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ÎNTRECEREA
CONTINUA SPRE NOI REALIZĂRI

La focul 
marilor cuptoare 
hunedorene

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — 
La ora cînd telefonez aceste rînduri, 
Hunedoara trăiește obișnuitele sale clipe 
de muncă și destindere proprii marilor 
sărbători. Uriașele combinate siderurgice 
respiră puternic și intens, prin loji „plă- 
mînii" lor, uriașele coșuri de fum. Foc 
continuu, foc nestins. Dogoarea metalu
lui incandescent se simte peste tot. La 
furnal, la ojelărie, la laminoare ; o sim
te pînă și paznicul de la poarta nr. 10 
a combinatului, omul care este în stare 
să spună care anume fruntași sînt la ora 
asta în fafa agregatelor. M-am oprit la 
ojelăria Martin nr. 2, Era ora douăspre
zece și cincizeci și cinci de minute. Pri
mul întîlnit este maistrul Ion Crișan. Ne 
întimpină cu un carnețel plin de cifre. 
Am notat : „în ziua de 23 August, ojelăria 
a dat peste plan aproape 300 tone. La a- 
ceasfă oră, situația este următoarea : Teo
dor Caramalis, primul topitor de la cup
torul nr. 1, se pregătește pentru o nouă 
șarjă". Iși privește ceasul și ne spune : 
„La ora 14 și 30 șarja va fi gata".

Singurul cuptor „rece" este cuptorul 
nr. 2. O reparație curentă care, după 
grafic, va fi realizată cu două zile îna
inte. Adică, un spor de producție de a- 
proape 1 000 tone oțel. La aceste succe
se se mai adaugă și altele. Șarja nr. 
84 209, elaborată la cuptorul nr. 3 de 
echipa lui Constantin Corlaciu, a durat 
numai 7 ore și 40 minute. Șarjă rapidă I 
La fel la cuptoarele 6 și 7.

...Sînt numai cîteva fapte „fotografia
te" la focul marilor cuptoare, în primele 
ore după 23 August. Ele se adaugă succe
selor siderurgiștilor hunedoreni, obținu
te pînă la marea sărbătoare a eliberării. 
Întrecerea pentru realizarea vnsuflețitoa- 
relor angajamente luate de siderurgiștii 
de aici pe întregul an continuă.

Pq grafic —

Pentru îndeplinirea 
angajamentelor pe întregul an

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în în
trecerea desfășurată în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei noas
tre, colectivul combinatului chimic Bor- 
zești a obținut rezultate deosebite. De 
la începutul anului harnicii chimiști au 
dat peste plan aproape 15 000 tone de 
produse. în zilele de 23 și 24 august, la 
combinatul chimic s-a lucrat din plin. 
Atît instalațiile „vechi" cit și cele intrate 
în funcțiune în acest an au lucrat fără 
întrerupere. întrecerea socialistă a con
tinuat să se desfășoare din plin, cu a- 
celași avînt, pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate pe întreg anul. Așa, bu
năoară, schimbul condus de Constantin 
Tînjală, care deservește instalația de to-

în două zile: 300 tone

pire, a dat peste plan ieri dimineață cti 
23 tone mai multă sodă caustică. Schim
bul condus de Carol Pataki de la in
stalația de evaporare — din aceeași sec
ție — a dat și el, peste sarcina de plan, 
cu 12 tone mai multă leșie.

Depășiri însemnate ale planului de 
producție s-au înregistrat în zilele de 
23 și 24 august și în celelalte secții. 
Brigada condusă de Alecu Bunei, de la 
instalația de clor lichid, a realizat o pro
ducție suplimentară de 4 tone. însem
nate succese au obținut și muncitorii 
de la uzina de policlorură de vinii. E- 
chipa condusă de Aron Vodă, de la sec
ția de monomeri, care a lucrat în schim
bul de noapte, a depășit planul cu 4 
tone, iar cea de la PVC-emulsie, condu
să de Dumitru Hariton, a înregistrat și 
ea o depășire a planului de 3,5 tone.

