernul Uniunii Sovietice 
s-a consultat cu guvernul R.D.G.

Guvernul și populația Republicii 
Democrate Germane, se arată în 
declarație, salută • hotărîrea guver
nului U.R.S.S. de a desființa Co
mandamentul garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin și consideră ă- 
ceastă hotărîre o contribuție la li
chidarea rămășițelor celui de-al. 
doilea război mondial, o contribu
ție menită să; înlesnească realizarea 
reglementării pașnice a problemei 
germane și rezolvarea pașnică pe a- 
ceastă bază a problemei Berlinului 
occidental.

OftO

Transforarea lui Gizen^a 
intr-un alt loc secret

oeo

o muncă 
declarat 

urmă și 
în urmă

rachetele 
proporții

că 
de 
cele la care 

lucrează oamenii de știință ameri
cani potrivit proiectului „Saturn”.

In momentul de față, a declarat 
Kennedy, Statele Unite depun efor
turi uriașe în activitatea de cerce
tări științifice, încercînd să creeze 
rachete mai puternice, fapt care 
costă mulți bani.

Oricine va încerca să afirme 
nu sîntem în urmă va induce 
eroare poporul american, a spus 
președintele. Va trece destul de 
mult timp pînă ce ne vom putea 
compara cu Uniunea Sovietică, deși 
nu avem nici un motiv să credem 
că Uniunea Sovietică ar intenționa 
să înceteze cercetarea Cosmosului.

La întrebarea în legătură cu re
acția Statelor Unite la desființarea 
de către Uniunea Sovietică a Co-

De ce a amerizat Carpenter departe de locul stabilit
NEW YORK 23 (Ager

pres). — Luînd cuvînful 
în fața unui mare număr 
de specialiști în domeniul 
cercetărilor cosmice reu
niți în orașul Houston 
(Texas), John Boynton, 
specialist în navele cos
mice de tipul „Mercury", 
a declarat că cosmonau
tul american Scott Car
penter a amerizat la 24 

la aproximativ 400

km de locul stabilit dato
rită unor defecțiuni ale 
aparatajului navei sale 
„Aurora-7". Boynton a pre
cizat că rachetele pentru 
frînarea vitezei au intrat 
în funcțiune cu trei se
cunde mai tîrziu decît 
era prevăzut datorită fap
tului că sondele care 
căutau orizontul terestru 
au furnizat date inexacte, 
blocînd astfel sistemul de 
declanșare a acestor

chete. Potrivit declarații
lor lui Boynton, cosmo
nautul Carpenter a aștep
tat două secunde ca sis
temul automat de declan
șare a rachetelor de 
frînare să funcționeze 
după care a apelat la 
bufonul manual. Cu toate 
acestea Carpenter a sem
nalat o înfîrziere de încă 
o secundă pînă ce prima 
rachetă a început să 
funcționeze.

j CAIRO 23 (Agerpres). — Luînd j 
[ cuvînful la o conferință de presă, j 
( secretarul permanent al Comitetului J 
f international de apărare a lui Gi- j 
f zenga, juristul Amin Fahim din j 
I R.A.U., a declarat că autoritățile J 
f congoleze refuză și acum să acorde j 
( vize de intrare avoca(ilor lui Gi- | 
( zenga.
f .
i planează primejdia exterminării 
(zice. A fost adoptată hotărîrea __ 
I el să fie transferat într-un alt loc. j 
( ținut de auforifăfi în cel mai strict I 
(secret. Nu este permis nici unui ! 
( medic să-l viziteze. Politia declară j 
i că nu răspunde de viaja lui Gi- J 
j. zenga“, I

J
Asupra lui Gizenga, a spus el, ) 

“ ....................................«J
ca I
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DEZVĂLUIRILE 
PROF. VAN ALLEN

WASHINGTON. Un grup de sa- 
vanți americani, în frunte cu prof, 
van Allen, descoperitorul centurii 
de radiații în jurul Pămîntului care 
ti poartă numele, au informat gu
vernul S.U.A. că explozia nucleară 
la mare altitudine efectuată luna 
trecută de S.U.A. a avut efecte asu
pra acestei centuri de radiații, 
creînd o nouă centură, ceea ce în
greunează și mai mult cercetările 
cosmice în scopuri pașnice. Trei sa
teliți artificiali (doi americani și 
unul englez), care se rotesc în jurul 
Pămîntului, au fost supuși radia
țiilor care au avut o asemenea 
forță, tncit au avariat bateriile lor 
solare.

