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însuflețit de succesele obținute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, de minunatele perspective de înflorire continuă 
a patriei, întregul nostru popor a sărbătorit a 19-a aniversare 
a eliberării țării într-o atmosferă de puternic entuziasm, exprimindu-și 
hotărîrea de a munci cu elan pentru a obține noi victorii în înfăptuirea 
sarcinilor istorice ale desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii la 
construirea comunismului.

(Foto i Gh. VlnțUSlAspect al tribunei centrale in timpul parăzli militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală

PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA OAMENHOR MUNCII DIN CAPITALA
în dimineața zilei de 23 August a a- 

vut loc în București tradiționala paradă 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii, cu ocazia împlinirii a 19 ani de 
la eliberarea Romîniei de sub jugul fas
cist.

Piața Aviatorilor avea un aspect fe
stiv. O mare stemă a R. P. Romine, în
cadrată de datele : „1944—1963“, sub 
care era înscrisă urarea „Trăiască 23 
August — ziua eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist“, domina tribuna ofi
cială. Deasupra tribunelor se aflau por
tretele marilor dascăli ai proletariatului 
mondial : Marx-Engels-Lenin, precum 
și pancarte cu urările : „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă !“, „Slavă 
Partidului Muncitoresc Romîn — con
ducătorul încercat al poporului, inspira
torul și organizatorul victoriilor noas
tre !“, „Trăiască atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă !“, „Trăiască uni
tatea și coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Trăiască 
prietenia și colaborarea frățească a po
poarelor țărilor socialiste !“, „Trăiască 
pacea și prietenia între popoare 1“. Pre
tutindeni erau arborate drapele roșii și 
tricolore.

în tribune au luat loc conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali activi și de rezervă — 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, fruntași în muncă 
din întreprinderile bucureștene, acade
micieni și alți oameni de știință și cul
tură. oaspeți de peste hotare, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai presei străine.

Erau de fată șefii misiunilor diplo
matice acreditați în R. P Romînă. ata- 
șații militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ora 8. în aplauzele și aclamațiile pu
ternice, îndelungate, ale celor prezenți 
în piață, iau loc în tribuna oficială con
ducătorii partidului și statului, tovară
șii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol. Emil Bodnăraș, Petre Borilă. 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Dumitru Coliu. Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec. Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, membri ai C.C. al P.M.R.. 
ai Consiliului de Stat și guvernului.

în tribuna centrală se afla, de aseme
nea, Dolores Ibarruri, președintele Par
tidului Comunist din Spania.

Răsună sunete prelungi de trompete 
Ministrul forțelor armate ale R. P Ro- 
mîne, general de armată Leontin Sălă- 
jan, membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., însoțit de coman
dantul parăzii, general maior Ion 
Gheorghe, trece în revistă trupele aflate 
în piață și pe Bulevardul Aviatorilor și 
le felicită cu prilejul celei de-a 19-a a- 
niversări a eliberării noastre naționale 
Militarii răspund cu puternice și înde
lungate urale.

Generalul de armată Leontin Sălă- 
jan urcă apoi la tribuna oficială.

Răsună solemn acordurile Imnului de 
stat al R. P. Romine, în timp ce în cin
stea măreței sărbători se trag 21 de 
salve de artilerie.

începe parada militară și demonstra 
ția oamenilor muncii.

BUN VENIT ANULUI 20 I
Devenită o scumpă tra

diție, o tradifie mereu ti- 
nără și proaspătă, sărbă
torirea lui 23 August a 
fost anul acesta o mărtu
rie emoționantă a succe
selor și elanului creator 
cu care poporul nostru, 
sub conducerea departe- 
văzătoare a partidului, 
pășește în cel de-al 
XX-lea an de la eliberare.

Orașele și satele, pa
voazate, au îmbrăcat 
straie de sărbătoare. Dar, 
oricît de impresionante au 
fost aceste podoabe săr
bătorești, trebuie spus că 
și mai impresionantă a 
iost imaginea a înseși a- 
cestor orașe și sate, cu oa
menii lor plini de voie bu
nă, cu uzinele și școlile 
lor noi, cu casele, străzile 
și cartierele lor noi, po
doabe trainic turnate în 
beton și metal — într-un 
cuvînt, fata tînără și e- 
nergică a tării noastre, 
așa cum arată azi.

Ca de obicei, sub cerul 
acestei zile de sărbătoare 
au răsunat cu putere și 
entuziasm marile demons
trații ale oamenilor mun
cii. Pretutindeni în (ară

aceste demonstrații au 
prilejuit însuflețite mani
festări ale unității între
gului popor în jurul parti
dului și guvernului, ale 
voinfei sale patriotice de 
a îndeplini în continuare 
sarcinile mărețe ale desă
vîrșirii construcției socia
liste șl ale trecerii Ia 
construirea comunismului.

Din toate coifurile Re
publicii au venit vești 
despre noile realizări cu 
care au ieșit în întîmpina- 
rea marii zile oamenii in
dustriei socialiste, colec
tiviștii de pe ogoare, căr
turarii, tineretul nostru, 
întreaga suflare munci
toare a tării.

Cifre și flori, flori și ci
fre... — în coloanele den
se și multicolore care tre
ceau aclamînd și cîntînd 
prin Piafa Aviatorilor ve
deai oglindindu-se drumul 
înainte al tării, pe calea 
înfloririi. In mod deosebit, 
impresionează voioșia și 
optimismul viguros pe 
care le radiază coloanele 
demonstranților ; bărbații 
și femeile care trec prin 
piață, oameni de toate 
viratele și meseriile, unifl

în același elan, au acumu
lat în anii de la eliberare 
și acumulează mai depar
te, sub conducerea parti
dului, o vastă experiență. 
Cite greutăți și piedici nu 
au învins oamenii muncii 
în acești 19 ani, din zilele 
insurecfiei armate pînă în 
anii rodnici ai făuririi ba
zei tehnico-materiale a so
cialismului ! Multi dintre 
cei care demonstrează au 
devenit stăpîni priceput! 
ai tehnicii noi, pasionafi 
și perseverenți ; alții, mal 
tineri, n-au apucat să cu
noască greutățile trecutu
lui, dar dispun de condiții 
din cele mai bune pentru 
a învăfa, a-și desfășura 
larg aptitudinile creatoare.

Coloane dense, mani
festații pline de înflăcă
rare ; prin urale și acla
mații, prin inscripțiile pa
nourilor, ca și prin zîmbe- 
lul și bucuria fefelor — 
totul îți vorbește despre 
încrederea poporului nos
tru în viitorul său, despre 
hotărîrea sa de a munci 
mai departe, cu abnega
ție, pe drumul de victorii 
pe care ÎI călăuzește par
tidul. Oamenii muncii s-au

încredințat, prin propria 
lor experiență și propriul 
lor trai, de justefea poli
ticii partidului — și ei își 
exprimă această convin
gere scandînd cu însufle
țire :
Partidul Muncitoresc — 
Forța celor ce muncesc I 
J Demonstrafia cu prile
jul marii noastre sărbă
tori naționale a însemnat 
totodată o manifestare 
puternică a internaționa
lismului proletar, a prie
teniei cu popoarele Uni
unii Sovietice și ale celor
lalte fări socialiste, a 
unității cu mișcarea co
munistă și muncitorească 
internațională și a soli
darității cu popoarele 
care luptă pentru inde
pendentă și pentru con
solidarea ei. Ca un singur 
om, sutele de mii de de
monstrant! din Capitală și 
din țară, întregul nostru 
popor și-a manifestat ho
tărîrea de a lupta șl pe 
viitor pentru întărirea 
păcii în lume.

Insuilefit de succesele 
obfinute în construcția 
pașnică, poporul nostru 
pășește cu încredere și e- 
lan în cel de-al 20-lea an 
a! noii sale istorii.

S. FARCAȘAN

Recepția cu prilejul celei de-a 19-a aniversări
a eliberării Romîniei de sub

în seara zilei de 23 August, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, a oferit o 
recepție în saloanele Consiliului de 
Miniștri, cu prilejul celei de-a 19-a 

[ aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea,

Gh. Gaston Marin, membri ai C. C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri su
periori, activiști ai organelor centra
le de partid și de stat, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, academi
cieni și alți oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, oas
peți de peste hotare.

La recepție au participat șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și atașați militari.

