
De' la' un mpăt la aliïüî Si fazii, intro âtinosfeïâ de puternic 
entuziasm, poporul nostra a sărbători cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Bominiei de sub jugul fascist Mindri dé victoriile 
obținute sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc 
Bomin, oamenii muncii și-au afirmat hot&rirea de a-și consacra 
toate forțele și capacitatea creatoare înfăptuirii mărețului program 
al desăvirșirii construcției socialiste in scumpa noastră patrie.

Aspect al tribunei centrale in timpul paradei militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. Vințilă.

La Buy/vești, inima insurecției ar
mate de acum două decenii, tradi
ționala paradă militară și demon
strația oamenilor muncii s-au des
fășurat, ca și în ceilalți ani, în Piața 
Aviatorilor. încă din zilele premer
gătoare glorioasei aniversări, locul 
demonstrației, ca de altfel întregul 
oraș, îmbrăcase haină de sărbătoare. 
Tribuna oficială era dominată de o 
mare stemă a R. P. Romîne, înca
drată cu datele festive : „1944—1964“, 
sub care sta înscrisă urarea atît de 
scumpă tuturor — „Trăiască 23 Au
gust, ziua eliberării de sub jugul fas
cist

Deasupra tribunelor se află por
tretele marilor dascăli ai proletaria
tului mondial — Marx, Engels, Le
nin. Masive pancarte poartă înscrise 
urările : „Trăiască cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării Rcmîniei de 
■olb jugul fascist !“, „Trăiască și în- 
xforească scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Romînă !“, „Sla
vă Partidului Muncitoresc Romîn — 
inspiratorul și organizatorul victorii
lor noastre !“, „Salut frățesc po
poarelor din țările socialiste !“, „Tră
iască unitatea și coeziunea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 1“, „Tră
iască pacea și prietenia intre toate 
popoarele lumii !“ în tribune se află 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, vechi par
ticipant! la lupta ilegală a partidu
lui, generali activi și de rezervă — 
■'^ti comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, • fruntași în în
trecerea socialistă, oameni ai științei 
și artei, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Sînt prezenți șefii misiunilor di
plomatice, atașați militari și membri 
ai corpului diplomatic.

în piață și pe bulevardul Aviatori
lor se află aliniate trupe ale forțelor 
noastre armate.

Ora 8. Cu puternice aplauze și a- 
clamații sînt întîmpinați conducăto
rii partidului și statului nostru, de
legațiile de partid și de stat din ță
rile socialiste frățești. în tribuna, ofi
cială au luat loc tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec. Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și guvernului.

în tribuna oficială au luat loc 
delegațiile de partid și de stat din : 
R. P. Albania, în frunte cu Manush 
Myftiu, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ; R. P. Bul
garia. în frunte cu general de ar
mată Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; R. S, Cehoslovacă. în frunte 
cu Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. a) P.C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al guvernu
lui ; R. P. Chineză. în frunte cu Li 
Sien-nien. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, vice

premier al Consiliului de Stat ; 
R. P. D. Coreeană, în frunte cu 
Kim Ir, membru al Biroului Poli
tic, vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, prim-vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri ; Republica Cuba, în frunte 
cu Secundino Guerra, membru al 
Secretariatului organizatoric al Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba ; R. D. Germană, în frunte 
cu Hermann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Camerei 
Populare ; R. S. F. Iugoslavia, în 
frunte cu Lazar Kolisevski, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele Comitetului Fede
rativ al Uniunii socialiste a poporu
lui muncitor din Iugoslavia ; R. P. 
Mongolă, în frunte cu D. Molomjamt, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ; R. P. Polonă, 
în frunte cu Franciszek Waniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ; R. P. Ungară, 
în frunte cu Kallai Gyula, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; U.R.S.S., în frunte cu A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. ; 
R. D. Vietnam, în frunte cu Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale.

Sunete prelungi de trompetă a- 
nunță începutul festivităților. Mi
nistrul forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, general de armată Leontin 
Sălăjan, însoțit de comandantul pa
radei. general locotenent Ion Gheor
ghe, trece în revistă trupele 
care prezintă onorul, le salută și le 
felicită cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. Urale puternice 
izbucnesc din sute și sute de piep
turi ostășești.

General de armată Leontin Sălă
jan urcă apoi la tribuna oficială.

In imensa piață răsună solemn 
acordurile Imnului de Stat al R. P. 
Romîne. In același timp, în cinstea 
marii sărbători a eliberării se trag 
21 de salve de artilerie.

începe apoi parada militară.

Recepție oferită de C. C. al P. M. R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri

în seara zilei de 23 August, Comi
tetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Romîne și Con
siliul de Miniștri au oferit o recep
ție la Palatul Snagov cu prilejul ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist.

La recepție au oarticipat membrii 
conducerii de partid și de stat_ ai 
țării noastre în frunte cu tovarășul

Bun venit deceniului 
al treifeu!

O demonstrație uriașă și vibran
tă a marcat trecerea poporului 
nostru — mai unit decît oricînd în 
jurul partidului și guvernului, mai 
avîntat decît oricînd în construcția 
socialistă — spre noul său deceniu 
de viață liberă. In înlănțuirea mari
lor aniversări din august, cea de-a 
douăzecea va rămîne, pentru toți 
cei ce au trăit-o, un moment de 
mare intensitate și strălucire, cînd 
tînăra Romînie socialistă, pășind în 
al 21-lea an de la eliberare, și-a 
afirmat, prin tabloul realizărilor ei, 
vigoarea și atașamentul față de 
cauza progresului și a păcii.

Ca și cînd ar depinde de o ne
văzută poruncă a milioanelor de 
inimi, vremea, chiar atunci cînd 
ziua de 23 August e precedată sau 
urmată de ploi, se menține pe par
cursul manifestației de o frumusețe 
statornică, devenită tradițională. 
Confruntîndu-ne memoria cu co
lecția ziarului, am constatat că — 
exceptînd anii 1947 și 1948, cînd 
s-au ținut mitinguri în sală — ziua 
marii aniversări a fost, în fiecare 
an, „o zi minunată de august", 
cum scria reportajul demonstrației 
desfășurate în 1949 în Piața Victo
riei sau, în 1955, cînd reporterul 
nota că sticlește sub soare o parte 
a fațadei gata terminate a Casei 
Scînteii.

Acum, a aminti tot ce sticlește 
nou sub soare ar însemna să îm
brățișăm întreg cuprinsul țării, 
pentru că nu există regiune sau 
raion în care să nu se înalțe con
strucții noi : nu departe de locul 
marii demonstrații se întinde, pe 
hectare, rezumatul dens și grăitor 
al realizărilor economice ale po
porului nostru. Iar în Piață, vreme 
de cinci ore, ceea ce vedem este 
tot o Expoziție, în marș și înflora
tă : defilează bogăția cea mai de 
preț a țării, oamenii ei ; clăditorii, 
făuritorii, autorii celor ce s-au fău
rit în acești douăzeci de ani se pe
rindă prin fața tribunei, ore și ore. 
pentru a mulțumi marelui arhitect

Gheorghe Gheorghiu-Dej, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului și ai 
Consiliului de Stat, conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, generali și ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

Au luat parte delegațiile de par

și constructor, partidul. Tovarăși 
de luptă și de muncă, cei ce trec 
prin piață și cei de la tribuna cen
trală, oamenii muncii și conducă
torii partidului și statului se pri
vesc ochi în ochi : nu, partidul n-a 
greșit afirmîndu-și încrederea în 
marile capacități creatoare ale po
porului nostru, nu, masele popu
lare n-au greșit urmînd cu devota
ment partidul lor, nu, nimic n-a 
fost in zadar, eforturile, munca a- 
desea grea, sacrificiile de singe din 
perioada ilegalității, viețile dăruite 
în încleștarea zilelor insurecției, 
ultima privire a soldatului căzut 
pe frontul antihitlerist, gloanțele 
care s-au încrustat în carne la a~ 
saltul prefecturilor, nopțile de 
muncă și zilele de muncă cărora 
nici cei mai iscusiți contabili n-ar 
fi putut să le țină evidența, omul 
cu tîmple sure și bătrînul care n-a 
vrut să lipsească, și tinerii noștri 
pe care nu de mult îi purtam pe 
umeri și cărora le-am dedicat e- 
forturile și nădejdile noastre, și co
piii, și marile centrale electrice, și 
florile, și colile mari de calc cu li
nii trase în tuș — totul se conto
pește într-un unic sens, un unic 
fluviu al destinelor poporului nos
tru.

în tribune și în rîndul manifes- 
tanților puteau fi văzute ziarele 
purtînd expunerea făcută de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ex
punere ascultată la radio și televi
ziune în momentul cînd se ținea 
sesiunea solemnă a Marii Adunări 
Naționale. De pe înălțimea care 
analizează liniile directoare ale 
mersului țării de-a lungul ultimi
lor douăzeci de ani, poporul nostru 
a privit cu încredere viitorul, și-a 
afirmat cu maximă limpezime nă
zuințele pașnice și constructive, 
solidaritatea cu țările socialiste, 
hotărîrea de a sprijini pacea, prie
tenia între popoare, avîntul opti- 

(Continuare în pag, IlI-a) 

tid și de stat sosite în țara noastră 
pentru a participa la sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist, 
precum și șefii misiunilor diploma
tice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, ni’ietenească.

(Agerpres)

Ceasul din piață arată orele 10 și 10 — iar pină departe, dincolo de Statuia Aviatorilor, se zărește imensul 
fluviu omenesc

Foto : A. Cartojan
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Scutul patriei socialiste
Privite de sus, imensa piață și bu

levardul Aviatorilor oferă imaginea 
panoramică a blocurilor de paradă 
ale unităților militare. Sub soarele 
fierbinte de august, sclipirile căștilor 
ostășești și ale armamentului, faldu
rile tricolore fîlfîind în vînt ale dra
pelelor pe caré sînt scrise cu fir de 
aur cuvintele „Pentru patria noastră, 
Republica Populară Romînă“ dau 
frumusețe și culoare paradei. Te în
cearcă un puternic simțămint de 
mîndrie și de admirație văzind ți
nuta. ordinea și disciplina militari
lor cu chipurile dăltuite parcă in 
cremene, tehnica de luptă de prim 
rang cu care este înzestrată armata 
noastră, apărătoare de nădejde a pa
triei, a cuceririlor revoluționare ale 
poporului.