de cimoî peste phn
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Ziua de 23 August a fost sărbătorită 
prin muncă de către mulți din muncito
rii fabricii de ciment Medgidia. Cuptoa
rele fabricii au ars continuu și în aceste 
zile de sărbătoare. In toate secțiile și 
sectoarele întrecerea se desfășoară cu 
însuflețire. La secția mori-brute 
l-am întîlnit pe șeful de brigadă Amet 
Mudin. împreună cu tura sa, el a de
pășit planul, în ziua de 23 august, cu 
620 tone pastă, iar tura condusă de A- 
lexandru Popa a dat peste plan, în a- 
ceeași zi, 84 tone de ciment. Rezultate 
remarcabile au fost înregistrate și la sec
țiile cuptoare, carieră și la rampa de 
împachetare. în zilele de 23 și 24 august 
fabrica de ciment din Medgidia a pro
dus peste plan aproape 300 tone de cF 
ment și 500 tone de clincher.

noi succese
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 

zilele de 23 și 24 august petroliștii din 
întreprinderile de foraj și extracție din 
regiunea Argeș au fost la datorie. Pe
troliștii au cinstit prin muncă măreața 
sărbătoare aducîndu-i ca omagiu zeci 
de tone de țiței și gazolină peste plan. 
Asemenea rezultate au raportat sondo
rii de la întreprinderile de foraj Rîmnicu 
Vîlcea și Bascov, din schelele Găiești, 
Ciurești, Moșoaia și Băbeni. Brigăzile 
de foraj conduse de Ion Alexandrescu 
și Mircea Banu de la întreprinderea de 
foraj Bascov au săpat la sondele P. 30

și 140, 48 și respectiv 63 metri liniari. 
Brigăzile conduse de Ion Ducu și Anton 
Pîrtoacă au terminat de forat sondele 
479 și 902 și au trecut la cimentarea 
coloanei de exploatare.

La datorie au fost și lucrătorii uzinei 
sodice Govora. Aici, așa cum ne comu
nică tov. D. Cătălinoiu, dispecerul de 
serviciu, în zilele de 23 și 24 august 
schimburile conduse de Ungureanu 
Pantelimon, Veseleanu Cornel și Crișan 
Paul au dat peste plan aproape 50 
tone de sodă caustică.

In unele localități din țară, unde 
s-au desfășurat lupte armate în pe
rioada insurecției armate din august 
1944, au avut loc luni adunări pu
blice, la care au participat un mare 
număr de oameni ai muncii, vete
rani din războiul antifascist, militari 
ai forțelor noastre armate.

La adunarea publică din comuna 
Otopeni, unde formațiunile de luptă 
patriotice și unitățile militare romî
ne au zdrobit trupele hitleriste care 
încercau să pătrundă în Capitală, au 
luat cuvîntul general maior în re
zervă Dan Ionescu și participanții 
la lupte, Petrei Paleacu și Ion Hui- 
hup. Ei au evocat eroismul locuitori
lor comunei, care au contribuit cu 
arma în mînă alături de formațiu-

In Editura Politică a apărut :

„A XX-a ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII ROMÎNIEI 
DE SUB JUGUL FASCIST"

Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea solemnă 
a Marii Adunări Națio

nale
Broșura este editată in tiraj de 

masă

nile patriotice și militarii romîni la 
izgonirea fasciștilor.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
La Constanța, despre luptele desfă
șurate în zilele insurecției în a- 
ceastă parte a țării a vorbit gene
ra] colonel în rezervă Costin Io- 
nașcu, fost comandant al diviziei 
a IX-a infanterie care a acționat în 
acea vreme aici. în continuare au 
luat cuvîntul căpitan de rezervă Ion 
Jugăman, plutonier de rezervă Ni
colae Dumitru, sergent de rezervă 
Petre Decu și alți foști participanți la 
luptele date în Dobrogea de divizia 
a IX-a infanterie. în încheiere a 
fost prezentat filmul romînesc : 
„Imagini ale unui trecut glorios".