în timpul recepției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe

jugul fascist
Maurer, a toastat pentru sănătatea, 
prosperitatea și fericirea poporului 
nostru, pentru pace și prietenie în
tre popoare, în sănătatea celor pre
zenți.

în numele corpului diplomatic, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Arso 
Milatovici, a felicitat poporul romîn, 
pe tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer și pe 
ceilalți conducători, a urat noi suc
cese Republicii Populare Romîne, a 
toastat pentru prietenie și pace în
tre toate popoarele.

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

(Agerpres) In Piața Aviatorilor — o puternică revărsare de entuziasm (Foto : A. Cartojan)
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Corespondenții noștri' 
transmit ,

HUNEDOARA Hotărîrea siderurgiștilor
Hunedoara — puternica inimă de 

otel a tatii — a întîmpinat marea 
sărbătoare a eliberării cu tradițio
nala atmosferă de entuziasm și bu- 
cutie. Mtndrl de realizările obținu
te zecile de mii de siderurgiști și 
constructor: și-au manifestat hotă- 
rîrea de a lupta neobosit pentru de
săvârșirea construcției socialiste in 
patria noastră.

După cuvîntarea rostită de tova
rășul Gheorghe Ordeanu, secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
a început demonstrația oamenilor 
muncii hunedoreni. O mare de stea
guri roșii și tricolore se revarsă în 
Piața Libertății. Colectivele de side
rurgiști evidențiate în întrecerea 
pentru sporirea producției de me
tal sînt întîmpinate cu urale și 
aplauze puternice. Cocsarii rapor
tează — prin cifre înscrise pe un 
panou — că numai în cursul ulti
melor două luni au trimis furna
lelor aproape 3 000 tone de cocs, de 
calitate superioară. Eforturile cocsa- 
rilor s-au făcut simțite și pe... gra
ficele furnaliștilor care au dat

peste prevederile planului de pro
ducție aproape 1 500 tone de fontă.

Prin fata tribunei trec apoi colec
tivele de siderurgiști care deservesc 
marile obiective industriale date în 
exploatare în ultima vreme. Succe
sele obținute sînt o dovadă a ho- 
tărîrii acestor colective de a asigura 
în timpul cel mai scurt realizarea 
indicilor tehnico-economici planifi
cați.

Carele alegorice ale siderurgiști- 
lor oglindesc marile transformări 
petrecute la Hunedoara și pe harta 
patriei în cei 19 ani de muncă și 
viată liberă, sub conducerea parti
dului. Un frumos car alegoric de
monstrează sugestiv înaltul nivel de 
mecanizare și automatizare al agre
gatelor ce s-au construit și se con
struiesc la Hunedoara.

Demonstrația zecilor de mii de ei- 
derurgiști și constructori hunedoreni 
a fost o puternică manifestare a 
hotărîrii lor de a obține în viitor 
noi succese în îndeplinirea exem
plară a planului, în înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

150 000 000 lei. Constructorii de lo
cuințe au dat în folosință oa
menilor muncii din orașele Plo
iești, Tîrgoviște, Buzău și Cîmpina 
peste 1 000 de apartamente. Un mare 
panou arată că în satele și orașele, 
regiunii s-au construit numeroase 
școli, cămine culturale și cinemato
grafe.

Gospodăriile agricole de stat ra

portează că pînă la această dată au 
fost terminate arăturile de vară, lu
crare care se apropie de sfîrșit și pe 
ogoarele gospodăriilor colective. En
tuziasmul, mîndria, încrederea în 
forțele proprii, devotamentul față de 
partid și atașamentul față de politica 
lui — iată ce a caracterizat 'de
monstrația oamenilor muncii din o- 
rașul și raionul Ploiești.

CONSTANȚA Umăr la umăr,

TG. MUREȘ Înfrățiți în muncă

muncitori și țărani
Constanța — poarta țării noastre 

spre mările și oceanele lumii — ră
sună de cîntece și veselie. Drapele 
roșii și tricolore împodobesc Bule
vardul Tomis și Piața Palatului 
Sporturilor. In fruntea coloanelor 
demonstrează muncitorii șantieru
lui naval, docherii și marinarii 
portului Constanța. Trec apoi 
muncitorii și tehnicienii Uzinei de 
acid sulfuric și superfosfat de la 
Năvodari, care trimit agriculturii 
noastre cantități însemnate de în
grășăminte chimice. Urmează co
lectivele Fabricii de semicelulo- 
ză Palas, întreprinderilor de con
strucții și de prefabricate, pre
cum și lucrători din diferite între
prinderi și instituții din oraș.

La Constanța, umăr la umăr cu 
muncitorii, demonstrează mecaniza
tori și lucrători din G.A.S. și S.M.T., 
colectiviști, care au venit într-o 
lungă coloană de autocamioane și 
tractoare. In fruntea coloanei se a- 
flă lucrători de la G.A.S. Moșneni, 
Agigea, Ovidiu, Murfatlar, care

anul acesta au obținut bune re
zultate în sporirea producției 
vegetale și animale. Urmează lu
crătorii din S.M.T.-uri. Pentru re
zultatele bune obținute, S.M.T. „23 
August“ a primit steagul roșu de 
unitate fruntașă pe țară.

Trec solii gospodăriilor colective. 
Cu vii aplauze sînt întîmpinați co
lectiviștii din Palazu Mare, Peci- 
neaga. Horia, Straja, Cumpăna etc. 
Ce mare este deosebirea între țăranii 
dobrogeni din trecut și colectiviștii 
de azi. Ei obțin an de an recolte de 
două-trei ori mai mari decît în tre
cut. Semnele bunăstării colec
tiviștilor se văd și în cele 50 000 
case noi construite și renovate în 
satele regiunii. Cît trece coloana co
lectiviștilor răsună lozinci și urale 
prin care ei își manifestă recunoș
tința și dragostea față de partid care 
le-a arătat calea spre viața nouă, 
hotărîrea de a munci cu și mai mult 
elan pentru întărirea gospodăriilor 
colective și sporirea producției agri
cole.

Zorii zilei au găsit orașul Tg. 
Mureș împodobit sărbătorește. Fla
muri tricolore și purpurii împodo
besc clădirile, coloane de oameni ai 
muncii se îndreaptă spre Piața Cen
trală. La mitingul organizat cu pri
lejul zilei de 23 August au vorbit : 
Gheorghe Raita (în limba romînă) și 
Anderko Iosif (în limba maghiară)— 
secretari ai comitetului regional de 
partid.

— Anii care au trecut de la elibe
rarea patriei de sub jugul fascist au 
schimbat din temelii și această parte 
de țară — au arătat vorbitorii. In 
regiune au fost construite numeroase 
întreprinderi moderne : combinatul 
de industrializare a lemnului de la 
Gălăuțași, fabrica de zahăr Luduș, 
Filatura de in Gheorghieni și multe 
altele, iar un mare număr de între
prinderi au fost lărgite și mecani
zate.

...Prin fața tribunei oficiale trec co
lectivele -întreprinderilor. Iată-i pe 
muncitorii fabricii de mobilă „23 
August“. Pe grafice sînt înscrise re
zultatele pe care le-au obținut în 
cursul lui 1963. De la începutul anu
lui și pînă acum ei au produs 
mii de garnituri mobilă tip „Căli- 
man I“ peste plan. întregul colectiv 
se mîndrește cu muncitorii Teodor 
Pînca, Novăk Domokos, Aurel Stoi
ca, Székely Agnes și alții care au ob

ținut frumoase rezultate în întrece
rea socialistă.

Care alegorice, grafice, oglindesc 
rezultatele obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derile constructoare de mașini, ale 
întreprinderilor locale din Tg. Mu
reș, ale muncitorilor din transpor
turi. In șirul lung de coloane sînt 
prezenți și constructorii de la T.R.C. 
care de la începutul anului și 
pînă în prezent au realizat circa 
20 000 m p suprafață locuibilă.

Cît de darnic a devenit pămîntul 
lucrat pe întinderi mari cu mijloace 
mecanizate se vede limpede din 
graficele purtate de lucrătorii 
G.A.S.-urilor, de colectiviștii din 
Nazna, Sîntana de Mureș și din alte 
G.A.C.

Atmosfera sărbătorească este în
tregită de apariția echipelor de dan
suri evidențiate la faza regională a 
celui de-al 7-lea concurs al forma
țiilor artistice de amatori. Ele inter
pretează jocuri romînești și ale mi
norităților naționale, ilustrînd frăția 
dintre oamenii muncii romîni, ma
ghiari și de alte naționalități din re
giune, la fel de uniți, sub conduce
rea partidului, în munca lor de zi cu 
zi pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului în scumpa noastră 
patrie.