HAVANA. La 21 august a avut 
loc la Havana vernisajul expo
ziției de monumente arheologice 
romîneștl organizată de Comi
sia națională cubană pentru 
U.N.E.S.C.O. la Muzeul Montane 
de la Universitatea din Havana. 
Expoziția se bucură de un fru
mos succes.

NEW YORK. La 23 august, indi
vizi necunoscuți au făcut o perche
ziție la sediul corespondentului din 
New York al ziarului „Pravda“, în 
lipsa acestuia. Au dispărut bloc
notesuri cu însemnări ale corespon
dentului, două mașini de scris, un 
aparat de filmat, un ceas de mînă 
și alte obiecte. Poliția 
nu se grăbește să 
„musafirii nepoftiți“.

• Sub titlul „Nici 
Vietnamul de sud”,

din New York 
descopere pe

un succes în 
.............    , ziarul „New 

York Telegraph and Sun" a. publi
cat un articol redacțional în care se 
spune printre altele : „Din Vietna
mul de sud continuă să sosească 
știri puțin îmbucurătoare despre ac
țiunile militare care se desfășoară

Peste 1 500 de delegate ale munci
toarelor sezoniere din Japonia au or
ganizat un miting de protest Împo
triva legiuirilor reacționare privind 
munca femeilor. în fotografia alătu
rată ; Sanzo Nosaka, președintele 
C. C. al P. C. din Japonia, membru al 
parlamentului, primește moțiunea fe
meilor.

acolo. Operațiunea de proporții mari 
împotriva partizanilor, care a fost pre
gătită minuțios timp de trei luni, nu a 
dat în mod practic nici un rezultat”.

QUITO. Cîteva mii de funcționari 
bancari din Guayaquil (Ecuador) au 
declarat grevă. Greviștii, care s-au 
baricadat în interiorul clădirilor 
băncilor, au fost atacați cu brutali
tate de poliție.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE" (GTădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20,15).

TEATRUL EVREIESC DE STAT BUCU
REȘTI (Grădina din Str. Mircea Vodă 
Nr. 5) : SOACRA ȘI NORA — (orele
20.15) .

CIRCUL DE STAT : Spectacolele An
samblului Circului din Guandun (R. P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. 713 
ZAREA : Republica (9,45;
21.15) , I. C. Frimu (9; 11; ... ...
21; grădină — 20; 22). 49 DE ZILE 
PACIFIC : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
grădină — 20,30), Gh. Doja (10; 12; 
17; 19; 21), Grădina Progresul (20). 
VISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21; grădină — 20). VlRSTA DE
AUR A COMEDIEI : 1 Mai (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Flacăra (10; 16,15; 18,15; 20,30). 
Volga (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19;
20,45), G. C'oșbuc (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Ciulești (20), Stadionul Dinamo 
(20), Arenele Libertății (20), VALEA 
VULTURILOR : V. Aiecsandrl (10,30: 
12.15; 15,15; 17; 19; 21), Tineretului (9,30; 
11,20; 13,10; 15; 16,45; 18,25; 20,30),
23 August (10; 12; 15; 17; grădină 20). 
Munca (11), Vasile Roaită (10; 12; 15; 17; 
19; grădină 19.45; 21,30). LACRIMI TIR- 
ZII ; București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30: grădină 20), 
Olga Banele (15; 17; grădină — 20,30), mascop (ambele serii)’ POST-RESTANT: Lumina (rulează îri - 1 ®erW-
continuare de la 10 la 14,10; 16,15; 18,25; 
20,30). M-AM SATURAT DE CĂSNICIE : 
Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Popular (16; 18,15; 20.30), llie Pintilie (16; 
18; grădină 20). FANTOMELE DIN SPES-