în urmă cu două decenii, răspun- 
zînd chemării partidului, unitățile 
militare împreună cu formațiunile 
patriotice au luptat pentru victoria 
insurecției armate inițiată, organi
zată și condusă de partid. Intorcind 
armele împotriva Germaniei fasciste, 
ostașii și ofițerii romîni au străbă
tut umăr la umăr cu Armata ‘Sovie
tică drumurile de luptă și victorii 
pentru izgonirea trupelor hitleriste 
de pe întreg teritoriul țării și, mai 
departe, pînă la capitularea Germa
niei hitleriste. Mărturie a vitejiei și 
eroismului ostașilor romîni sînt și or
dinele prinse pe mătasea tricoloră a 
drapelelor care aduc parcă aici, în 
vasta piață, imaginile celor 260 de 
zile și nopți de luptă din războiul 
antifascist.

Mai stăruia încă ecoul salvelor de 
artilerie trase în cinstea marii săr
bători a eliberării, cînd alămurile 
celor 1 000 de instrumentiști ai fan
farei reprezentative a armatei au 
umplut piața cu acordurile unui 
marș. în fruntea coloanei pedestre, 
la bordul unei mașini militare des
chise, comandantul paradei dă ono
rul conducătorilor de partid și de 
stat prezenți în tribuna centrală. Si 
în acest an, cinstea de a deschide 
parada revine ofițerilor elevi ai 
Academiei militare generale. Echi
pați în ținută de sărbătoare, ei trec 
în pas uniform, perfect cadențat, 
fiind primiți cu puternice aplauze de 
oaspeții aflați în tribune. îi urmează 
elevii școlilor și liceelor militare.

într-o unică și viguroasă cadență, 
trec apoi infanteriștii, grănicerii — 
brîul viu al țării — marinarii cu 
frumoasa lor uniformă : bluză albă 
și pantaloni bleumarin, trupele de 
securitate. Disciplina fermă a rin- 
durilor, adevărate linii drepte trase 
pe caldarîmul pieții, atrage ropote 
de aplauze. Marea parte a ostașilor 
poartă pe piept insigna de „militar 
de frunte“ mărturie a măiestriei do
bîndite în săptămîni și luni de in
strucție.

în timp ce fanfara execută marșul 
„Trec trupele mecanizate“, își fac 
apariția transportoarele blindate.

îndată după ele, pătrund în Piața 
Aviatorilor autoamfibiile, care asi
gură o mare capacitate de manevră, 
corespunzătoare acțiunilor de luptă. 

Pistolarii, rînduiți pe platformele a- 
cestor mașini, dau onorul într-o ți
nută impresionantă. Iată-i apoi’ pe 
infanteriștii-moto îmbarcați pe auto
camioanele „Carpați“. făurite de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinelor brașovene „Steagul Roșu“, 
în timp ce defilează trupele de desant 
parașutare echipate în costumele de 
lansare, un freamăt cuprinde tribu
nele. Privirile se ridică spre seninul 
cerului, săgetat de avioanele super
sonice. dirijate cu iscusință de piloți 
de înaltă clasă. In formații de trei 
cîte trei, șoimii văzduhului dispar m 
cîteva clipe în depărtări Defilarea 
supersonicelor aduce și un element 
surpriză care, stîrnește admirația. A- 
juns deasupra pieței, un avion își 
schimbă cu repeziciune uluitoare di
recția, înălțîndu-se vertical cu vi
teză de proiectil spre oceanul aerian. 
Este o demonstrație a măiestriei de 
zbor pe care au dobîndit-o neînfrica
tă apărători ai cerului patriei.

Se aude uruit de motoare, care 
vestește defilarea unităților de arti
lerie terestră și antiaeriană Mașini 
puternice pe roți tractează tunuri 
antitanc cu țevile lungi, obuziere. Ele 
sînt urmate de o unitate de artilerie 
cu reacție

Prin fața tribunelor trece artileria 
antiaeriană, capabilă să execute foc 
rapid și precis asupra țintelor ae
riene cu mari viteze de deplasare. 
Ostașii unității se mindresc cu fap
tul că au obținut calificativul „Foarte 
bine“ la toate tragerile de zi și de 
noapte, cinstind astfel glorioasa tra
diție a înaintașilor lor.

Acordurile marșului executat de 
fanfară sînt acoperite de puternicele 
mașini de luptă care înaintează în
tr-o aliniere perfectă pe trei șiruri. 
Impunătoarele fortărețe pe șenile, 
tancurile, în ciuda greutății lor de 
zeci de tone, dezvoltă o mare viteză 
de deplasare, puțind acționa cu suc
ces pe cele mai dificile terenuri. Cea 
mai mare parte a comenzilor sînt 
automatizate. Toate echipajele de 
tancuri ce trec în „cîntec" de șenile 
prin fața tribunei se mîndresc cu 
titlul de fruntașe.

Deodată, invitații din tribune se 
ridică în picioare. La. intrarea în 
piață au apărut rachetele. Acea
stă tehnică de luptă de prim 
rang care îmbină în construcția 
ei automatica, electronica, radio- 
tehnica, este deservită de mi
litari cu o temeinică pregătire. Cot 
la cot cu militarii celorlalte arme, 
rachetiștii își îndeplinesc cu cinste 
misiunea de răspundere ce le-a fost 
încredințată.

Parada militară a oglindit înalta 
pregătirp de luptă a ostașilor și ofi
țerilor, forța și tăria armatei repu
blicii noastre populare, scut al cu
ceririlor socialiste ale poporului 
muncitor. La cea de-a XX-a aniver
sare a eliberării patriei, forțele ar
mate ale Republicii Populare Ro
mine se prezintă mai pregătite ca 
orieînd. împreună cu celelalte ar
mate frățești, ele stau de strajă secu
rității țărilor socialiste, păcii.

Douăzeci de ani în patru ore. Timp 
de patru ore marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală a 
evocat, în aplauzele și aclamațiile 
tribunelor, gloriosul drum de două 
docenii străbătut de patria noastră 
— așa cum glăsuia o lozincă scan
dată de manifestanți — „din victorie 
în victorie". Două expoziții alăturate, 
de o parte și de alta a lacului He
răstrău, completîndu-sé una pe cea
laltă, explicindu-se una pe cealaltă: 
una, a realizărilor economiei națio
nale, iar a doua, în plin mers, a 
energiilor descătușate ale maselor 
muncitoare din inima țării, Capitala.

Pe frontispiciul acestei uriașe ex
poziții mobile a sutelor de mii de 
bucureșteni se aila înscrisă lozinca: 
„Strîns uniți în jurul partidului și gu
vernului, luptăm pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de șase ani". 
Cuvintele sînt subliniate — mai tare 
decît de coloritul viu și înflorat al 
panourilor — de fapte. Fapte conclu
dente : toate ramurile economice, 
toate regiunile se prezintă cu planul 
îndeplinit și depășit. Pe numeroase 
placarde stă scris : „Planul a fost 
îndeplinit", „Me-am realizat angaja
mentul" etc. Practic, fiecare între
prindere din țară ar putea purta un 
asemenea panou.

Numeroase cifre înscrise pe o suită 
de panouri înfățișează „București 
XX", care produce astăzi o dată și 
jumătate cit întreaga Romînie a 
anului 1938. Nesfîrșite covoare 
florale s-au desfășurat în vasta 
Piață a Aviatorilor. Dar cele mai 
frumoase flori sînt înmănunchea
te în izbînzile cucerite, sub conduce
rea încercată a partidului, în acești :

„Douăzeci de ani de soare 
și de viață-nfioritoare"

hftierare .
sie tetaii mmhrne

Trei rîuri mari, trei rîuri puternice
— coloanele raioanelor 23 August, 
Grivița Roșie și Tudor Vladimirescu
— au deschis demonstrația. Con
structorii de mașini sînt în frunte... 
Deși cu o tradiție bogată, numele 
uzinelor „23 August" este simbolic 
pentru tinerețea colectivului șl a în
făptuirilor sale. în 1963 uzinele au 
dat o producție dublă față'de aceea 
a anului 1959. Privind coloana me- 
talurgiștilor, se conturau în fața ochi
lor numeroasele itinerare pe care 
călătoresc soliile muncii lor, adevă
rate itinerare ale. tehnicii moderne 
cu care partidul și statul nostru în
zestrează industria , socialistă : de la 
cîmpurile pétrolière, unde motoarele 
de 700 C.P. acționează, grupuri de 
foraj de mare adîncime, pînă pe 
șantierul hidrocentralei „16 Februa
rie" de pe Argeș, unde evoluează 
poduri rulante electrice, de la fabri
cile de mobilă unde funcționează 
marile prese cu șase etaje, pînă la 
drumurile de fier pe care aleargă 
uriașe cisterne de propan.

„Prin grija partidului — se citea 
pe un panou — Atelierele Grivița 
Roșie s;au transformat într-o moder
nă uzină constructoare de utilaj teh
nologic pentru industria chimică". 
Față de 1931, producția întreprinde
rii crește în 1964 în proporție de 442 
la sută. Glorioasa citadelă revoluțio
nară ține astăzi pasul cu dezvol
tarea impetuoasă a tehnicii noi. 
Cîțiva muncitori poartă un meda
lion înfățișînd harta patriei noastre: 
numeroase săgeți din cuprinsul ei 
fișează tot atîtea direcții do-a lun
gul cărora se îndreaptă produsele 
uzinei. Sînt multe, căci industria 
noastră chimică și-a sporit produc
ția, față de 1938, de 23 ori.