GALAȚI Tin erețea bă trîn ului port 
dunărean

De dimineață, mii de oameni ai 
muncii se îndreptau spre centrul o- 
rașului, unde urma să aibă loc de
monstrația în cinstea marii sărbători 
naționale a poporului nostru. In ca
drul mitingului a luat cuvîntul to
varășul Constantin Scarlat, membru 
al C.C. al P.M.R., prim secretar al 
comitetului regional de partid, care 
a vorbit despre însemnătatea zilei 
de 23 August șt despre succesele 
obținute în regiune în întîmpinarea 
măreței sărbători.

Anul acesta, demonstrația oame
nilor muncii din Galați a fost des
chisă de constructorii marelui com
binat siderurgic. Prin grafice și pa
nouri, ei au raportat partidului și 
guvernului despre succesele obținute 
în înălțarea acestui gigant al indus
triei românești.

Cu multa însuflețire au demon
strat și laminatorii de la Uzina de 
tablă subțire. Pe panourile aduse de 
ei la demonstrație puteau fi citite 
cifre deosebit de semnificative. Din 
1944 și pînă acum producția uzinei 
a crescut de peste 37 de ori.

Rînd pe rînd trec prin fața tribu
nei colectivele de muncă de la în

treprinderile de textile, Fabricile 
„Apolo". „Brateșul“, „Prutul“, „Du
năreană“ și altele. Constructorii de 
vase de la Șantierul Naval, care cu 
o zi înainte au lansat la apă o nouă 
motonavă, înfățișează pe un car 
alegoric metodele noi de muncă în 
fabricarea cargourilor. Printre cei 
prezenți la această sărbătoare erau 
ing. Panait Melisaratos și maistrul 
Dumitru Cazacu, laureați ai pre
miului de stat pentru contribuția a- 
dusă la construcția cargoului de 
4 500 tone.

...Trec constructorii de locuințe 
din Galați, cei care făuresc tinerețea 
bătrînului oraș. De la începutul a- 
nului și pînă acum, muncitorii din 
cadrul întreprinderilor de construcții 
orășenești și cei de la Trustul re
gional de construcții au dat în folo
sință 1 300 de apartamente.

Carele alegorice ale colectiviștilor 
din raionul Galați au stîrnit vii a- 
plauze în tribune.

In coloane au trecut și cei peste 
1 000 de artiști amatori care au par
ticipat la faza regională a recentu
lui concurs pe țară, cît și sute de 
sportivi. ,

BRAȘOV Bilanț rodnic
Orașul de la poalele Tîm.pei a 

întîmpinat ziua de 23 August în 
haină de sărbătoare. Pretutindeni 
— steaguri tricolore și roșii, ghir
lande de brad, portrete ale con
ducătorilor partidului și guvernu
lui. încă de dimineață, coloane 
nesfîrșite de oameni ai muncii de 
la uzinele și fabricile brașovene 
se îndreptau spre Bulevardul Car- 
pați. Aici a avut loc mitingul. Des
pre însemnătatea zilei de 23 August 
a vorbit tov. Ion Mărcuș, președinte
le Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov, care a 
subliniat totodată rezultatele de 
seamă obținute de colectivele între
prinderilor brașovene.

...începe marea demonstrație a 
oamenilor muncii. Cele mai tinere 
vlăstare — pionierii — se află în 
fruntea coloanelor. Ei fac loc apoi 
masei compacte a muncitorilor de 
la Uzinele „Steagul roșu“. Panouri 
și grafice evidențiază și succesele a- 
cestei Importante unități a industriei 
noastre constructoare de mașini : 
planul pe 7 luni depășit, importante 
economii realizate la prețul de cost.

Un grup compact de tractoare.

vestește apropierea de tribună a al
tor harnici metalurgiști. Pe unul din
tre tractoare — cel mai modern 
tip — se află maistrul Victor Oprea. 
El și alți muncitori aflați acum în 
coloană au lucrat la primul tractor 
romînesc. De atunci s-au fabricat 
aici 14 tipuri de tractoare, din ce 
în ce mai perfecționate. „Cu par
tidul nostru-n frunte, vom avea 
victorii multe", „23 August — liber
tatea ne-a adus“ — lată lozinci 
strigate din mii de piepturi, pe 
întregul .traseu.

Coloanele se scurg una după alta. 
Constructorii trustului, 5-Construcții 
arată prin panouri mari că au dat 
în folosință, de la începutul anului 
și pînă acum în orașul Brașov 460 
de apartamente, construite din pa
nouri mari prefabricate.

Alături de aceste coloane ale 
muncitorilor pășesc și viitoarele ca
dre tehnice, studenții Institutului 
politehnic din Brașov.

Demonstrația este încheiată de 
coloana sportivilor brașoveni, prin
tre care se află zeci și zeci de 
campioni, maeștri și maeștri emeriți 
ai sportului.

„23 August / Libertate ne-a adu* “ — iată un car alegoric care parcă ilustrează această lozincă, scandată ade
sea în timpul demonstrației.

IAȘI
A

In orașul înnoit

PLOIEȘTI Pe panourile petroliștilor
La mitingul și demonstrația care 

au avut loc pe bd. Independenței au 
participat peste 80 000 de oameni ai 
muncii, pionieri și școlari din orașul 
și raionul Ploiești.

Demonstrația a fost deschisă de 
un grup compact de 1 500 de stegari. 
După ei trec pionierii și elevii. 
Constructorii zveltelor instalații de 
foraj 4 LD — muncitorii Uzinelor 
„1 Mai“ — sînt prezenți cu un 
car alegoric înfățișînd o nouă in
stalație de foraj, cu toate motoa
rele și agregatele în funcțiune, su
pravegheate de muncitori în salo
pete albastre. Urmează apoi colecti
vele de muncă de la rafinării : co
lectivul rafinăriei Ploiești, decorat 
cu Ordinul Muncii clasa I și Or

dinul Apărarea patriei clasa a Il-a, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la rafinăria Brazi, unde s-au pus 
în funcțiune moderne instalații de 
reformare catalitică și de hidrofina- 
re a motorinei ș.a.

Trec apoi prin fața tribunei ofi
ciale, în grupuri compacte, ceferiștii 
de la nodul de cale ferată Ploiești, 
purtînd grafice din care rezultă că 
au remorcat 1 050 trenuri cu supra- 
tonaj.

Panourile cu care au venit la de
monstrație oamenii muncii din ora
șul și raionul Ploiești înfățișează, 
de asemenea, un bilanț rodnic, 
întreprinderile industriale și uni
tățile economice din regiunea Plo
iești au livrat în 7 luni, peste 
plan, produse în valoare de

Chiar și cei care nu l-au vizitat în 
ultima vreme au aflat desigur cît de 
mult și-a schimbat lașul înfățișarea, 
că a întinerit, devine un oraș modern. 
Asistînd, în Piața Unirii, la demons
trația plină de entuziasm a oa
menilor muncii găsești și răspunsul 
la întrebarea : ce anume face să înti
nerească' lașul ? Cuvîntul rostit la mi
ting de tov. Constantin Soroiu, mem
bru al biroului Comitetului regional 
Iași al P.M.R., carele alegorice, pan
cartele purtate de demonstranți au 
dat o imagine grăitoare realizărilor 
obținute în înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare a industriei și a- 
griculturii regiunii, de creștere a ni
velului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc. Numai din 1960 în
coace la Iași au intrat în funcțiune 
fabrica de mobilă cu o capacitate de 
10 000—12 000 garnituri pe an, fabrica 
de produse lactate, fabrica de ulei, 
o fabrică de pline. Se realizează obi
ectivele planului de 6 ani și cele sta
bilite cu prilejul vizitei conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Iași.

lașului îi dau un aspect tineresc 
noile blocuri de loculnfe. Numai în 
ultimii 3 ani s-au construit șl dat în 
folosință oamenilor muncii peste 5 000 
apartamente. In acest an s-a deschis

Ia Iași un șantier unde se vor construi 
peste 2 200 apartamente.

Timp de aproape două ore a durat 
demonstrația. După miile de pionieri 
și școlari, au urmat coloanele munci
torilor de Ia atelierele de reparat ma
terial rulant „Nicotină", apoi texti- 
liștii. Harnicul colectiv de Ia fabrica 
„Țesătura" a produs în cinstea zilei 
de 23 August 28 000 kg fire de bum
bac și aproape 100 000 m p țesături 
peste plan, iar cel de la fabrica de tri
cotaje „Moldova" — 103 000 bucăfi 
tricotaje peste plan.