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în satul Suha Mare, raionul Fălti
ceni, a avut loc ieri, la cimitirul 
eroilor căzuți. în luptă pentru elibe
rarea patriei, o adunare publică la 
care au participat peste 3 000 de ce
tățeni din comuna Poiana Mărului 
și comunele învecinate — Mălini, 
Drăceni, Fărcașa, Borca etc.

Cu prilejul acestei adunări au luat 
cuvîntul colonel în rezervă Nistor 
Teodorescu, fost comandant al regi
mentului 3 grăniceri, și veteranii din 
războiul antifascist sergent Gh. 
Axinte și caporal Constantin Iacob. 
Au fost depuse apoi coroane de flori 
la mormintele eroilor care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea pa
triei.

Luni dimineața a părăsit Capita
la delegația de partid și de stat a 
R. P. D. Coreene, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
R, P. Romine, a participat la săr
bătorirea celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație au făcut parte Kim 
Ir, membru al Biroului Politic, vi
cepreședinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al R. P. D. Coreene, conducătorul 
delegației, Kim Zor) Han, membru 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul învățămîntului su
perior din R. P. D. Coreeană, Kim 
Do Man, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șef de sec
ție la C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, și Giăn Du Hoan, amba
sadorul R. P. D. Coreene în R. P. 
Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapelele de stat ale R. P. 
Romine și R. P. D. Coreene.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Bu
jor Almășan, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul minelor și ener
giei electrice, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Dumitru Simu- 
lescu, membru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Anton Breitenhofer, mem
bru al C.C. al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., Andrei . 
Păcuraru. membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Ion Bucur, șef de secție 
la C.C. al P.M.R., Mircea Malița și 
Pompiliu Macovei, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Ro
mînă, precum și membri ai Amba
sadei R. P. D. Coreene în R. P. Ro- ' 
mină.

Numeroși oameni ai muncii au 
salutat călduros delegația. Un grup 
de pionieri au oferit membrilor de
legației flori.

(Agerpres)

23 August 1964
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TIMIȘOARA : în rînduri strinse, aclamînd pentru partid și guvern la marea demonstrație de 23 August. 
(In pagina II-a'a ziarului — relatări ale corespondenților noștri despre sărbătorirea zilei de 23 Augustin țară)

Spectacolul cuItural-sportiv de pe stadionul Republicii

WEREȚE, GRAȚIE, MĂIESTRIE
Stadionul Republicii din Capitală, îm

podobit sărbătorește, a găzduit luni seară, 
în prezența a zeci de mii de bucureș- 
teni, un spectacol cultural-sportiv, orga
nizat în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

La spectacol au asistat tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor ob
ștești, activiști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură.

Au fost de față delegații de partid și 
de stat sosite în țara noastră pentru a 
participa la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist : delegația R. P. Albania, în 
frunte cu Manush Myftiu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, prim-vicepreședinfe al 
Consiliului de Miniștri ; delegația R. P. 
Bulgaria, în frunte cu general de armată 
Ivan Mihailov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; delegația R. S. 
Cehoslovace, în frunte cu Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernu

lui ; delegația R. P. Chineze, în frunte cu 
Li Sien-nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat ; delegația Republici: 
Cuba, în frunte cu Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului organizatoric 
al Partidului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba ; delegația R. D. Germane, în 
frunte cu Hermann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., locțiitor 
al președintelui Camerei Populare; dele
gația R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu Lazar 
Kolisevski, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Comitetului Fe
derativ al Uniunii socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia ; delegația R. P. 
Polone, în frunte cu Franciszek Vaniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; delegația R. P. Ungare, în 
frunte cu Kallai Gyula, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Miniștri ; 
delegația U.R.S.S., în frunte cu A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. ; delegația R. D. 
Vietnam, în frunte cu Hoang Van Hoan 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați la București și 
alfi membri ai corpului diplomatic.

Apariția în tribuna oficială a conducă
torilor partidului și sfatului a fost salutată 
cu puternice aplauze și urale de tinerii 
aflafi pe gazonul stadionului și de oa
menii muncii care au luat loc în tri
bune.