Glasuri puternice, bărbătești, scan
dează „Partidul muncitoresc, forța 
celor ce muncesc 1" Această forță, 
care a schimbat chipul țării, oste 
puternic sugerată în demonstrație, 
de numeroasele care alegorice, gra
fice, panouri care, indică avîntui im
petuos al economiei și culturii. Dra
gostea și recunoștința față de fău
rarul acestor victorii : „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn, Comite
tul Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 1"

Pentru a doua oară demonstrează 
prin fața tribunelor muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la una dintre 
întreprinderile noastre cele mai. mo
derne, fabrica de mașini-unelte și 
agregate. De astă dată pe unul din 
panouri esto prezentat noul strung 
carusel de 2 500 mm realizat în acest 
an. în greutate de 39 de tone, el 
poate prelucra piese de 15 tone.

Iată colectivele altor noi între
prinderi din cél mai nou cartier in
dustrial al Capitalei — Militari. Fa
brica de radiatoare și băi din fontă, 
fabrica de obidele sanitare din por
țelan raportează primele lor succe
se în realizarea planului anual la 
toți indicatorii. Produsele lor ridică 
gradul de confort al locuințelor.

Vechi dar înnoite din temelii sau 
profilate pe cerul bucureștean abia 
în anii noșiri, întreprinderile ale 
căror colective defilează acum prin 
fața tribunelor'sînt o expresie eloc
ventă a roadelor politicii de indus
trializare socialistă promovată de 
partid și fac să se simtă pulsul vi
guros al unei economii prospere.

în mijlocul coloanei Gtrage aten
ția' un panou mare pe care se află 
scris cu litere roșii : „întreprinderea 
de montaje București raportează 
partidului că în cinstea ziiei de 23 
August a realizat economii în va
loare de 4 milioane lei și a pus în
.funpțiune următparele obiective : pe ramură. Fabrica „București" este

„O grădină-i țara toată" — spune un 
cînfec din folclorul nou. O asemenea gră
dină cu flori vii, venite din întreaga fără, 
a devenit marea pia|ă a Aviatorilor, um- 
plîndu-se de culorile și ritmurile arfei 
amatorilor. 6 000 de ambasadori ai mi
lionului de artiști amatori au demonstrat 
prin fafa tribunelor, în cînfec și joc, înăl- 
jînd un fierbinte și entuziast salut parli- 

'dului.
Portretul . tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, înrămat în ghirlande de 
flori, este purtat de artiști amatori venifi 
aici de la hidrocentrala de pe Argeș, 
dintre constructorii Ploieștiului, dintre co
lectiviștii Bărăganului. Sosifi din diferite 
regiuni ale țării, îmbrăcați în costume 
populare specifice, 160 de artiști ama
tori înscriu apoi cu trupurile lor semnul 
celor două glorioase decenii.

Coruri muncitorești, reprezenfind side
rurgicii Hunedoarei, petroliștii schelei 
Moreni, ceferiștii bucureșteni, coruri ale 
colectiviștilor din Fierbinfi, din Chizăfău 
și Năsăud, tulnicari și buciumași din Mun
ții Apuseni ori de la Putna, fanfare ale 
muncitorilor și colectiviștilor, fluierași și 
dansatori din obcinele Sucevei și Tara 
Oașului și pînă la Dăbulenii Olteniei,

de soare
fabrica de metanol de la Combina
tul chimic Victoria, fabrica de sul
fura de carbon — Brăila, fabrica do 
amoniac de la Combinatul chimic 
Făgăraș, fabrica de acid sulfuric de 
la Tr. Măgurele". Astăzi, alături de 
oamenii muncii din Capitală, 
au venit să demonstreze cadre teh
nice și muncitori fruntași de pe 
principalele șantiere din țară. îl 
zărim în coloană pe inginerul 
Gheorghe Rogôzea de la Uzina 
de aluminiu — Slatina, pe Emil 
Petrache de la Combinatul chimic- 
Borzești, pe Titi Florea de la Com
binatul de celuloză și hîrtie — 'Călă
rași și pe mulți alții, constructori 
care și-au lăsat pecetea în noile 
peisaje industriale ale țării.

Constructorii aduc în coloane 
imaginea dinamică a noilor verti
cale bucureștene între 1960—1963 
Capitala s-a îmbogățit 
50 000 de apartamente 
15 000 înălțîndu-se în acest an.

cu peste 
noi, alto

0 JR 09al țarii
în inima țării, în Capitală, marea 

coloană a oamenilor muncii poartă 
mesajul unui popor urcat pe sche
lele socialismului, animat de înal
tele idealuri ale prieteniei dintre 
popoare, ale menținerii și consoli
dării păcii „Trăiască unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale" stă
tea scris pe numeroase panouri. Sa
luturi frățești au fost adresate oa
menilor muncii din Uniunea Sovie
tică, R. P.
slovacă, R. P. 
Iugoslavia, R.

Chineză, R. S. Ceho- 
Polonă, R. S. F. 

P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, R. P. Albania, Republica 
Cuba, R. P. Mongolă, R. D. Vietnam. 
Au fost exprimate saluturi fierbinți 
clasei muncitoare, popoarelor din 
țările capitaliste care luptă pentru 
libertate, democrație și progres so
cial, popoarelor din țările coloniale 
și dependente care luptă pentru li
bertate și independență națională.

...Parcă niciodată penelul bucu- 
reștenilor n-a găsit culori mai vii ca 
acelea în care erau învestmîntate 
coloanele industriei ușoare. A fost 
de ajuns ca fiecare întreprindere 
să-și prezinte cele mai bune pro
duse. Flori și eșarfe au vestit intra
rea în piață a colectivului Fabricii 
de coniecții și tricotaje București : un 
panou ingenios conceput reprezenta 
diploma.de întreprindere evidențiată

mers" 
„Glo-

oglindesc in vasta piafă, ca pe o imensă 
scenă, marea bogăfie și varietate a artei 
amatorilor, uriașa comoară de frumușeii 
a folclorului rominesc.

Sub ochii noștri se desfășoară un gran
dios spectacol sugerind energia clocoti
toare a poporului, viaja sa fericită și îm
belșugată. Pe această scenă „in 
corurile reunite intonează c'lnfecul 
rios partid", formalii de dansuri și ta
rafuri interpretează jocuri populare. Săr
bătoresc și plin de sensuri noi este alaiul 
„nuntașilor" din Lueriu, în care vechi da
tini se împletesc cu bucuriile și semnele 
prezentului, ca și vestitul dans al călu
șarilor, în care apare, cu o pîine în mînă, 
bătrînul Constantin Raica, colectivist din 
Osica-Mare, regiunea Oltenia, în 
de 75 de ani, alături de 
șchioapă.

Demonstrafia de culori și 
lor 6 000 a ilustrat, de fapt, 
cătură, ampla desfășurare de artă și ta
lent pe care a prilejuit-o cel de-al Vll-lea 
concurs al artiștilor amatori de la orașe 
și sate. 29 000 de formalii cu peste 
700 000 de artiști au prezentat în timpul 
ultimului concurs peste 300 000 specta
cole în fafa a 80 milioane de spectatori. 

virsfă 
de-ocopii

ritmuri 
ca înfr-o pi-

a ce-

prima mare întreprindere socialistă 
construită în anif noștri. La fiecare 
36 de secunde un costum bărbătesc, 
la fiecare oră 2 750 bucățj tricotaje, 
în fiecare zi 100 000 de produse.

Sute de fete cu brațele încărcate 
de flori. O panglică de mătase azu
rie ne înștiințează că trece între
prinderea textilă „7 Noiembrie" Pă
șesc în coloană muncitoarele Maria 
Nizam și Gherghina Slăncuț : recent, 
în aceeași zi, Maria a împlinit vîrsta 
de 20 de ani, iar Gherghina 20 de 
ani de muncă în fabrică.

Prezența regiunii
Miile de oameni îmbrăcațj în costu

me naționale, snopii de grîu, coșu
rile cu rodul livezilor și grădinilor, 
carul ce prezintă ceasul secerișului 
mecanizat — coloanele oamenilor 
muncii din agricultura regiunii Bucu
rești ne evocă succesele dobîndite 
îndeosebi în ultimii doi ani, care 
au trecut de cînd s-a încheiat unul 
din mărețele procese transformatoa
re ale țării, colectivizarea agricul
turii. în doi ani —- ne spun pa
nourile — averea obștească a 
gospodăriilor din regiunea București 
a crescut cu aproape un miliard și 
jumătate lei ; veniturile bănești ale 
gospodăriilor colective au crescut cu 
600 milioane lei. „La fiecare a treia 
familie există o casă nouă sau com
plet renovată" — iată cartea de vi
zită a satului socialist din Bărăganul 
atît de sărac odinioară. Se aud băr- 
buncul și sîrba de pe Dunăre.

Cîmpia dintre Dunăre și Carpațl 
și-a trimis reprezentanții la de
monstrație. Cei de la Turnu Măgu
rele, cu un car alegoric înfățișînd 
macheta puternicelor instalații, ra
portează mîndri : fabrica de acid 
sulfuric a fost pusă în funcțiune cu 
șase luni mai devreme. Intrarea în 
funcțiune a noilor combinate de În
grășăminte va sporii hrana chimică 
a ogoarelor, contribuind la aplica
rea în practică a politicii partidului 
de dezvoltare intensivă a agriculturii. 
Iată constructorii și montorii 'combi
natului de celuloză și hîrtie de la 
Călărași. E semnificativ : în grîna- 
rul țării, cum era numit Bărăganul, 
producția globală industrială a cres
cut între anii 1948—1963 de șapte ori 
și jumătate.

Un grup compact de demonstranți, 
purtînd în mîini ortensii și gladiole, 
străjuie o lozincă „Trăiască intelec
tualitatea patriei". Sînt lucrătorii 
științifici din institutele Academiei 
R. P. Romîne, cel mai înalt for științi
fic al țării. Primii trec prin Piața 
Aviatorilor cercetătorii de la Institu- , 

Pitoresc, tinerețe, căldură, colorit

tul de fizică atomică. Puternic centru 
științific, creat numai cu cîțiva ani în 
urmă, institutul dispune de o bază 
modernă de studiere a structurii ato
mului : reactorul nuclear, ciclotroi.dl, 
bet.atronuj. Cele două glorioase de
cenii au marcat un avînt impresio
nant ai științei în țara noastră. Peste 
17 000 de cercetători participă la ac
tivitatea celor 46 de institute ale Aca
demiei, din numeroasele institute de
partamentale și instituții de învăță
mânt superior. Anual statul socialist 
alocă pentru dezvoltarea cercetării 
științifice sute de milioane lei.