S-a dezvoltat și lașul universitar. 
Pentru studenții celor 6 institute de 
învăfămînt superior s-au construit în 
anii puterii populare 14 cămine stu
dențești cu 330 locuri fiecare și este 
aproape de sfîrșit construcția altor 4 
cămine și a unei cantine cu 2 000 
locuri. Șirul realizărilor se continuă...

Defilînd prin fața tribunelor, cadrele 
didactice, tineretul, și-au manifestat 
recunoștința și dragostea fată de 
partid și guvern pentru condițiile 
create dezvoltării științei și culturii 
în patria noastră.

Oamenii muncii din Iași au sărbăto
rit a 19-a aniversare a eliberării pa
triei noastre cu hotărîrea de a obfine 
în viitor noi rezultate în înflorirea 
orașului și regiunii.

Seara —în parcuri 
și pe estrade

Mii de bucureșteni au partici
pat ieri pînă seara tîrziu la ma
nifestările cultural-artistice care 
au avut loc pe estradele amena
jate în parcuri, piețe și păduri, 
la casele raionale de cultură și 
pe scenele teatrelor de vară. Un 
bogat program artistic a fost pre
zentat, în piața Republicii de 
fanfara M.F.A., formațiile artis
tice de la uzina „23 August", 
C.P.C.S., întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie“ etc. Pe sce
nele teatrelor de vară din parcu
rile „Herăstrău“ și „23 August“ 
au evoluat Ansamblul de cîntece 
și dansuri al M.A.I., formațiile 
artistice ale uzinei „Republica", 
soliștii și orchestra Filarmonicii 
de stat „George Enescu“ ș.a. Ma
nifestări cultural-artistice fru
moase au avut loc și pe estradele 
din pădurile Băneasa, Pustnicul, 
Andronache, Buda-Argeș.

Alte mii de tineri fruntași în 
muncă din Capitală au petrecut 
la carnavalurile organizate pen
tru ei la casele raionale de cul
tură ale tineretului. Programul 
prezentat. în fața tinerilor care 
a.u participat la carnavalul de la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul N. Bălcescu a cuprins 
selecții din cele mai reușite cu
plete ale brigăzii artistice de a- 
gitație din cadrul acestei case de 
cultură.

Seara, cerul Bucureștiului a 
fost iluminat feeric de buchetele 
multicolore ale artificiilor.

V. TINCU

Pe străzile Constanței... Aspect de la demonstrația oamenilor muncii din Craiova Seara, pe cerul Capitalei

>
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La marea sărbătoare a eliberării [arii — ovații nesfîrșite pentru partid, conducă torul încercat al poporului (Foto î M. Andreescu)

E>E STRAJĂ IPATIHIEI SOCIALISTE
Gata de defilare, bata

lioanele ostășești, impre
sionează prin perfecta 
aliniere, prin ținuta im
punătoare a tinerilor fii 
ai patriei îmbrăcați în 
uniforma Armatei Repu
blicii Populare Romine. 
Desprinzi de pe chipurile 
lor, bronzate de vîntul și 
soarele cîmpurilor de in
strucție, dirzenie, bărbă
ție.

Pe faldurile de mătase 
ale drapelelor — simbol 
al gloriei și vitejiei mili
tare — sînt prinse înalte 
ordine și medalii, cu care 
unitățile respective au 
fost distinse pentru e- 
roismul de care au dat 
dovadă in urmă cu 19 
ani pe cimpurile de luptă 
ale frontului antihitle
rist. In acel august '44, 
la chemarea partidului 
comunist, întreaga arma
tă romină, sprijinită cu 
însuflețire de popor, a 
întors armele împotriva 
cotropitorilor hitleriști, 
luptind alături de bravii 
ostași sovietici, pentru 
eliberarea teritoriului na
țional al patriei, pînă la 
victoria finală asupra 
fascismului. De-a lungul 
celor 260 de zile și de 
nopți de grele bătălii

purtate umăr la umăr de 
militarii romîni și sovie
tici s-a cimentat frăția 
de arme romîno-sovie- 
tică.

Cinstea de a deschide 
parada militară a revenit 
și în acest an ofițerilor 
elevi ai Academiei Mili
tare Generale. Sînt vi
itorii comandanți, lucră
tori politici, ofițeri de 
stat major, cărora le re
vine sarcina de-a form,a 
și educa militari de nă
dejde ai forțelor noastre 
armate. Le urmează ele
vii școlii militare supe
rioare „Nicolae Bălcescu". 
Rindurile au o admira
bilă simetrie, trase parcă 
de o riglă nevăzută. Si 
iată-i apoi opărind în 
Piața Aviatorilor pe cei 
mai tineri participanți la 
paradă, elevii liceelor mi
litare „Dimitrie Cante- 
mir“ și „Ștefan cel Mare“. 
Trec în bloc compact, 
purtînd cu mândrie fru
moasa lor uniformă : 
bluze albe, pantaloni 
kaki, cu vipușcă lată, de 
culoarea purpurei.

...Începe defilarea tru
pelor ; trec, cadențat, in
fanteriștii, într-o aliniere 
perfectă de front și în 
adîncime, apoi grănicerii

— brîul viu al țării. Adu- 
cînd parcă cu ei ceva din 
frumusețea și freamătul 
continuu al mării, defi
lează marinarii, parada 
trupelor terestre închein- 
du-se cu ostașii trupelor 
de securitate.

Sunetele marșului exe
cutat de fanfară sînt 
acoperite de uruitul mo
toarelor și al șenilelor. 
Se apropie de piață, ve
nind dinspre Statuia 
Aviatorilor, unitățile me
canizate. O puternică 
impresie lasă mașinile 
blindate pe șenile, în
tovărășite de transpor
toare blindate și auto- 
amfibii. Trec apoi mili
tarii din trupele de de- 
sant-parașutare, cărora 
le urmează unitățile de 
artilerie —■ artileria anti
tanc. artileria cu reacție, 
în clipa cînd se apropie 
de tribune tunurile anti
aeriene, cerul senin pare, 
deodată, brăzdat de ful
gere. Trec avioanele de 
vînătoare cu reacție, ur
mate îndeaproape de mi
nunate aparate super
sonice ce se avîntă spre 
înalturi.

In acordurile marșu
lui tanchiștilor, apar pe 
caldarîmul pieței coloșii

de oțel. înaintînd pe 
trei șiruri, tancurile defi
lează într-o aliniere atît 
de perfectă încît ai im
presia că au un singur 
conductor. Parada mili
tară o încheie rachetiștii. 
Purtate pe mari platfor
me, rachetele antiaeriene, 
ca uriașe săgeți de ar
gint, stârnesc puternice 
ropote de aplauze.

De-a lungul întregului 
traseu străbătut, ca și în 
Piața Aviatorilor, trupe
le participante au fost 
salutate cu căldură de 
oamenii muncii, care 
văd în armata patriei 
noastre scutul de nă
dejde al cuceririlor so
cialiste ale poporului 
muncitor. Parada milita
ră din Capitală în cin
stea celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fas
cist a prilejuit o grăitoa
re manifestare a discipli
nei ferme, a înaltei pre
gătiri și dotări tehnice a 
forțelor noastre armate 
care, alături de forțele 
armate ale celorlalte țări 
socialiste, veghează cu 
vigilență la apărarea ca
uzei mărețe a socialismu
lui și păcii.

I. MÄRGINEANU

In cîntec și joc, colectiviștii din regiunea București dau glas bucuriei muncii înfrățite.

Tinerete și voioșie

în mișearc —
coLoaiidv
Fanfara militară a tăcut 

iar invitații din tribune s-au 
ridicat în picioare. Se dă 
cuvenitul onor „primăverii 
patriei“ care, în această zi 
de august, răsturnînd parcă 
cronologia anotimpurilor, se 
revarsă nestăvilită într-o 
izbucnire de flori și cîntece. 
Umplînd întreaga piață de 
larma glasurilor lor tinere și 
de veselie, trec pionierii cu 
obrajii îmbujorați de soarele 
litoralului ori al înălțimilor.