CERE ATERI- 
12; 14; 17; 
13; 15; 17;

19;
19;
ÎN 

; 19;
21;
15; 

RE-

ȘART : Central (9,45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21; grădină 
20), Donca Simo (11; 15; 17; 19; 21; gră
dină 20). PROG-RAM PENTRU COPII : 
13 Septembrie (10). CONFIDENTUL 
DOAMNELOR : 13 Septembrie (11,30; 16; 
18,15; 20,30). FIUL HAIDUCULUI : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la 19), T. Vladimirescu (16; 18; 
20). NUMAI O GLUMA : rulează la cine
matografele Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). SENTINȚA SE VA DA JOI: înfră
țirea între popoare (15,30). CETATEA 
HURRAMZAMIN : Cultural (14,45; 16,50; 
18,55; 21). LĂSAREA NOPȚII : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 la 19) Arta (16; 18; grădină 20). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTĂ : 
Grivița (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). POM
PIERUL ATOMIC : rulează la cinemato
graful C David (15; 17; 19; 21). BĂTRÎ- 
NUL ȘI MAREA : Unirea (16; 18,15; gră
dină 20,15). AL NOUĂLEA CERC : Munca 
(16; 18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
FRUMOASA AMERICANĂ : Moșilor (16; 
18; 21; grădină — 20), Floreasca (16; 18,15: 
20,30). FETELE — cinemascop : rulează 
la cinematograful M. Eminescu (16; 13,15: 
20,30). PLANETA FURTUNILOR : Lu
ceafărul (15; 17; 19; grădină 20,30), B. 
Delavrancea (16; 18; 20). CIND COME
DIA ERA REGE : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). 
MONGOLII — cinemascop : 16 Februarie 
(16; 18; 20), 30 Decembrie (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30). CIND VINE DRAGOSTEA: 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 

. (15; 17; 19; 21). AUSTERLITZ - cine-
Grădina Tudor 

Vladimirescu (19,45). DACA ȚII LA 
MINE; Drumul serii (14,30; 16,45: 19; 21,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,25 — Emisiune pen
tru copil și tineretul școlar ; „N-AȚI

VĂZUT DUMNEAVOASTRĂ VACAN
ȚA ? de Ion Mustață și Marin Traian. 
Muzica : Florentin Delmar. 20,15 — 
Transmisiune din studioul de concerte 
al Radioteleviziunii : MUZICĂ POPU
LARA ROMINEASCA. Cîntă .orchestra 
de muzică populară a Radioteleviziunii. 
In pauză ; filmul documentar „ARTA 
VECHE IN C'ASA NOUA“ — o producție 
a Studioului cinematografic „Al. Sahia". 
In jurul orei 22,30 — „HALLO UNDINE“ 
— emisiune de estradă primită din 
partea Televiziunii din R. D. Germană. 
In încheiere ; Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă, 

cu cerul variabil, mai mult senin. Vîn- 
tul a suflat slab din sud-vest. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprite' 
între 19 grade la Gheorghieni și 30-^4 
grade la Băilești și Giurgiu.

Ieri în București : vremea a fost fru
moasă, cu cer vșriabil, parțial noros. 
Vîntul a suflat slab din sectorul vestic. 
Temperatura maximă a atins valori cu
prinse între 29 de grade la umbră și 43 
de grade la soare, la suprafața solului.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 august : vreme frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. In nord-estul țării șl în regiu
nile de muhte vor cădea, ploi Ideale, de 
scurtă durată. Vînt slab. Temperatura 
în general staționară. Minimele, vor fl 
cuprinse între 10-29 de grade, iar ma
ximele între 22—32 de grade, Ideal mai 
ridicate în sudtil . țării.
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In București : vremea continuă1 să fie 
frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin, vînt slab. Tem
peratura staționară.
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