Trec prin fața tribunelor studenți 
și cadre didactice de la institutele 
politehnic, de construcții, de arhitec
tură „Ion Milieu", de petrol, gaze și 
geologie, de agronomie „Nicolae 
Bălcescu", de la Institutul medico- 
farmaceutic, de la Conservatorul C 
prian Porumbescu, de la Institutul d, 
arte plastice „Nicolae Grigorescu". 
Panourile purtate de ei sugereqză 
impetuoasa dezvoltare a învățămân
tului superior din țara noastră : între 
1949—1963 au fost pregătiți aproape 
155 000 de specialiști în cele mai di
verse domenii de activitate.

Oamenii care defilează acum prin 
fața tribunelor sînt obișnuiți cp pu
blicul — și, totuși, i-am văzut cu
prinși de o veritabilă și profundă e- 
moție cînd au fost întîmpinați de 
aplauzele miilor de „spectatori" din 
piață. Erau artiști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, care 
în ultimii ani au dus faima artei noa
stre interpretative departe peste ho
tarele patriei. Pe platforma unui car 
alegoric este readusă o scenă din 
opera „Fata cu garoafe", inspirată 
de lupta din trecut a celor care au 
pregătit momentul istoric al eliberă
rii — comuniștii.

Noi, «ei de 20 de am
Să te naști în anul eliberării și 

să-ți măsori vîrsta cu numărul trep
telor suite de țara ta, de poporul 
tău... — înțelegem satisfacția cu care 
tinerii unei coloane masive purtau 
drept certificat de naștere', pancarte 
pe care scria „Avem douăzeci de 
ani" 1 De la uzinele „Timpuri noi", 
sau Fabrica de încălțăminte „Flacă
ra roșie", de la I.O.R., sau întreprin
derea de țesătorle „Unirea" tinerii 
născuți în anul eliberării aduc sa
lutul lor partidului 
al comuniștilor, 
va lui, steagul 
dează tinerețea 
Sub steagul larg 
stui viitor orice vis, orice năzuință 
îșj are chezășia în certitudinile pre
zentului socialist. Cu încredere de 
neștirbit în partid, în viitorul patriei, 
a pășit Capitala în al treilea de- 
ceni.u de la. eliberare. .

mereu tînăr 
„Partidul șj sla- 

viitorului" — scan- 
Capitalei, a țării, 

desfășurat al ace-

Trec rachetele

COPIII LUI AUGUST
6 000 de pionieri aduc în fața tri

bunelor imaginea emoționantă a vii
torului care crește sub ochii celor 
vîrstnici. După tradiția marii săr
bători, lor le-a revenit cinstea de a 
păși în fruntea demonstrației oame
nilor muncii.

în capul coloanei flutură drape

Pentru cărțile noastre, pentru zîm- 
betul nostru, pentru cerul senin al 
libertății, pentru viitorul nostru — 

îți mulțumim, partid iubit

Iul organizației de pionieri. Sunet 
argintiu de tobe și trompete. Se des
prinde din rînduri un mare grup de 
pionieri, fruntași la învățătură, care 
urcă spre tribună. Emoționați, cu 
ochii strălucind de bucurie, înmânea
ză flori conducătorilor de partid și 
de stat.

Și în această înălțătoare zi de au
gust gîndurile pionierilor se îndreap
tă cu dragoste și recunoștință spre 
părintele lor iubit, Partidul Munci
toresc Romîn : „Mulțumim din ini
mă partidului pentru copilăria noa
stră fericită". Pe cîteva panouri 
montate în jurul unui ax se văd 
grafice : ele exprimă în graiul eloc
vent al cifrelor grija partidului și a 
statului față de cea mai tînără ge
nerație. Numai între anii 1960—1963 
s-au construit pentru învățământul 
de cultură generală 15 250 săli de 
clasă. în anul 1963—1964 au învă
țat 3 058 339 elevi în școlile de cul
tură generală în vreme ce în 1938— 
1939 erau înscriși doar 1 604 481. Ma
nuale distribuite gratuit : în ultimii 
4 ani 64 000 000.

Răsună deodată acordurile binecu
noscutei Rapsodii a 11-a de George 
Enescu. îndelung aplaudate înain
tează grațios, în ritmul dansului, 
sute de pioniere îmbrăcate în cos
tume naționale. Trec apoi o mie de 
pionieri purtînd în mîini flori, ba
loane și porumbei ce-și iau zborul 
spre bolta înaltă a zilei de august.

Foto : M. Cioc
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MUNCI! DIN CAPITALA
Ban venit deceniului al treilea!

(Urmare din pag. I-a)

mist cu care muncește pentru de
săvârșirea construcției socialiste.

Iată despre ce a vorbit entuzias
mul marii manifestații populare 
din 23 August 1964. Expoziție in 
marș, panourile și carele alegorice 
oglindeau realizări cum nu a cu
noscut înainte țara noastră : de
monstrația oamenilor muncii din 
Capitală era, în numeroase pri
vințe, o demonstrație a țării în
tregi, căci fire invizibile și nenu
mărate leagă cifrele și exponatele 
panourilor și carelor alegorice de 
cifrele și exponatele care la aceeași 
oră evoluau pe străzile orașelor 
din țară, purtate de alte sute de 
mii de manifestanți. Bilanțul a ra
muri întregi de producție, a întregi

regiuni, al maselor omenești de pe 
întinderile întregii țări — un bi
lanț pe care revin mereu cuvintele 
„îndeplinit“, „depășit planul“ — 
manifestarea voinței tuturor de a. 
se avînta mai departe în îndeplini
rea marilor sarcini trasate de par
tid — iată despre ce au vorbit ma
rile demonstrații de la a XX-a a- 
niversare, contopite într-o mare și 
unică demonstrație, a întregii su
flări a României contemporane.

„Însuflețit de victoriile obținute 
— arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — poporul romîn 
pășește în al treilea deceniu de 
viață liberă, încrezător în forțele 
sale și în capacitatea sa de a-și 
făuri viitorul fericit pe care îl 
merită !“

Tinerețe șî gratie
In imensa piață, rămasă pentru 

cîteva clipe liberă, pătrunde în vi
teză o motocicletă pe a cărei carenă 
-r- de formă aerodinamică — stau 
doi tineri purtînd desfășurate steagu
rile roșu și tricolor. Pe platou, în 
fața tribunei intră apoi un grup de 
tinere, îmbrăcate în rochițe aurii. 
Cu trîmbițe îndreptate spre cele 
patru zări, dau semnalul de deschi
dere a paradei sportivilor.

Scurte semnale de tobă și, intr-un 
iureș năvalnic, sute de sportivi se 
îndreaptă spre centrul pieței for
mând pe caldarîm o ramură vie de

lauri care încadrează anul XX. Sînt 
înscrise apoi succesiv inițialele 
P.M.R. și R.P.R.

Rînduri-rînduri sportivii trec prin 
fața tribunelor. Privirile sînt atrase 
de un sugestiv car alegoric. El pre
zintă succint realizările mișcării 
noastre sportive.

O coloană masivă, avînd în frunte 
tineri cu steagurile federațiilor de 
specialitate, ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, se- desfășoară larg. 
Lasă o puternică impresie revărsa
rea de tinerețe, fantezia și măiestria 
cu care coloanele în mers prezintă 
o adevărată paradă a sporturilor. In 
primele rînduri ale fiecărei federații 
reprezentate la această paradă îi re
cunoaștem ușor pe cei mai buni 
dintre sportivi : campioni mondiali, 
olimpici și europeni, recordmani și 
campioni republicani, ale căror per
formanțe sînt binecunoscute în țară 
și peste hotare.

Atenția tribunelor este atrasă de 
demonstrațiile unora dintre sportivii 
fruntași. Pe terenuri în miniatură 
se dispută jocuri de handbal, volei, 
baschet, fotbal, se execută dificile 
mișcări de gimnastică.

Iată un nou car alegoric. Pe fron
tispiciu cele cinci cercuri olimpice, 
simbol al marii competiții care reu
nește din 4 în 4 ani pe reprezentan
ții sportului din lumea întreagă. De 
o parte și de alta a carului alegoric 
sînt expuse trofee, sînt înscrise cifre 
care arată succesele țării noastre la 
Jocurile Olimpice. Fruntașii sportu
lui din Republica Populară Romînă 
se pregătesc pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio, dornici să ducă mai 
departe cu cinste ștafeta succeselor 
olimpice românești.

In imensa și multicolora coloană 
a sportivilor se află și finaliștii 
Spartachiadei republicane.

Impresionanta și sugestiva para
dă a sporturilor a prezentat un grăi
tor tablou al dezvoltării sportului 
romînesc. Oameni și ilori, flori și oameni — un șuvoi neîntrerupt

Primirea de către ministrul forțelor armate 
ale R. P. Romine a viceamiralului G. K. Cernobai

Duminică, ministrul forțelor ar
mate ale R. P. Romîne, general de 
armată Leontin Sălăjan, a primit pe 
viceamiralul G. K. Cernobai, însoțit 
de un grup de ofițeri superiori de pe 
navele „Dzerjinski“ și „Plamennîi“, 
care se află într-o vizită de priete
nie în țara noastră.

La primire au participat general 
locotenent M. Burcă, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general

maior I. Dincă, secretarul Consiliului 
Politic Superior al Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, viceamiralul Gr. 
Marteș, comandantul marinei mili
tare a R. P. Romîne.

A fost prezent atașatul militar al 
Uniunii Sovietice la București, colo
nel V. S. Makovkin.

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

Distincții acordate participanților
la al Vll-lea Concurs al artiștilor amatori

în Capitală a avut loc festivita
tea decernării distincțiilor acordate 
formațiilor și soliștilor care au par
ticipat la cel de-al VII-lea Concurs 
al formațiilor artistice de amatori de 
la orașe și sate.