★

Marele spectacol cultural-sportiv, în
chinat celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, a fost, de fapt, un amplu 
poem, în care cîntecul și versul, ritmul, 
culorile și mișcarea unor mari ansambluri 
s-au contopit sub privirile noastre, alcă
tuind un emoționant tablou al vieții noi 
și al muncii poporului stăpîn pe soarta lui.

Cînd în imensul amfiteatru a răsunat 
chemarea frompeților, sute de trupuri 
desenau pe stadionul devenii o uria
șă scenă, conturul patriei, iar în mijlo
cul acestei hărți vii, alte sute de trupuri 
au alcătuit drapelul tricolor și steagul 
roșu al partidului și au înscris două date: 
1944—1964.

Un cor impresionant, format din 
4000 de persoane, acompaniat de fanfa
ră, intonează cîntecul „Republică, mă
reață vatră" de Ion Chirescu.

A urmat, un amplu poem creat în aer 
liber de trupurile și glasurile a 19 000

(Continuare în pag. IlI-a)

La plecare pe aeroportul Băneasa

Numeroși vizitatori Ia Expoziția
realizărilor economiei naționale

In cursul zilei de luni, zeci și zeci 
de mii de oameni ai muncii din Capi
tală și din provincie au vizitat Expozi
ția realizărilor economiei naționale a 
R. P. Romîne.

Pavilionul central devenise literalmen
te neîncăpător pentru mulțimea de vi
zitatori, iar în fața platformelor și stan
durilor exterioare erau masate grupuri 
mari de oameni. în jurul terenului expo
ziției erau parcate sute de motociclete 
și autoturisme. Au venit să vadă expo
ziția și numeroși străini — turiști din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Franța, India, R. D. Germană, R. P. 
Ungară, U.R.S.S.

Mulți vizitatori, îndeosebi cei mici, 
au participat la un bogat program sus
ținut de formații ale Palatului pionieri
lor din Capitală. Alții au admirat noile

creații de confecții și tricotaje pentru 
femei, bărbați și copii, prezentate în- 
tr-o paradă a modei, care a avut loc pe 
estrada amenajată în aer liber, după 
care au urmărit un spectacol de varie
tăți prezentat de artiști ai Teatrului de 
Stat de Operetă, ai Circului de Stat și ai 
Teatrului, satiric muzical „C. Tănase“ 
din București.

Astăzi după-amiază, pe estrada ame
najată în aer liber, în incinta expoziției, 
va avea loc, în cadrul ciclului „Vitrina 
expoziției“, un simpozion pe tema 
„Peisajul industrial al Romîniei con
temporane“. în continuare, vizitatorii 
vor putea asista la un spectacol pre
zentat de formațiile artistice ale uzine
lor „Electronica“. (Agerpres)

Plecarea unei delegații a C.C. al P.M.R. 

la funeraliile tovarășului Palmii® Togliatti

Luni dimineața a plecat la Roma, 
pentru a participa la funeraliile to
varășului Palmiro Togliatti, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian, o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, alcătuită din tovarășii Nico
lae Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, și Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

La plecarea delegației, de pe 
aeroportul Băneasa, au fost de față 
tovarășii Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R. și activiști de partid.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Roma unde a fost întîmpinată de 
Emanuele Macaluso, secretar al C.C. 
al P.C. Italian, membru al Direcției 
P.C.I., și de Arcangelo Valii, mem-

bru al comisiei centrale de control 
a P.C.I.

Erau prezenți ing. Mihai Marin, 
ambasadorul R. P. Romîne la Roma* 
și membri ai ambasadei.

In cursul serii, la sediul Comita
tului Central al Partidului Comunist 
Italian delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn a 
depus o coroană la catafalcul lui 
Palmiro Togliatti. Pe panglicile co
roanei erau înscrise, cuvintele: 
„Neuitatului Palmiro Togliatti, mili
tant de seamă al Partidului Comu
nist Italian și al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn“.