Miile de pionieri, purtăto
rii cravatelor roșii, aduc cu 
ei imaginea copilăriei lor fe
ricite. Simbolicele echere și 
compose, ciocane și spice, 
cărți și eprubete purtate in 
mîini de cei mai mici partici
pant la demonstrație, stau 
mărturie unor visuri care mti- 
ne vor deveni certitudine. 
Miine, peste ani, ei vor deve
ni muncitori și ingineri des
toinici, profesori, medici, oa
meni de știință, cadre de nă
dejde ale noii societăți pe 
care ne-o făurim.

Iată-i și pe micii sportivi, 
gata parcă să se ia la în
trecere cu secundele și cen
timetri, însuflețiți de lozin
ca „primii în sport, primii 
la învățătură“. Cu vii și pu
ternice aplauze salută tribu
nele coloana „drumeților ve
seli" Citim pe o mare pan
cartă „Album de vacanță“. 
Numai în vara acestui an 
peste 31 000 școlari din Ca
pitală au fost în tabere și 
excursii iar în întreaga țară, 
mai bine de 2 milioane și 
jumătate de pionieri și șco
lari au participat la tabere, 
drumeții și excursii.

Flori, mii și mii buchete 
de flori, poartă cu ei pio
nierii, oferind imaginea unei 
grădini în mișcare. In dru
mul lor prin fața tribunelor, 
coloanele purtătorilor crava
tei roșii sînt însoțite tot 
timpul de cîntecul izbucnit 
din miile de piepturi : „Mul
țumim din inimă partidu
lui".

M. ION

Platforme speciale poartă rachetele antiaeriene

în acordurile unui marș 
pătrund în piață primele rân
duri ale coloanei sportivilor. 
Prin fata tribunelor defilea
ză maeștri emeriți, maeștri 
ai sportului,! sportivi frun
tași, recordmeni și campioni 
ai țării, iar alături de ei mii 
și mii de tineri și tinere care, 
prin talentul și perseverenta 
lor, urcă treptele măiestriei 
sportive. Spre mijlocul pieței 
înaintează un grup masiv de 
fete și băieți. Un răpăit de 
tobe. Un nou semnal și în 
fața tribunei sportivii în
scriu : „23 August“.

Tinerele sportive execută 
din mers grațioase mișcări de 
gimnastică artistică. Băieții 
prezintă frumusețea diferi
telor sporturi jjs care le 
practică : înotul, canotajul, 
halterele, luptele, fotbalul, 
voleiul...

...Decorul pieței se schimbă 
din nou. O coloană de tineri 
în echipament de culoare 
roșie înaintează ferm. To
bele semnalizează. O e- 
nergică întoarcere, o ghe- 
muire și pe imensul platou 
apar distinct inițialele : 
„P.M.R.".

Trec apoi sportivii aeru
lui : aviatorii, parașutiștii, 
planoriștii, aeromodeliștii...

Privirile asistenței sînt a- 
trase de carul care simbo
lizează jocurile olimpice. 
Un tînăr poartă o torță cu 
flacăra olimpică, amintind 
astfel că peste un an în ca

pitala Japoniei, reprezentan
ții țării noastre vor participa 
la marea întrecere a olim
piadei.

C. MANTU

„CU PARTIDUL NOSTRUM FRUNTE...“

Carul alegoric al uzinei de pompe din Capitală Măiestrie sportivă

„CU PARTIDUL NOSTRU-N FRUNTE / NOI 
AVEM VICTORII MULTE“ — această lozincă 
a fost scandată ieri de zeci de mii de bucu- 
reșteni în timpul marii demonstrații a oame
nilor muncii din Capitală. In ea era expri
mată mîndria pentru succesele dobîndite de 
colectivele întreprinderilor bucureștene în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.

Despre aceste succese vorbeau numeroase 
care alegorice și panouri sugestive. între
prinderile Capitalei dau în prezent peste o 
cin rime din producția industrială a tării și 
cu peste 20 la sută mai mult decît întreaga 
industrie a Romîniei din 1938.

Pe o mare hartă în relief a tării, purtată 
de muncitorii uzinelor „23 August“, se disting 
numeroase 3iluete miniaturale de fabrici și 
uzine : sînt întreprinderile utilate sau reutilate 
in ultimii ani cu agiegate de înaltă tehnici
tate produse de acest puternic colectiv mun
citoresc. De la combinatul siderurgic din 
Hunedoara pînă la fabrica de țevi din Ro
man, de la uzinele „Progresul“ din Brăila 
pînă la complexul petro-chimic din Borzești 
— pretutindeni găsești roade ale muncii har
nice și ale inițiativei creatoare a constructo
rilor de mașini de la „23 August“.

Fiecare colectiv a ținut să înfățișeze noile 
produse cu care contribuie la dezvoltarea 
economică a patriei. Muncitorii și tehnicienii 
de la Uzinele de pompe au prezentat pe un 
car alegoric o pompă de irigare în acțiune. 
Colectivul uzinei a pus pînă acum la dispo
ziția agriculturii sute de asemenea utilaje.

Așa cum ne-au obișnuit toate marile de
monstrații, panourile purtate de întreprinderi 
erau adevărate rapoarte în imagini ale re
zultatelor dobîndite de muncitori în întrece
rea socialistă, în lupta pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii, pentru con
tinua îmbunătățire a produselor. Aveau de 
ce să fie mîndre textilietele de la „Dacia“ 
prezentînd tribunelor panourile și graficele 
care arătau că angajamentele lor în între
cere se îndeplinesc cu succes, că pînă în 
prezent au dat peste plan 32 830 kilograme 
fire și 608 800 metri pătrați țesături.

Cîntecul flutură pe buzele harnicelor mun
citoare de la fabrica de confecții și tricotaje 
„București“ mare unitate a industriei noastre 
ușoare, ridicată în anii puterii populare. 
Deasupra capetelor, printre ghirlande de 
flori, sînt purtate în semn de prețuire portre
tele muncitoarelor evidențiate în întrecerea 
socialistă : Rădița Gheorghiu, Elena Răduță, 
Elena Soare șl altele.

Constructorii bucureștenl au purtat nume
roase panouri și machete ale noilor ansam
bluri de blocuri, dar cea mai sugestivă ilus
trare a eforturilor lor rodnice este îneăși Ca
pitala noastră înnoită, șantierele care îi con
turează profilul unui oraș modern, socialist.

...Iată, în coloane, oameni de știință, cer
cetători și lucrători din institutele Academiei 
R. P. Romîne. Ei raportează partidului că re
zultatele a noi studii și cercetări științifice 
își găsesc aplicația în siderurgie, în rafinării, 
în domeniul construcțiilor de mașini, al ener
geticei și electronicii.

Un mare panou, purtat de lucrătorii Editurii 
Academiei R. P. Romîne, ilustrează creșterea 
numărului de tipărituri științifice în țara noas
tră, al studiilor și lucrărilor originale, dintre 
care nu puține s-au bucurat de prețuire în 
diferite foruri internaționale.

In marea coloană a demonstranților defi
lează studenh și cadre didactice din institu
tele de învătămînt superior ale Capitalei. 
Panouri și grafice vorbesc despre succesele 
revoluției culturale în patria noastră, despre 
dezvoltarea impetuoasă pe care a cunoscut-o 
învățămîntul în anii puterii populare.

Prin fața tribunelor trec oameni de artă și 
cultură, artiști ai unor teatre din Capitală, 
studenti și cadre didactice de la conserva
torul „Ciprian Porumbescu“ de la Institutul 
de arte plastice „N. Grigorescu“. Panourile 
lor sugerează puternica înflorire a artei ro- 
mînești, ilustrind, totodată, creșterea număru
lui de instituții artistice.

In nesfîrșitele coloane de demonstranți, 
intelectualitatea din Capitală — profesori, 
cercetători, medici, artiști — își afirmă cu 
căldură dragostea și atașamentul față de 
partidul care a tăurit pentru oamenii de 
știință și cultură condiții optime de lucru.

...In piață se aud tarafuri ; pășesc coloane 
de manifestant! îmbrăcați în pitorești costume 
naționale. Sînt colectiviștii din regiunea 
București. Iată un car cu flori împletite într-o 
uriașă inscripție — „23 August“, iată un 
„știulete“ mare făcut din baloane ; vedem 
lanuri de grîu și porumb, snopi din care se 
zăresc copii îmbrăcați în galben.