Premiul I și titlul de Laureat al 
concursului au fost atribuite urmă
toarelor formații artistice sindicale: 
corului Uzinelor „23 August“ Bucu
rești ; orchestrei de muzică popu
lară a Clubului „1 Mai“ Timișoara, 
orchestrei de muzică ușoară a sin
dicatului P.T.T.R. București, orches
trei simfonice a Combinatului side
rurgic Reșița, fanfarei Atelierelor 
C.F.R. „16 Februarie“ Cluj, colecti
vului de operă al Uzinelor „Tracto
rul“ Brașov, brigăzilor artistice de 
agitație ale Combinatului de îngră
șăminte chimice Piatra Neamț și 
Uzinelor „Vulcan“ București, forma
ției de dansuri a întreprinderii 
„Automecanica-Sibiu“, formației de 
dansuri cu subiect a Combinatului 
siderurgic Hunedoara, formației de 
balet a Uzinelor „Electromagnetica“ 
București.

Aceleași distincții au fost acorda
te următoarelor formații din cadrul 
așezămintelor culturale și coopera
tivelor meșteșugărești : corul cămi
nului cultural din Fierbinți, regiu
nea București, corul Palatului cul
turii din Ploiești, taraful căminului 
cultural Co j ocna, regiunea Cluj, 
taraful casei raionale de cultură din 
Slobozia, regiunea București, orche
stra de cameră a casei raionale de 
cultură Rîmnicu Vîlcea, fanfara ca
sei raionale de cultură Vaslui, co
lectivul de operetă al casei raionale 
de cultură din Giurgiu, brigăzile ar
tistice ale căminului cultural Slo
bozia, regiunea Argeș, și casei de 
cultură „Grivița Roșie“ din Capi
tală, ansamblul muzical-coregrafic 
al căminului cultural Dăișoara, re
giunea Brașov, echipele de dansuri 
ale Palatului culturii din Brașov, ale 
căminelor culturale din Vălișoara, 
regiunea Banat, și Ceanuj Mare, re
giunea Cluj, corul cooperativei 
„Igiena“ din București, orchestra de 
mandoline a cooperativei „Igiena“ 
din Constanța, formațiile de dansuri

ale cooperativelor „Arta casnică" 
din Breaza și „Arta populară“ din 
București, brigada artistică a coo
perativei „încălțămintea manuală“ 
din Capitală.

Din rîndul soliștilor au fost dis
tinși cu Premiul I și titlul de 
Laureat: grupul vocal al Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei, solo fluier Constantin Văduva, 
de la Uzinele „1 Mai“ Ploiești, grupul 
de dansatori al clubului sindicate
lor din Deva, grupul vocal a.l Pa
latului culturii din Ploiești, duetul 
de dansatori de la casa raională de 
cultură „1 Mai“ și cvartetul casei 
raionale de cultură „Tudor Vladi- 
miresou“ din Capitală, octetul de 
călușari al căminului cultural Fru
moasa, regiunea București, colecti
vul de dans clasic al casei raionale 
de cultură „30 Decembrie“ din Ca
pitală, solistele vocale Maria Florea 
de la căminul cultural Rozavlea, re
giunea Maramureș și Eugenia Ti- 
cu de la casa de. cultură Strehaia, 
regiunea Oltenia, solo caval Ion 
Stoicănel, de la căminul cultural 
Dobrotești, regiunea București, solo 
taragot Luca Novac, de la casa de 
cultură Caransebeș, soliștii vocali 
Laura Lavric de la cooperativa Li
bertatea din Rădăuți și Elena Cucu 
de la cooperativa „Munca manuală“ 
din Iași, cuplul de dansatori loan 
și Maria Martînov, de la cooperati
va „Arta populară" din Cluj.

Numeroși conducători de ansam
bluri și instructori ai formațiilor ar
tistice laureate ale concursului au 
fost distinși cu titlul de Laureat și 
cu premii individuale.

Peste 200 de formații și soliști au 
primit premiile II și III.

Au fost acordate, de asemenea, 
numeroase mențiuni și premii spe
ciale.

Pentru cea mai bună activitate 
culturală a fost decernată cupa „A 
XX-a aniversare a eliberării pa
triei“ sindicatului Uzinelor de trac
toare din Brașov, căminului cultural 
Dăbuleni, regiunea Oltenia, și Pala
tului culturii din Brașov.

(Agerpres)

Sărbătorirea zile± de 23 August în țară
Trec hunedorenli

Esplanada largă din noul centru al 
orașului Deva, împodobită cu lqzinci, 
drapele și flori a reunit într-o re
vărsare de entuziasm și bucurie 
peste 35 000 de oameni ai muncii din 
întreaga regiune Hunedoara.

In fruntea coloanelor de demon
stranți pășesc minerii Văii Jiului, 
vechi și încercat detașament al cla
sei noastre muncitoare. In rîndurile 
din față zărim pe Aurel Cristea și 
Dionisie Bartha de la Aninoasa. Sa
bin Ghioancă și Andrei Lucaci de la 
Lupeni, șefi de brigăzi vestite în 
toată regiunea pentru înalta pro
ductivitate a muncii obținută în a- 
batajele lor. Un uriaș grafic de 
producție vorbește prin graiul lapi
dar al cifrelor că Valea Jiului a dat 
peste plan, în cinstea zilei de 23 
August, aproape 80 000 de tone de 
cărbune. Siderurgiștii raportează 
partidului : 5 500 de tone de cocs, 
48 000 de tone de fontă, 71 200 tone 
de oțel și 85 400 de tone de lami
nate peste plan.

Constructorii care le urmează în

însuflețiți de victoriile

Prin telefon de la corespondenții noștri SUB SEMNUL UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR

Zorii zilei da 23 August au găsit 
Galațiul împodobit sărbătorește. 
Pretutindeni — steaguri tricolore și 
roșii, portrete ale conducătorilor 
partidului și guvernului, multe, multe 
flori. Mîndri de realizările obținute 
în cele două decenii de viață libe
ră, zecile de mii de participanți la 
demonstrație și-au manifestat dra
gostea față de partid, hotărîrea de 
a munci neobosit pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în patria 
noastră.

Primiți cu ropote de aplauze, 
primii care au trecut prin fața tri
bunei au fost constructorii marelui 
combinat siderurgic. Pe platoul din
tre Cătușa și Mălina, unde cu trei 
ani în urmă excavatoristul Nicolae 
Afteț a scos prima cupă de pă- 
mînt, se înalță acum mai multe o- 
biective ale viitoarei cetăți a me
talului. în rîndurile demonstranților 
se aflau proiectanții Petre Bonciu și 
Maria Chitic, montorii Ion Catană și 
Ivanciu Hîncu, dulgherii Emil Păd'u- 
raru și Gheorghe Mintulescu, evi- 
dențiați lună de lună în întrecerea 
socialistă

A trecut apoi colectivul șantieru
lui naval. Pe unul din grafice se 
aflau două cifre • 128 și 433. Prima 
reprezintă numărul navelor și am
barcațiunilor reparate sau construi-

coloană sînt întîmpinați și ei cu vii 
aplauze. Ei au ridicat Hunedoara, de 
la uzina modestă de ieri, la uriașa 
„inimă de oțel a patriei“ — cum i 
se spune Hunedoarei.

Colectiviștii din regiune, în rîn
dul cărora remarcăm pe Simion Us
cat. îngrijitor-mulgător la gospodă
ria colectivă din Cîlnic, Ana Dan- 
ciu, colectivistă la Geoagiu și Ni- 
culiță Feneșer, președintele gos
podăriei colective din Bucerdea, au 
raportat despre succesele obținute 
în întărirea economico-organizato- 
rică și dezvoltarea multilaterală a 
celor 200 de gospodării colective din' 
regiune.

Demonstrația oamenilor muncii 
din regiunea Hunedoara a fost o 
puternică manifestare de dragoste și 
recunoștință față de partidul nostru, 
față de Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Laurenfiu VISKI

obținute
te la șantierul din Galați pînă în 
1944, iar cea de-a doua reprezintă 
numărul de vase construite în anii 
regimului democrat-popular. Rînd 
pe rînd trec apoi, prin fața tribu
nei, colectivele întreprinderii texti
le, fabricilor „11 Iunie", „Apolo", 
„Brateșul", „Prutul" și altele. Con
structorii de locuințe raportează că 
în acest an au înălțat peste 1 000 de 
apartamente; din 1961 și pînă în 
prezent, la Galați s-au dat în folo
sință 6 452 apartamente.

Umăr la umă.r cu muncitorii de
monstrează mecanizatori din G.A.S. 
și S.M.T., colectiviști din raionul 
Galați, în fruntea coloanei se află 
lucrătorii de la G A.S, Brateș, Fol- 
tești și Bărboși, gospodării fruntașe 
în sporirea producției agricole ve
getale și animale. Cu vii aplauze sînt 
întîmpinați solii gospodăriei colecti
ve „11 Iunie" din comuna Pechea, 
unitate distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I, ai G.A.C. din Independența, 
Tudor Vladimirescu, Șivița, Frumu- 
șița. Prin lozinci și urale, colectiviștii 
și-au manifestat recunoștința și 
dragostea față de partid, care le-a 
arătat calea spre viața nouă, hotă- 
rîrea lor de a munci cu și mai mult 
elan pentru spc-rirea producției a- 
gricole.

Gheorghe BALTĂ

După tractoare, cititorii își pot da seama că e vorba de Brașov

Flori multicolore în cetatea aurului negru : imagine din Ploiești

Realizări și
Entuziasta demonstrație de la Pi

tești a oferit o impresionantă ima
gine a dezvoltării economice a re
giunii Argeș, a perspectivelor minu
nate pentru viitor. Grafice purtate 
de demonstranți arată că numai în 6 
săptămîni industria regiunii dă o 
producție egală cu cea realizată aici 
în întregul an 1938. Prin dezvoltarea 
întreprinderilor existente și con
struirea de noi obiective, cum sînt 
Hidrocentrala „16 Februarie“ și U- 
zina de aluminiu de la Slatina, re
giunea Argeș, una dintre cele mai 
înapoiate în trecut, va cunoaște o și 
mai puternică înflorire economică și 
social-culturală.

După parada militară a urmat de
monstrația oamenilor muncii. Tot 
timpul au răsunat lozinci prin care 
oamenii muncii și-au manifestat 
bucuria pentru viața nouă, dragostea 
față de partid și hotărîrea de a 
munci fără preget pentru înfăptuirea 
planului pe acest an și a angajamen
telor luate.