Apoi, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Florian Dănălache, împreună cu 
tovarășii Mihai Marin, ambasadorul 
R. P. Romîne la Roma, și Stan Va
lerian, consilier al ambasadei, au fă
cut de gardă la catafalcul lui Pal
miro Togliatti. (Agerpres)
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Clipe de gravitate și măreție. întregul stadion înalță un imn de slavă 
partidului

Foto : A. Carto Jan Uriașa scenă a devenit o hartă vie a patriei sub semnul celor două glorioase decenii



Nr. 6359, Pag. 2
ausasiazos

bacău Oamenii »ihr cetăti industriale . . . . . >
...Orele 9. La tribună iau loc mem

brii biroului comitetului reqional de 
partid și alți activiști cu munci de 
răspundere, oameni ai muncii. Are 
loç parada militară. Demonstrația 
oamenilor muncii din orașul Bacău 
este deschisă de colectivul muncito
rilor. inqinerilor și tehnicienilor fa
bricii de hîrtie și celuloză „Steaua 
roșie", fruntașă pe ramură. Datorită 
construirii unor noi secții și reuti- 
lăfii celor existente, producția fa
bricii este în 1964 de peste 4 ori mai 
mare decît în 1948. In cinstea marii 
sărbători. Colectivul întreprinderii a 
dat o producție qlobală suplimentară 
In valoare de peste 11 000 000 lei, a 
realizat economii și beneficii peste 
plan în valoare de 5 500 000 lei și res
pectiv 6 000 000 lei.

Prin fata tribunei trece coloana 
harnicului colectiv al Trustului re
gional de construcții. Cu aplauze pu
ternice sînt întîmpinati cei care au 
schimbat, în numai cîtiva ani. fata 
orașului Bacău, ridicînd frumoasele 
complexe de locuințe cu care se 
mîndrește întregul oraș.

Coloana proiectantilor din cadrul 
DSAPC poartă un panou uriaș care 
înfățișează schița noului cartier — 
cu 4 000 de apartamente — ce se va 
ridica în curînd la Bacău, pe malul 
Bistriței, cu ajutorul metodelor in-

BACAU : Pe panourile demonstranților — mîndria succeselor obținute în 
întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

timișoara [y mîndrie raportăm partidului
Marile succese șl înfăptuiri ale 

oamenilor muncii din orașul de pe 
malurile Begăi. bilanț al celor 20 de 
ani de la eliberare, au fost rapor
tate cu entuziasm și bucurie în ziua 
de 23 August de către coloanele care 
s-au succedat pe bulevardul Repu
blicii, în cadrul manifestației — 
circa 100 000 muncitori, țărani co
lectiviști,^ elevi, oameni de știință, 
intelectuali etc.

Un trompet anunță deschiderea 
paradei militare. Prin fața tribunei 
defilează trupele de diferite arme 
din garnizoana Timișoarei.

își fac apoi apariția cei mai tineri 
manifestanți: pionierii.'Ajunși în fața 
tribunei, ei înscriu cu trupurile lor 
inițialele P.M R., R.P.R Mulți din 
ei poartă în mîini manuale școlare, 
dar al partidului pentru elevii din 
clasele I —VIII. Ei poartă, de ase
menea, cu mîndrie lozinci prin care 
mulțumesc partidului pentru viața 
lor fericită și fără griji.

„Din victorii în victorii, 20 de 
ani de glorii“ — scandează muncitorii 
uzinei mecanice din Timișoara, care, 
în cinstea marii sărbători, au dat 
peste plan o producție globală în

brașov Printre făuritorii tractoarelor 
și autocamioanelor romînești

Fanfara Intonează Imnul de stat al 
R. P. Romîne, după care începe pa
rada militară. In coloane perfecte, 
ostașii defilează prin fața tribunei, 
demonstrind disciplină și hotărîre, 
pregătire temeinică, ca ostași ai u- 
nei armate înzestrate cu o modernă 
tehnică militară.

Au trecut și masivele tancuri. Pe 
bulevardul gol pentru o clipă, înspre 
tribună înaintează tinerele vlăstare 
ale patriei — pionierii. „Pentru viața 
ce-o trăim, partidului îi mulțumim", 
scandează micii demonstranți.