Panourile înfățișează realizările dobîndite 
de gospodăriile agricole colective din regiu
ne în sporirea producției vegetale și animale, 
în consolidarea economico-organizatorică, în 
mărirea avutului obștesc și ridicarea nivelului 
de trai al colectiviștilor Pe calea agriculturii 
socialiste. în condițiile mecanizării și ale 
aplicării științei agrotehnice, muncind și In- 
vățînd, oamenii de pe ogoarele regiunii vor 
dobîndl succese *ot mai mari ; e angajamen
tul pe care și-I iau acum.

...Trec rîndun, rînduri muncitorii, țăranii. 
Intelectualii. Trece colectivul glorioasei 
citadele a „Grivitei Roșii“ înălțînd dea
supra capetelor un grafic care arată că 
această uzină a introdus în producție 
aproape 40 de tipuri de utilaj chimic și 
petrolier... Trec colectivele întreprinderi
lor ridicate în ultimii ani. care îmbogățesc 
profilul industrial al capitalei noastre : fabri
ca de mase plas'ice .București“, fabrica de 
anvelope „Danubiana“, fabrica de băi și ra
diatoare. fabrica de mobilă dțn Militari, fa
brica de produse lactate... Trece harnica 
clasă muncitoare bucureșteană raportînd 
partidului despre minunatele el realizări, 
despre aportul ei plin de rîvnă și entuziasm 
la traducerea în viață a planului de sase ani, 
a sarcinilor puse în fața poporului de Con
gresul al III-lea al partidului... Trec oamenii 
muncii din Capitală, mîndri de prezentul 
luminos al tării, încrezători în viitorul spre 
care ne călăuzește partidul...

V. BÎRLADEANU
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TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Pre
zidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, în numele întregului popor bulgar și în numele nostru, vă trimitem 
dv. și poporului frate romîn cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării Romîniei de sub fascism.

Poporul bulgar se bucură sincer de marile succese obținute de po
porul romîn în construcția socialistă, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, și în cea mai strînsă prietenie și colaborare frățească cu 
marea Uniune Sovietică și celelalte țări ale lagărului socialist. împre
ună cu celelalte state socialiste, Romînia frățească duce cu consecvență 
o politică de coexistență pașnică între țări cu orînduiri sociale diferite, 
luptă pentru stabilirea de relații de bună vecinătate între popoare în 
Balcani și în întreaga lume. Noi sîntem profund convinși de faptul că 
prietenia și colaborarea dintre cele două țări ale noastre, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar se vor 
întări și mai mult și vor contribui la construirea socialismului în țările 
noastre, la întărirea unității și coeziunii lagărului socialist și la apărarea 
păcii în lumea întreagă.

De ziua sărbătorii dv. naționale vă dorim din toată inima, dv., dragi 
tovarăși, și întregului popor romîn noi victorii în opera de construire a 
socialismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre 
popoarele bulgar și romîn !

DIMITAR GANEV TODOR JIVKOV
Președintele Prezidiului Adunării Prim-secretar al C.C. ai P.C. Bulgar 

Populare a R. P. Bulgaria Președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria

Sofia

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București 
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, al întregului popor mongol, precum și al nostru per
sonal, vă trimitem dv. și în persoana dv., Comitetului Central al P.M.R., 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne și întregului popor frate romîn, felicitări cordiale și cele mai bune 
urări cu ocazia marii sărbători naționale a poporului romîn, cea de-a 
19-a aniversare a eliberării Romîniei de tirania fascistă.

Poporul mongol se bucură din inimă de minunatele succese ob
ținute de tovarășii noștri romîni în construcția socialistă care contri
buie la întărirea continuă a puterii marii noastre comunități socialiste.

Constatăm cu bucurie că prietenia și colaborarea frățească a țărilor 
noastre bazate pe marile principii ale marxism-leninismului și ale inter
naționalismului proletar se dezvoltă și se adîncesc spre binele popoare
lor noastre in interesul întăririi și consolidării unității și coeziunii de 
monolit ale puternicului nostru lagăr socialist. în interesul triumfului 
politicii de pace și de coexistență pașnică.

De ziua marii voastre sărbători vă dorim dv., dragi tovarăși și în
tregului popor frate romîn noi și mari succese în lupta pentru construi
rea socialismului în țara dv., în lupta pentru pace și prietenie între po
poare.

J. SAMBU ȚEDENBAL
Președintele Prezidiului Marelui Prim-secretar ai C.C. al Partidului 
Hural Popular al R. P. Mongole Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole

Ulan Bator

Sărbătorirea zilei de 23 August în străinătate

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de .Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, am plăcerea să adresez 
Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase, precum și ură
rile mele sincere pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporu
lui romîn.

MOHAMMED ZAHIR
Kabul

Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a eliberării Romîniei, trans
mitem, în numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și al 
guvernului Republicii Populare Chineze, caldele noastre felicitări po
porului romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii 
Populare Romine.

în ultimul an, poporul frate romîn, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și a gu
vernului Republicii Populare Romine, luptînd unit, a obținut mari reali
zări în construirea socialismului și în lupta pentru înfăptuirea planului 
șesenal al economiei naționale și a depus eforturi susținute pentru apă
rarea păcii în Europa și in lumea întreagă. Poporul chinez se bucură din 
inimă de aceasta.

China și Romînia sînt țări socialiste frățești. în ultimul an, 
călăuzindu-se după principiile respectării reciproce a independentei și 
suveranității, ale egalității în drepturi și avantajului reciproc, întraju
torării și colaborării, colaborarea prietenească între țările noastre în do
meniile economic, cultural, tehnico-științific și în alte domenii a cunos
cut o bună dezvoltare. Această dezvoltare corespunde năzuinței comune 
a popoarelor țărilor noastre, corespunde intereselor comune ale construi
rii socialismului în țările noastre și este în favoarea întăririi unității și 
forței lagărului socialist. Poporul chinez prețuiește întotdeauna prietenia 
cu poporul romîn și este convins că, prin eforturile ambelor părți, prie
tenia profundă dintre poporul chinez și poporul romîn se va consolida și 
se va dezvolta și pe mai departe pe baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar, pe baza Declarațiilor de la Moscova din 1957 
și 1960.

Urăm poporului romin realizări noi și mai mari in lupta pentru con
struirea socialismului, pentru apărarea păcii mondiale și pentru promo
varea cauzei progresului omenirii.

Să trăiască în veci prietenia frățească dintre poporul chinez și po
porul romîn !

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale, adresez Excelenței Voastre caldele 
felicitări ale Consiliului Federal și urări pentru viitorul fericit al poporu
lui romin și pentru fericirea dv. personală.

WILLY SPUHLER 
Președintele Confederației Elvețiene 

Berna

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul zilei eliberării Romîniei adresăm Excelenței Voastre și 
poporului romîn sincerele noastre felicitări. Primiți cele mai bune urări 
ale noastre pentru fericirea Excelenței voastre, precum și pentru prospe
ritatea și progresul continuu al țării dv.

HAILE SELASSIE 
Împăratul Etiopiei 

Addis-Abeba

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a po
porului romîn, în cadrul programu
lui din seara zilei de 22 august al 
postului de televiziune din Moscova, 
a luat cuvîntul Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Romîne în Uniunea 
Sovietică.

La 23 August ambasadorul Repu
blicii Populare Romîne în U.R.S.S. 
a oferit o recepție în cinstea sărbă
torii naționale a poporului romîn — 
cea de-a 19-a aniversare a eliberării 
Romîniei.

La recepție au participat Nikolai 
Podgornîi, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Dmitri Poleanski, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., I. Spiridonov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., I. Peive, 
președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
R. Malinovski, V. Garbuzov, miniștri 
ai U.R.S.S., K. Rokossovski, I. Ba
gramian, mareșali ai Uniunii Sovie
tice, și alți numeroși invitați. Printre 
oaspeți se aflau • diplomați străini, 
ziariști.

în timpul recepției, care a decurs 
într-o atmosferă frățească cordială, 
Nicolae Guină și Nikolai Podgornîi 
au rostit cuvîntări.

★
PRAGA 23 (Corespondentul Ager

pres transmite) : La 22 august am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Praga, 
prof. Gh. Nițescu, a depus o coroană 
de flori la monumentul eroilor ro
mîni de la Humpolec.

Au fost prezenți vicepreședintele 
Comitetului național orășenesc, ca
dre didactice și pionierii școlii medii 
din localitate care se ocupă de între
ținerea monumentului.

★
PEKIN 23 (Agerpres). — însărci

natul cu afaceri ad-interim al Am
basadei romîne în China, Agop Be- 
zerian, a oferit în seara zilei de 22 
august o recepție cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Romîniei.