Mîndri de realizările obținute, 
constructorii Hidrocentralei „16 Fe-

Manifestîndu-și atașamentul pen
tru cauza construirii socialismului și 
apărării păcii, mii de muncitori, in
gineri, învățători, artiști, medici și 
alți oameni ai muncii din Tg. Mu
reș au trecut prin fața tribu
nelor din Piața Trandafirilor, unde 
în urmă cu cîteva zile s-a dez
velit impunătorul monument ridicat 
în semn de omagiu eroilor romîni 
care și-au jertfit viața pentru elibe
rarea patriei de sub jugul fascist.

Carele alegorice, graficele purtate 
de părticipanții la demonstrație au 
înfățișat roadele politicii partidului 
de dezvoltare a tuturor regiunilor 
țării. în ultimii 13 ani, în regiunea 
Mui'eș-Autonomă Maghiară au fost 
puse în funcțiune peste 30 de noi 
obiective industriale. Tg. Mureș a de
venit un oraș modern, cu cartiere noi. 
Alături de întregul popor, oamenii 
muncii din regiune, romîni, maghiari, 
germani și de alte naționalități, lu- 
crînd înfrățiți și-au pus întreaga lor 
energie creatoare în slujba constru
irii socialismului. în primele 7 luni 
ale acestui an planul producției glo
bale industriale a fost îndeplinit în 
proporție de 104 la sută. Oamenii 
muncii au realizat economii supli
mentare în valoare de aproape 
17 000 000 lei, precum și însemnate

perspective
bruarie“ au adus la demonstrație 
vestea că pînă în dimineața zilei de 
23 August s-au turnat în corpul ba
rajului hidrocentralei mai mult cu 
15 000 mc beton față de prevederile 
planului. Cu însuflețire sînt întîm
pinați apoi constructorii uzinei de a- 
luminiu, care au raportat că la cele 
două hale ale secției electroliză, la 
cuptorul de coacere anozi, la sectorul 
de alimentare cu apă și la alte obiec
tive ale șantierului lucrările sînt în 
avans față de grafic.

Realizări importante în îndeplini
rea planului și a angajamentelor 
luate în întrecerea în cinstea marii 
sărbători au obținut petroliștii, com
binatul de industrializare a lemnului 
și celelalte întreprinderi din re
giune. Cei 40 000 de participanți la 
demonstrație — muncitori, țărani co
lectiviști din comunele învecinate, 
intelectuali, studenți elevi — și-au 
manifestat hotărîrea lor de a merge 
neabătut înainte pe drumul deschis 
de 23 August.

Gheorghe CÎRSTEA

beneficii peste plan. Cu vii aplauze 
au fost primite coloanele harnicilor 
constructori ai Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. Mureș. 
Respectîndu-și angajamentele luate 
în cinstea marii sărbători, ei au ter
minat înainte de termen o serie de 
obiective importante, printre care 
turnul de răcire nr. 1.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Tg. Mureș a constituit o nouă 
manifestare a unității de nezdrun
cinat a întregului nostru popor în 
jurul partidului și guvernului, a ho- 
tărîrii lui de a munci neabătut pen
tru înflorirea Republicii Populare 
Romîne.

Lorand DEAK1

Printre censimterii 
Csmbinatdiâi à« 
de h Ir. Măgurele

Peste 15 000 de constructori de pe 
șantierul Combinatului chimic din 
Tr. Măgurele, mecanizatori din sta
țiunile de mașini și tractoare, colec
tiviști și alți oameni ai muncii au 
participat la entuziasta manifestație 
care a avut loc pe Stadionul tinere
tului din Tr. Măgurele.

Aidoma întregului nostru popor, 
constructorii noului combinat chimic 
de pe malul Dunării au întîmpinat 
a XX-a aniversare a eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist cu realizări 
importante. Cel ce vizitează șantierul 
poate vedea deja profilîndu-se prin
tre schele contururile acestei noi 
mindrii a chimiei romînești. Termi
nată cu șase luni mai devreme, re
cent a început să producă fabrica 
de acid sulfuric, unul din cele 11 o- 
biective ale combinatului. în pre
zent se lucrează intens la grupul 
de îngrășăminte chimice. In primele 
rînduri ale participanților la mani
festație erau cei mai buni construc
tori, printre care Ștefan Matu, șef 
de echipă de dulgheri, Mircea Pantă, 
dragor. Ene Ștefan, montor meca
nic, Aurel Stamate, sudor în plumb 
Cei prezenți au dat glas hotărîrii lor 
de a munci pe mai departe cu entu
ziasm pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor luate în între
cere pînă la sfîrșitul anului. In în
cheiere, artiștii amatori din raion 
au susținut un bogat și reușit pro ' 
gram.

Florea CEAUȘESCU
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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,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, ăl 

Prezidiului Adunării Populäre Supreme și al guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, precum și în numele întregului popor co
reean, vă transmitem dv., și prin dv. poporului frate romîn, cele mai 
călduroase felicitări și salutări cu ocazia marii sărbători naționale a 
poporului romîn — cea de-a XX-a aniversare a eliberării Romîniei.

Cei douăzeci de ani care s-au scurs au fost ani de luptă glorioasă a 
poporului frate romîn pentru independența națională a țării, pentru în
tărirea și dezvoltarea forței ei, o perioadă victorioasă de mari transfor
mări în crearea unei vieți noi.

Poporul romîn care, cu douăzeci de ani în urmă, s-a ridicat la insu
recția armată de la 23 August, organizată și condusă de Partidul Comu
nist din Romînia, a răsturnat regimul fascist și guvernul burghezo- 
moșieresc și a cucerit libertatea țării, instaurînd pentru prima dată în 
istoria ei propria sa putere.

După eliberarea țării, poporul romîn, învingînd diferite greutăți Și 
încercări, a desfășurat cu succes construcția socialismului și prin aceasta 
a transformat patria sa într-un stat socialist dezvoltat industrial-agrar.

In Rbmînia au fost create o industrie puternică și o agricultură so
cialistă, se ridică rapid și nivelul de viață material și cultural al oame
nilor rtiuncii.

Poporul frate romîn, strîns unit în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, desfășoară în prezent o luptă energică pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de șase ani, care prevede întărirea și dezvoltarea pe 
mai departe a bazei tehnico-materiale a socialismului, și obține succese 
strălucite în această luptă.

Toate aceste succese reprezintă roadele minunate ale conducerii jus
te a Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ale muncii creatoare a poporului romîn.

Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele poporului ro
mîn, ca de propriile sale succese.

Exprimîndu-ne încrederea că relațiile de prietenie și colaborare 
din.tre P°P°arele celor două țări — Coreea și Romînia — bazate pe prin
cipiile internaționalismului proletar, se vor întări și dezvolta tot mai 
mult și în viitor, vă dorim din tot sufletul, dv. și poporului frate romîn, 
noi succese în lupta pentru dezvoltarea și înflorirea țării, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului.

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

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

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a glorioasei victorii a po

porului romin asupra fascismului, victorie care a creat condițiile pentru 
construirea socialismului în Romînia, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare, al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, în numele întregului 
popor bulgar și al nostru personal, transmitem Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, poporului romîn frate și dv. per
sonal, cele mai sincere salutări și urări de bine.

în cei douăzeci de ani ai puterii populare, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, harnicul popor romîn, în condițiile prieteniei, cola
borării frățești și întrajutorării cu popoarele Uniunii Sovietice și 
celorlalte țări socialiste, a obținut succese remarcabile în dezvoltarea 
economiei și culturii țării, în ridicarea nivelului de trai al Oamenilor 
muncii. Poporul romîn îndeplinește cu succes directivele celui_ de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, privind desăvîrșirea 
construcției socialismului în patria sa.

Noi urmărim cu mult interes și sinceră simpatie realizările poporu
lui romîn frate, vecin cu noi. în cursul celor două decenii, în industria
lizarea țării, în transformarea socialistă a agriculturii și în ridicarea 
continuă a culturii și bunăstării poporului din Republica Populară 
Romînă.

Prietenia de veacuri dintre popoarele bulgar și romîn a căpătat un 
conținut nou în ultimele două decenii de viață liberă. în cadrul comu
nității socialiste mondiale ea joacă un rol substanțial în dezvoltarea 
țărilor noastre. . ,

în ziua însemnatei sărbători a celei de-a XX-a aniversari a eliberării 
patriei dv., vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în con
strucția socialistă, în lupta pentru pace trainică și colaborare între po
poare în Balcani și în lumea întreagă.

Trăiască și înflorească în veci prietenia și colaborarea frățeasca bul-
garo-romînă !

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 

Bulgaria

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

Comentarii ale presei internaționale

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii 

Populare Democrate Coreene

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

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 

fascism, vă transmitem dv. și întregului popor romîn frate, în numele 
populației din Republica Democrată Germană și al nostrù personal, feli
citări frățești și cordiale.

De la eliberarea de sub fascism, poporul romîn a obținut, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în strînsă colaborare și alianță 
frățească cu statele socialiste, succese cu adevărat istorice în construirea 
unei noi și puternice Romînii socialiste care, pe baza acestor succese, se 
bucură de tot mai multă autoritate și stimă în rîndul popoarelor iubi
toare de pace din întreaga lume. Populația Republicii Democrate Ger
mane felicită din toată inima poporul romîn pentru aceste progrese.

Dezvoltarea ambelor noastre țări confirmă pe deplin că succesele 
obținute și perspectivele de dezvoltare continuă se bazează pe aplicarea 
consecventă a marxism-leninismului, a internaționalismului proletar, 
precum și pe ajutorul prietenesc și colaborarea cu celelalte state socia
liste, îndeosebi pe sprijinul frățesc al Uniunii Sovietice, forța conducă
toare. a păcii, socialismului și a progresului în lume.

Politica.guvernului Republicii Populare Romîne în lupta pentru pace, 
pentru dezarmare generală și totală și pentru înfăptuirea principiilor 
coexistenței pașnice, găsește sprijinul deplin al populației Republicii 
Democrate Germane.