Au fost de față premierul 
Ciu En-lai. Pen Șu-tun, vice
președintele Comitetului permanent 
al Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, alte persoane ofi
ciale din capitala chineză. Au parti
cipat, de asemenea, membri ai 
corpului diplomatic din China.

La recepție au rostit cuvîntări 
Agop Bezerian și Li Sian-nian, loc
țiitorul premierului Consiliului de 
Stat.

După cum transmite agenția 
China Nouă, Asociația pentru prie
tenia chino-romînă a oferit în seara 
de 22 august o recepție la Pekin cu 
prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei.

★
VARȘOVIA 23 (Corespondentul A- 

gerpres transmite). — In seara zilei 
de 23 August în saloanele ambasadei 
R. P. Romîne la Varșovia, Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Polonă, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Romîniei.

La recepție au participat Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.U.P., Artur 
Starewicz, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Boleslaw Podedworny, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Ștefan Ignar, Julian 
Tokarski, Franciszek Waniolka, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
Mieczyslaw Jagielski, ministrul agri
culturii, oameni de știință, artă și 
cultură.

De asemenea, au fost prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Varșovia, atașați militari, ziariști 
polonezi și străini.

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

★
VIENA 23 — (Corespondentul A- 

gerpres transmite) : Cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării Ro
mîniei, ministrul R.P. Romîne la Vi- 
ena, ing. Mircea Ocheană, a oferit o 
recepție în saloanele legației.

La recepția care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială au partici
pat : ing. Eduard Hartmann, minis
trul agriculturii al Austriei, Leopold 
Figl, șeful guvernului landului Aus- 
tria-Inferioară, dr. Bielka Karltreu 
Erich, secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe. Dr. Wilhelm 
Korab, șef adjunct al Cancelariei 
Federale, a prezentat felicitări în 
numele președintelui federal, dr. A- 
dolf Schärf.

Au fost, de asemenea, de față Jo
hann-Köplenig, președintele P.C. din 
Austria, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Viena, funcționari 
superiori la Cancelaria Federală și 
la diferite ministere.

★
PARIS 23. (Corespondentul Ager

pres transmite) : Ministrul R. P. Ro

mîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, a 
oferit la 23 August o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul sărbă
torii naționale a Romîniei. în rindul 
numeroaselor personalități franceze 
participante la recepție s-au aflat 
d-nii Charpantier, reprezentant al 
ministrului culturii, col. Gembault, 
reprezentant al ministrului forțelor 
armate, Georges Dardel, președintele 
Consiliului general al Departamen
tului Sena, canonicul Kyr, primar al 
orașului Dijon, Emile Roche, pre
ședintele Consiliului economic, zia
riști, reprezentanți ai vieții publice, 
oameni de știință, artă și cultură.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Paris, pre
cum și alți membri ai corpului di
plomatic.

La 23 August posturile de radio 
franceze au transmis numeroase 
materiale și informații consacrate 
sărbătorii naționale a poporului ro
mîn.

'★

TOKIO 23 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei, Ion Obradovici, 
ministrul R.P. Romîne la Tokio, a 
oferit o recepție la care au partici
pat prințul și prințesa Takamatsu, 
Iohiro Kiyose, președintele Camerei 
reprezentanților din Dieta japoneză, 
Masayoshi Ohira, ministrul afaceri
lor externe, șefi de misiuni și mem
bri ai corpului diplomatic, funcțio
nari ai diferitelor ministere, profe
sorul Shibata, președintele Acade
miei japoneze, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și reprezentanți 
ai asociației de prietenie japonezo- 
romîne etc.

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

★

NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni
cosia a avut loc o reuniune consa
crată celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist. — 
Stelian 
afaceri 
mîne 
Pieridis,

Reuniunea a fost deschisă de 
Pereanu, 
ad-interim 

în Cipru.
care a 

nia, a citit versuri 
ceselor orînduirii 
lare din Romînia. Au fost prezentate 
cîteva filme documentare romînești. 
Invitații au vizitat expoziția de foto
grafii care ilustrează realizările Ro
mîniei în domeniul dezvoltării eco
nomiei naționale și culturii.

însărcinatul
al R.

Poetul cipriot 
vizitat

consacrate suc- 
democrat-popu-

P.
cu 

Ro-

Romî-

Noi state au semnat Tratatul de la Moscova

MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

CIU DE
Președintele Comitetului 

Permanent al Adunării 
Reprezentanților Pbpulari din 

întreaga Chină

LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii Populare 

Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Rog Excelența Voastră să primească felicitările mele călduroase cu 
prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, precum și sincerele mele urări 
pentru fericirea dv. personală și cea a poporului romîn.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda 

Helsinki

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Tra
tatul cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub

Pekin

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC,
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 

București

Fxcplpnfpi Salp
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Adresez Excelenței Voastre, cu prilejul sărbătorii naționale a Romî
niei, sincerele mele urări pentru viitorul fericit-al poporului romîn.

CHARLES DE GAULLE
Paris

Dezbaterile din Senatul 
american

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
La ședința din seara zilei de 22 au
gust a comisiei senatoriale pentru a- 
facerile externe a continuat discuta
rea Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Harold Stassen, fost consilier spe
cial al președintelui Eisenhower pen
tru problemele dezarmării, a cerut 
ca tratatul să fie sprijinit și ratificat 
cu majoritate covîrșitoare de voturi. 
Acest tratat, a declarat el, corespun
de intereselor întregii omeniri și 
prin aceasta și intereselor poporului 
american.

apă a fost semnat la Moscova de re
prezentanții a încă șase guverne.

La 23 august, Tratatul a fost sem
nat de împuternicitul statului Costa 
Rica, ambasadorul Perului în Elve
ția, de ambasadorii Ceylonului, In
doneziei, Republicii Mali și de îm
puternicitul Republicii Salvador.

Pînă în prezent, la Moscova Tra
tatul a fost semnat de 69 țări

★
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

La 23 august, Tratatul cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă a fost semnat la Wa
shington de reprezentanții statelor 
Mali și Peru.

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 23 (Agerpres). — La șe
dința din 22 august a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, dele
gatul Italiei, Cavalletti, s-a pronun
țat în sprijinul propunerii cu privire 
la crearea posturilor de control pe 
teritoriile diferitelor țări.

Reprezentantul Bulgariei, K. Lu- 
kanov, a vorbit despre necesitatea 
imperioasă a încheierii unui pact de 
neagresiune între țările N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Reprezentantul Braziliei, Josue de 
Castro, a relevat necesitatea unor 
măsuri parțiale în vederea slăbirii 
încordării internaționale.

La 23 August 1963, poporul romîn sărbătorește cea de-a 19-a aniver
sare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. Cu prilejul acestei săr
bători istorice de stat, vă transmitem dv. și întregului popor frate romîn, 
în numele populației din Republica Democrată Germană, cît și în nu
mele nostru personal, un salut cordial frățesc de luptă.

în cei 19 ani de construcție pașnică poporul, romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, partid marxist-leninist încercat în lupte, 
a obținut mari succese în toate domeniile vieții.

Populația Republicii Democrate Germane se bucură de succesele 
voastre și felicită pe constructorii socialismului din Republica Populară 
Romînă pentru aceste realizări excepționale. Constatăm cu satisfacție 
că relațiile dintre statele noastre se dezvoltă tot mai rodnic și se întă
resc continuu. Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane în Republica Populară Romînă în luna septembrie 
1962, precum și cele două acorduri încheiate constituie o piatră de ne
clintit în colaborarea dintre statele noastre în toate domeniile de activi
tate. De asemenea, recentele hotărîri adoptate la Consfătuirea din 
iulie a.c. a primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R., creează noi pre
mise pentru colaborarea strînsă dintre țările noastre spre binele popoa
relor noastre și reprezintă un aport în întrecerea economică pașnică din
tre cele două sisteme mondiale.