Un factor hotărîtor în lupta pentru asigurarea păcii în Europa și 
în lume îl constituie împiedicarea planurilor agresive și aventuriste ale 
militariștiloi- și revanșiștilof- vest-germani. Republica Democrată Ger
mană va lupta în continuare, ca și pînă acum, cu toate forțele șale, împo
triva politicii Germaniei occidentale de revanșă și înarmare atomică, care 
amenință și securitatea și pacea Republicii Populare Romîne și succe
sele sale constructive, și va continua eforturile sale pentru încheierea 
unui tratat de pace german și rezolvarea pe această bază a problemei 
Berlinului occidental. Republica Democrată Germană cere transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș liber și neutru.

Putem constata cu satisfacție că relațiile dintre cele două state ale 
noastre s-au dezvoltat continuu în domeniile economiei, științei și cul
turii, pe baza intereselor și țelurilor comune în construirea socialismului 
și în lupta pentru asigurarea păcii. Succesele obținute pe această linie 
oferă perspective favorabile pentru lărgirea și adîncirea colaborării sta
telor noastre pe baza internaționalismului socialist, a avantajului reciproc 
și a ajutorului frățesc reciproc. Aceasta va servi la îndeplinirea obiec
tivelor țărilor noastre în desăvîrșirea construcției socialismului și va re
prezenta o contribuție eficace la succesul luptei pentru asigurarea păcii 
și la întărirea comunității țărilor socialiste precum și la victoria socia
lismului în întrecerea economică pașnică cu capitalismul.

Cu ocazia marii sărbători de stat, dorim întregului popor romîn noi 
și importante succese în construcția socialismului, pe drumul unei vieți 
fericite de bunăstare și pace, iar dv. personal sănătate și putere de muncă.

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării naționale de sub 
jugul nazisto-fascist, în numele poporului Cubei și al guvernului revo
luționar avem deosebita plăcere de a vă transmite dv., și prin dv. po
porului și guvernului romîn, felicitările noastre frățești.

Folosim acest prilej pentru a vă exprima bucuria noastră față de 
progresele obținute în construirea societății socialiste și pentru a formula 
calde urări de prosperitate și fericire pentru țara dv.~

Ne exprimăm, de asemenea, certitudinea că legăturile strînse de 
prietenie, care unesc popoarele și guvernele noastre, comunitatea scopu
rilor pe care le urmărim, vor contribui la întărirea sistemului socialist, 
la înfrîngerea imperialismului, la triumful popoarelor care luptă pentru 
emanciparea lor și la consolidarea păcii mondiale.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie.
Doctor OSVALDO DORTICOS Comandant FIDEL CASTRO RUZ 

TORRADO Prim-ministru al guvernului
Președintele Republicii Cuba revoluționar

pnfpf Scilf*
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Guvernul și poporul Indiei mi se alătură în a transmite Excelenței 

Voastre, guvernului și poporului Romîniei salutul nostru cordial cu pri
lejul fericit al celei de-a XX-a aniversări a Zilei Naționale a Romîniei, 
împreună cu sincerele noastre urări de bine pentru sănătatea dv. per
sonală și pentru progresul și prosperitatea poporului Romîniei.

S. RADHAKRISHNAN

Excelentei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a sărbătoririi zilei dv. națio

nale, transmitem Excelenței Voastre și poporului Romîniei felicitări și 
bunele noastre urări.

LYNDON B. JOHNSON 
DEAN RUSK

Washington, Casa Albă

Fvcplentei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 
ocupația fascistă, doresc să vă exprim dv., guvernului și poporului Repu
blicii Populare Romîne sincere felicitări personale, precum și cele ale 
guvernului și poporului Ghanei.

KWAME NKRUMAH 
Președintele Republicii Ghana

WALTER ULBRICHT 
Prinvsecretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Prof. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei populare 

a Republicii Democrate Germane

Prof. Dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

Excelentei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Cu fericitul prilej al Zilei Naționale a Republicii Populare Romîne, 

am marea plăcere să pot transmite Excelenței Voastre și poporului Re
publicii Populare Romîne, în numele guvernului și poporului Republicii 
Indonezia, ca și.al meu personal, felicitările noastre cele mai cordiale și 
sincerele noastre urări de bine pentru sănătatea și fericirea personală a 
Excelenței Voastre și pentru progresul și prosperitatea poporului dv.

SUKARNO 
Președintele Republicii Indonezia

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 Romîne

București
Cu ocazia marii sărbători naționale — cea de-a XX-a aniversare a 

eliberării Romîniei — vă trimitem dv. și poporului frate romîn cele mai 
sincere felicitări și urări.

Dorim din toată inima ca poporul romîn iubitor de libertate, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului său, să obțină 
noi succese în lupta pentru construcția socialistă a țării, pentru apărarea 
independenței naționale și întărirea multilaterală a Republicii Populare 
Romîne, și ca prietenia veche și de nezdruncinat dintre popoarele noas
tre frățești să crească și să se întărească necontenit pe baza atotbiruitoa
relor principii ale marxism-leninismului și internaționalismului prole
tar, pentru binele lor comun, pentru binele cauzei socialismului și păcii 
în Balcani și în lumea întreagă.

Telegrama președintelui interimar al Italiei

77vcp!pn tpi Snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale, am plăcerea să vă transmit, în numele 
țării mele, cele mai sincere urări de bine pentru prosperitatea poporului 
romîn și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

CESARE MERZAGORA

ENVER HODJA 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Albania

Tirana

HADJI LLESHI 
Președintele 

Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii 

Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Albania

Excelenței Sale
Domnului președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, rog pe 
Excelența Voastră să primească urările pe care le exprim pentru pros
peritatea țării dv.

BAUDOUIN Bruxelles

In Uniunea Sovietica
Presa centrală sovietică a consa

crat un spațiu larg celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei. 
„Pravda“ din 22 august a publicat 
o pagină în legătură cu sărbătoarea 
poporului romîn. In deschiderea pa
ginii este publicat articolul intitulat 
„20 de ani de muncă creatoare“, 
semnat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In aceeași pagină 
au apărut, de asemenea, articole 
semnate de poetul Tudor Arghezi, 
Dumitru Tomozei, director general 
al uzinei „1 Mai“ din Ploiești, Ște
fan Tripșa și Gheorghe Goina, Eroi 
ai Muncii Socialiste. In „Pravda“ de 
duminică au fost publicate textul 
integral al cuvîntării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și cuvîn- 
tul de salut al tovarășului A. I. 
Mikoian la sesiunea solemnă a Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne. In articolul de fond, consa
crat aniversării Romîniei, „Pravda“ 
scrie că cei 20 de ani care au tre
cut reprezintă o dovadă luminoasă 
„a înfăptuirilor istorice de care este 
capabil un popor, care a luat pu
terea în mîinile sale“. Sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, se subliniază în articolul de 
fond; oamenii muncii au înfăptuit 
într-o perioadă scurtă transformări 
sociale radicale, au obținut minuna
te succese în dezvoltarea economiei 
și culturii. în țară este tradus cu 
succes în viață programul desăvâr
șirii construcției socialiste. O pagină 
a ziarului. „Izvestia" intitulată „Ne 
bucură victoriile dumneavoastră, 
prieteni“, relatează despre sesiunea 
solemnă de la București. Pagina cu
prinde, de asemenea, articole ale 
unor ziariști romîni, care înfățișea
ză unele din realizările din aceste 
două decenii din țara noastră. Zia
rul „Krasnaia Zvezda“ consacră, de 
asemenea, o pagină intitulată „20 de 
ani victorioși“ aniversării eliberării 
Romîniei. Pagina cuprinde și un in
terviu acordat de generalul de ar
mată. Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale R. P. Romîne.

In R. P. Polonă
Ziarele poloneze publică rela

tări despre sesiunea festivă a 
Marii Adunări Naționale, texte pre
scurtate ale expunerii prezentate de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ale cuvîntărilor de salut rostite de 
oaspeți. „Trybuna Ludu“ publică ar
ticolul „Romînia la cea de-a XX-a 
aniversare“. Sub titlul „Trei expozi
ții romînești“, ziarul relatează des
pre deschiderea expozițiilor de la 
Varșovia de artă antică, grafică și 
fotografii artistice. Sub titlul „Din 
Romînia“ „Trybuna Ludu“ publică 
știri despre, dezvoltarea diferitelor 
ramuri industriale, a agriculturii și 
turismului. „Zycie Warszawy“ publi
că articolul intitulat : „Cei 20 de ani

Pe ecranele
Telespectatorii din diferite țări au 

putut viziona manifestările prile
juite de cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Televiziunea centrală din Moscova, 
posturile de televiziune din Varșo
via, Budapesta, Praga, Berlin au 
prezentat duminică telespectatorilor 
parada militară și demonstrația oa-

Lansarea a trei noi 
sateliți „Cosmos"

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
22 august 1964, în Uniunea Sovietică 
au fost lansați sateliții artificiali ai 
Pămîntului „Cosmos-41“, „Cos- 
mos-42“ și „Cosmos-43". Lansarea 
sateliților „Cosmos-42“ și „Cos
mos-43“ a fost efectuată de o sin
gură rachetă purtătoare. Pe sateliți 
este instalată o aparatură științifică 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic în conformitate cu 
programul anunțat de agenția TASS.

TEATRE
TEATRE : Teatrul satiric-muzical ,,C. 