Republica Democrată Germană și Republica Populară Romînă se 
pronunță consecvent pentru înfăptuirea unei politici de coexistență paș
nică în relațiile dintre statele cu orînduiri sociale diferite, ca unica poli
tică posibilă de înțelegere internațională. Tratatul de la Moscova, privind 
încetarea experiențelor cu arma atomică în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, semnat de statele noastre, care a găsit un ecou larg în lumea 
întreagă s-a bucurat de aprobarea oamenilor iubitori de pace, contribuie 
la îmbunătățirea situației internaționale și creează premise favorabile 
în vederea asigurării cu succes a păcii. Pentru a aduce o contribuție 
proprie la destinderea încordării internaționale, Republica Democrată 
Germană a făcut numeroase propuneri în vederea soluționării pașnice a 
problemei germane care au fost sprijinite de Republica Populară Ro
mînă. Sîntem convinși că eforturile comune întreprinse de Uniunea 
Sovietică și de către celelalte state socialiste împreună cu toate forțele 
păcii din lume în vederea înlăturării definitive a unui război din viața 
omenirii vor fi încununate de succes.

Vă urăm, încă o dată, dv. și tuturor oamenilor muncii romîni, cu pri
lejul sărbătorii dv. naționale, noi succese în desăvîrșirea construcției so
cialiste și pentru prosperitatea dv. personală.

Fvrplpnfpi ^nlp

domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul zilei naționale a Romîniei, sînt fericit să trimit Excelenței 
Voastre călduroasele felicitări ale guvernului și poporului indian la care 
le alătur pe ale mele proprii, o dată cu cele mai bune urări ale noastre 
pentru fericirea dv. personală și pentru bunăstarea poporului romîn.

S. RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

New Delhi

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale exprim Excelenței Voastre caldele 
mele felicitări, precum și urările mele de fericire personală și de prospe
ritate pentru poporul romîn.

MOHAMMED REZA PAHLEVI 
Teheran

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul zilei naționale a Romîniei, sînt fericit să transmit Exce
lenței Voastre cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări din 
partea mea și a poporului izraelian, pentru prosperitatea dv. personală 
și pentru fericirea poporului romîn.

ZALMAN SAZAR 
Președintele Izraelului 

Ierusalim

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Berlin

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național al 
Germaniei Democrate

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne 
București

Cu prilejul zilei eliberării Romîniei am marea plăcere de a adresa 
Excelenței Voastre călduroasele mele felicitări și sincerele mele urări 
pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului dv.

HIROHITO 
împăratul Japoniei 

Tokio

In Parlamentul Indian
DELHI 23 (Agerpres). — în înche

ierea dezbaterilor din Parlamentul 
indian, în legătură cu moțiunea de 
neîncredere în guvern prezentată de 
partidele reacționare din India, a 
luat cuvîntul primul ministru J. Ne
hru. El a declarat că guvernul Indiei 
se străduiește să ducă o politică de 
neaderare la blocuri, corespunzătoa
re intereselor naționale ale țării. 
Nehru a sprijinit politica de coexis
tență pașnică în relațiile dintre sta
tele cu orînduiri sociale diferite.

Nehru a condamnat atacurile re- 
acțiunii indiene împotriva politicii 
interne și externe a guvernului.

MADRID. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, situația din re
giunea carboniferă Asturia, unde de 
mai bine de o lună de zile se desfă
șoară o puternică mișcare grevistă, 
s-a agravat din nou. După ce abia 
fuseseră redeschise cîteva mine, în 
ziua de 22 august au fost închise din 
nou cinci mine, din cauza refuzului 
minerilor de a se prezenta la lucru. 
Pînă în prezent au fost închise mai 
bine de 20 de mine numai în bazinul 
Langreo și Nalon.

LIMA. Senatorii și deputății din 
Congresul Național al Perului cer să 
se ia de urgență măsuri pentru a de

termina Franța să renunțe la expe
riențele nucleare din Oceanul Paci
fic. Mario Serrano, președintele co
misiei Camerei deputaților pen
tru energia atomică, a îndemnat 
toate țările din America Latină să pro
testeze împotriva acțiunilor Franței.

BUENOS AIRES. Greva generală 
declarată de Sindicatul profesorilor 
din Argentina în apărarea sistemului 
învățămîntului public și în semn de 
protest împotriva refuzului guvernului 
de a îmbunătăți situația materială a 
profesorilor, a cuprins întreaga țară. 
La această grevă participă 250 000 de 
profesori.

L T1EÆT1R1E • <S3aaoaaos) • “Te/ev/zfane ■
TEATRE : Teatrul evreiesc de stat 

(Grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
Lozul cel mare — (orele 20,15). Teatru! 
satiric muzical „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20,15). Circul de Stat ; Spectacol 
extraordinar cu „Circul Bielorus" — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(10; 12,30; 16,30; 19; 21,15). Oameni de
afaceri : Republica (9,30: 11,30; 14,45; 
16,45; 19; 21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Grădina cinematografului 13 Septembrie 
(20), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Dintele de aur : Magheru (10; 12; 
15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20), Gh. Doja 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Stadionul 
Dinamo (20). Cel mai mare spectacol : 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(10; 13; 16; 19; 22), Elena Pavel (9; 12; 15; 
18; 21 — grădină 20), înfrățirea între 
popoare (10; 13; 16; 19), Grivița (9; 12; 15; 
18; 21), Alex. Sahia (8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,30 — grădină 20), G. Coșbuc 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Stadionul
Republicii (20,30), Stadionul Giulești (20). 
Numai statuile tac : Tineretului (9,30; 
11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30), Arta (15; 18 — 
grădină 20), Luceafărul (15; 17; 19 — gră
dină 20), Culisele varieteulut : victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Moby 
Dick : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), 23 August (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15 — grădină 19,45), Libertății (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20), 
Patinoarul 23 August (21). Doi din alte 
lumi : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
C-tln David (16; 18; 20), Floreasca (16;

18,15; 20,30). Program special pentru
copii : 13 Septembrie (10). Regina stației 
de benzină : 13 Septembrie (11,30- 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Volga (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18
— grădină 20,30). Program de filme do
cumentare : rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Secretul cifrului : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18; 20,15). Gangsteri și filantropi :
Giulești (16; 18,15; 20,30), Miorița (10- 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). O perlă de mamă : 
Cultural (16; 18; 20). Divorț italian : ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 20,30 la cinematograful Alex. 
Popov. Elena din Troia — cinemascop : 
8 Martie (15,30; 18; 20,30 — grădină 20,15), 
V. Roaită (9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 — 
grădină 19,30; 21,45). Misterele Parisului
— cinemascop : Unirea (11; 15; 17; 19; 21
— grădină 20), Popular (10,30; 16; 18,15; 
20,30). Luna de miere fără bărbat : 
Flacăra (16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 
18; 20). O moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 
18 — grădină 20,30). Camelia : Munca (11; 
16; 18,15; 20,30). Bunica Sabella : Moșilor 
(11; 15,30; 18 — grădină 20). Ordinul Ana: 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : ru
lează la cinematograful Iile Pintllie (16; 
18; 20 — grădină 20,15). Bufonul regelui; 
Grădina Progresul (20), Giulești (10; 12; 
14). Vacanță la mare — cinemascop : 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(15; 17; 19; 21). Cavalerii Teutoni — cine
mascop : Drumul Serii (16; 19,15). Mărul 
discordiei : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). 
Intre două iubiri : rulează la cinemato
graful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Clu
bul cavalerilor — cinemascop : rulează

la cinematograful B. Delavrancea (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,25 — Pentru copii : Echi
pajul Val-Vîrtej în vizită pe litoral. 
19.50 — Muzică ușoară instrumentală in 
interpretarea formației conduse de 
Alexandru Imre. 20,20 — Filme romî
nești de animație. 21,10 — Cîntecul
Bucureștiului. In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

cu cerul variabil, exceptînd Moldova 
unde cerul a fost noros șl 
au căzut ploi temporare. Vintul a 
suflat potrivit din vest. Temperatura ae
rului la orele 14 era cuprinsă între 14 
grade la Toplița și Miercurea C'luc și 25 
grade la București și Turnu Măgurele. 
In București : Vremea a fost frumoasă 
cu cerul senin de dimineață șl variabil 
după-amiaza. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 august a.c. In țară : Vreme în 
general frumoasă în sudul țării și schim
bătoare în celelalte regiuni. Cerul va
riabil mai mult senin noaptea și dimi
neața. Ploi sub formă de averse vor că
dea în Ardeal, nordul Moldovei și re
giunea muntoasă. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între 8—18 grade 
iar maximele între 24 și 34 grade

In București și pe litoral : Vreme în 
general frumoasă cu cerul variabil mai 
mult senin noaptea și dimineața, vînt 
slab. Temperatura în creștere.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se tac La oficiile poștale, factorii poștali șl difuzor!! voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Scînțeil