Tănase" (în grădina „Boema“, în caz de 
ploaie în sala „Savoy”) : Și băieții și fe
tele — (orele 20,15). Teatrul evreiesc de 
stat (în grădina din Str. Mircea Vodă nr. 
5) : Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Cir
cul de stat : Sărbătoare la circ — (orele 
16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de Istorie 
— Romînia, orizont ’64 : Patria (Bd. Ma
gheru 12—14). Sechestratul din Altona : 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Excelsior 
(Bd. 1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea Gri- 
vlței nr. 80), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155), Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75), Stadionul 
„Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare). Primul 
troleibuz : Carpați (Bd. Magheru nr. 29), 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14 — rulează 
și la grădină — Pasajul „Eforie“). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Luceafă
rul (Bd. 1848 nr. 6), Tomis (Calea Văcă
rești nr. 21 — rulează și la grădină), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1), Grădina „Vitan" (Ca
lea Dudești), Arenele Libertății (Str. 11 
Iunie). Bărbații : Capitol (Bd. 6 Martie 
nr. 16 — rulează și la grădină), Bucegl 
(Bd. 1 Mai nr. 57 — rulează și la grădi
nă), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118 — ru
lează șl la grădină). Rebelul magnific : 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), Grivița 
(Calea Grlviței — podul Basarab), Flacă
ra (Calea Dudești nr. 22), Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9), Grădina Bu- 
zești (Str. Buzești nr. 9—11). Un surîs în 
plină vară : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 
7). Inspectorul și noaptea : Central (Bd. 
6 Martie nr. 2), Buzești (Str. Buzești nr. 
9—11). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). Lu
mea comică a lui Harold Lloyd : Union

ai Romîniei“. Același ziar publică al 
doilea reportaj din ciclul „Romînia 
1964“ intitulat „Un oraș confortabil“ 
consacrat Bucureștiului. Ziarul 
„Dziennik Ludowy“ publică o pagină 
întreagă consacrată sărbătorii Ro
mîniei. Pagina cuprinde articolele : 
„Cum a fost în Romînia“, „Noua in
dustrie“, „Ziua de azi“, „Intre ve
cini“, reportajul „Nunta“ de K. Ba
ranowski, două fotografii și o hartă 
a Romîniei. Săptămînalul „Zycie 
Gospodarcze“ consacră, de aseme
nea, o pagină întreagă Romîniei.

In R. P. Ungară
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat pe 

pagina întîi o amplă relatare asu
pra desfășurării sesiunii Marii Adu
nări Naționale consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei, în care sînt reproduse extrase 
din expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și din cuvîn- 
tul unoi’ șefi ai delegațiilor de partid 
și de stat invitate la sărbătoare.

Intr-un reportaj transmis din j 
București de corespondentul ziarului | 
„Nepszabadsag“, sînt înfățișate pe [ 
două pagini aspecte ale realizărilor | 
obținute de poporul romîn în ultime- : 
le două decenii. Ziarul „Magyar I 
Nemzet“ a consacrat aproape în
treaga pagină întîi sărbătorii na- ! 
ționale a Romîniei, publicînd un e- j 
ditorial consacrat acestui eveniment, I 
precum și o relatare despre sesiu
nea Marii Adunări Naționale.

Ta Nea : Romînia 
înaintează cu pași mari

ATENA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Cotidianul guvernamental „Ta Nea“ 
publică al treilea articol despre 
R. P. Romînă intitulat: „Romînia ,! 
merge înainte emancipată, poporul 
fiind unit“.

„Romînia, scrie ziarul, sărbă
torește a XX-a aniversare în
tr-o atmosferă de reconstrucție 
totală. Construcția statului socialist, I 
bazată pe temelii solide, înaintează i 
cu pași mari. Romînia intră în cel : 
de-al treilea deceniu al eliberării ei, 1 
cu fruntea sus. mîndră, optimistă și 
fericită. In istoria romînilor, 23 Au
gust 1944 a deschis un nou capitol, 
cel mai hotărîtor pînă acum. Delà 
ziua aceea, a eliberării, s-au scurs 
20 de ani și în acești 20 de ani s-au 
înfăptuit mari opere în țară. Noua 
conducere a restabilit unitatea po
porului, a împlinit visurile poporu
lui“. Ziarul citează apoi cifre care 
ilustrează dezvoltarea Romîniei de 
azi. Ziarul „Kathimerini“ publică , 
un comentariu intitulat „Aniver- . 
sarea romînească“, în care scrie j 
că „poporul grec și Grecia oficială I 
participă la sărbătoarea de azi și j 
exprimă cele mai bune urări pentru 
progresul țării prietene“.

televizoarelor
menilor muncii din București. O 
emisiune de sîmbătă a televiziunii 
din Moscova a fost consacrată sesiu
nii solemne a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne. Postul de te
leviziune din Sofia a retransmis du
minică seara de la București repor
tajul filmat al paradei militare și 
demonstrației oamenilor muncii.

(Agerpres)

La catafalcul lui
ROMA 23.— Corespondentul Ager

pres, O. Paler, transmite : Zeci de 
mii de locuitori din capitala Ita
liei au venit duminică la sediul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian, unde au trecut prin 
fața catafalcului pe care e depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Palmiro Togliatti. La catafalc fac 
de gardă conducători ai Partidului 
Comunist Italian, muncitori din Ro
ma, luptători din Rezistența antifas-

PRAGA
In sala „Smetana“ din Praga 

a avut loc adunarea festivă or
ganizată de C. C. al Frontului 
național din Cehoslovacia cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fas
cist. Au participat Bohuslav Lasto- 
vicka, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și președin
tele Adunării naționale, Frantisek 
Krajcir, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe, secretar al C.C. al 
Frontului național, dr. Josef Ploj- 
har, ministrul sănătății, general
colonel Otakar Rytir, prim-locții- 
tor al ministrului apărării naționale 
și șeful marelui stat major ceho
slovac, • miniștri adjuncți, membri 
ai corpului diplomatic, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
numeroși oameni ai muncii. Au luat 
parte membri ai Ambasadei R. P. 
Romîne la Praga. Adunarea festivă 
s-a încheiat cu un bogat program 
artistic. ■ *

BERLIN

Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, . a ofe
rit o recepție cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei. Au participat Willi Stoph, 
membru ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Erich Ho
necker și Alfred Neumann, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Herman Axen și dr. Gunter Mittag, 
membri supleanți ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., Manfred Ger
lach, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Max Sefrin, dr. Max Suhrbier 
și dr. Grete Wittkovski, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri.

Ștefan Cleja și Willi Stoph au ros
tit toasturi.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Gheorghe Velcescu. 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în Alba
nia. a oferit o- recepție. Au partici
pat Ramiz Alia, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, Koko 
Theodhosi, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.A. și 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Pilo Peristeri, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A. și vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare, miniștri, 
activiști de partid, ofițeri superiori, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă. Au participat, de asemenea, 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Tirana.

HAVANA

Mihai Magheru, ambasadorul R. P. 
Romîne în Republica Cuba, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei. La 
recepție au participat Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cuba, Alfredo Yabur, mi
nistrul justiției, Antonio Nunez. Ji
menez, președintele Academiei de 
științe, Carlos Lechuga, președintele 
Consiliului național al culturii, oa
meni de cultură, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, ziariști etc. 
Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în Cuba.

cistă. Au fost depuse coroane de 
flori din partea tuturor cartierelor 
din Roma, din partea organizațiilor 
de partid din toate provinciile Ita
liei. Ziarul „Unita“ scrie că pe 
adresa C.C. al P. C. Italian au sosit 
pînă acum mii de telegrame și me
saje care exprimă un sentiment de 
profundă durere pentru pierderea 
suferită și cheamă la unitatea de 
luptă a clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor democratice.

CINEMA ® TELEVIZIUNE
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program 
pentru copii (dimineața), Comisarul 
(după-amiază) : Doina (Str. Doamnei nr. 
9), Dacia (Calea Griviței nr. 137). Imblîn- 
zltorii de biciclete — cinemascop : Giu- 
lești (Calea Giulești nr. 56). Porto Franco 
(dimineața), Temelii de oțel — Romînia 
pe meridianele lumii — Instalații de fo
raj — Tonitza — C-așa-1 jocul în Făgăraș 
— Simbra oilor — Marile emoții mici 
(după-amiază) : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie nr. 18). Comoara din lacul de argint 
—. cinemascop : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi), Popular (Str. Mătă- 
sari nr. 31), Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr. 30). Unde-i generalul ? : Cultu
ral (Piața I. Pintilie nr. 2). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Crîngașl (Șos. 
Crîngași nr. 42), Colentina (Șos. Colenti- 
na nr. 84 — rulează șl la grădină). Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Domnul 
Topaze — cinemascop : Unirea (Bd. 1 
Mai nr. 143 — rulează și la grădină). Lo
vitura de pedeapsă : Vitan (Calea Du
dești nr. 97). Popasul : Munca (Șos, Mi
hai Bravu nr. 221). Căliți în foc : Arta 
(Calea Călărași nr. 153 — rulează și la 
grădină). Limuzina neagră : Moșilor (Ca
lea Moșilor nr. 221 — rulează și la gră
dină). Două duminici : Cosmos (Bd. 30 
Decembrie nr. 89). La strada : Viitorul 
(Str. M. Emlnescu nr. 127). împușcături 
In ceață : Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 
5). Vara în nordul sălbatic : Rahova (Ca
lea Rahovel nr. 118 — rulează și la gră
dină). Asasinul din cartea de telefon : 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196 — ru
lează și la grădină). La vîrsta dragostei : 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). Dra
goste lungă de-o seară : Cotrocenf 
(Șos. Cotroceni nr. 9). Ocolul Pămîntului 
In 80 de zile — cinemascop (ambele se
rii) : Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,25 — Pentru copii : vacan
ța in cintec. 20,00 — Spectacolul cultural- 
sportiv organizat in cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
(Transmisiune de la Stadionul Republi
cii). în încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară vremea a fost în general 

frumoasă in sudul țării și instabilă în 
Ardeal, Banat șl Moldova, unde cerul a 
fost mai mult acoperit și au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. în celelalte 
regiuni au avut un caracter izolat. Vîntul 
a suflat potrivit, cu intensificări din 
sectorul sud-estic în jumătatea de ră
sărit a țării și din sectorul vestic în 
rest. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 32 grade la 
Burlești și Giurgiu și 16 grade la Huedin, 
Satu Mare și Toplița. In București vre
mea a fost călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul schimbător. In cursul 
dimineții s-au semnalat averse ușoare de 
ploaie. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
și 27 august. Vremea se va menține schim
bătoare, cu cerul temporar horos. Vor 
cădea ploi locale, sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. Vînt po
trivit din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 grade. în București 
șl pe litoral vreme schimbătoare șl în ră
cire ușoară. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, vînt potrivit 
Temperatura în scădere ușoară.
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