La orizont apare marea coloană 
de autocamioane, vopsite în culorile 
patriei — roșu, galben și albastru. 
Sînt „Carpații" și „Bucegii" proiec
tate și construite de către muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la „Stea
gul roșu", mîndrie a industriei noastre 
constructoare de mașini. Făurito
rii lor vin scandînd lozinci și 
raportînd partidului realizările lor 
însemnate : uzinele „Steagul roșu" 
și-au depășit angajamentele lua
te în cinstea marii sărbători, dînd 
peste plan o producție marfă echi
valentă cu valoarea a 50 autoca
mioane Carpați.

Se scurg coloanele una după alta, 
lormînd un uriaș fluviu viu.

Freamăt deosebit în tribune. Se a- 
propie primul tractor făurit de bra
șoveni acum 18 ani — LA.R. 22. La 
volan se află veteranul uzinei, mais
trul N. Mlhăilescu, care a lucrat la 
construcția lui. Urmează pe rînd ce
lelalte tipuri construite în decursul 
anilor. Coloana este încheiată de 

torii întreprinderii reqionale de elec
tricitate în anii puterii populare, re
giunea a devenit una din principalele 
producătoare de enerqie electrică. 
Puterea instalată a unităților enerqe- 
tice va crește și mai mult în anii ur
mători, ca urmare a intrării în func
țiune a unor noi unități enerqetice.

lată-i și pe muncitorii întreprin
derii de construcții și montaje ener
qetice, cei care au construit liniile de 
înaltă tensiune din întreaga Moldovă, 
precum și linia de 220 kilovolti Bicaz- 
Sînqeorqiu de Pădure.

Cu justificată mîndrie trec prin fața 
tribunelor muncitorii, inginerii și teh
nicienii Direcției reqionale a econo
miei forestiere, care în primele 7 luni 
au dat produse peste plan în valoare 
de aproape 60 000 000 lei și au reali
zat economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 7 000 000 lei.

La demonstrație au participat și 
peste 6 000 de țărani colectiviști din 
raionul Bacău.

Intr-o atmosferă entuziastă au săr
bătorit ziua de 23 August și oamenii 
muncii din Onești, Piatra Neamț, Ro
man, ca și din celelalte orașe și sate 
ale reqiunii Bacău Ei și-au manifes
tat puternic încrederea în politica 
luminoasă a partidului, hotărîrea de 
a dobîndi noi succese în desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noas- 

valoare de 5,2 milioane lei și au 
realizat economii la prețul de cost 
de aproape două milioane lei. Co
lectivul de muncă de la una dintre 
cele mai tinere întreprinderi, creată 
în anii noștri, „Electromotor“ rapor
tează că în acest an a produs peste 
plan 450 diferite tipuri de motoare 
electrice.

în aplauze furtunoase își fac apa-1 
riția colectivele de muncă de la în
treprinderea poligrafică, care deține 
pentru a 6-a oară steagul de între
prindere fruntașă pe țară, întreprin
derea de utilaj de construcții, evi
dențiată pe țară pentru succesele 
obținute anul trecut, fabrica „Victo
ria“, una din creațiile regimului 
nostru, „Tehnometal". „Banatul“, fa
brica de ciorapi.

Trec cercetători și oameni de știință 
de la baza Academiei R.P.R., medici, 
profesori etc. Se perindă apoi prin 
fața tribunei oamenii muncii de pe 
ogoarele raionului Timișoara, care 
raportează partidului acum, la a 
XX-a aniversare a eliberării patriei, 
succesele obținute de ei și îi mulțu
mesc din inimă pentru traiul lor îm
belșugat, fericit.

Ion CHIUJDEA

modernele tractoare pe care le fa
brică azi uzina.

Iată-i șl pe constructorii de utila) 
petrolier de la „Hidromecanica", care 
și-au îndeplinit planul pe 8 luni cu 
10 zile înainte de termen, pe mun
citorii de la Uzinele Metrom, Meta- 
lurglcă-2, fabrica de șuruburi, 
și cea de scule care și-au depășit 
angajamentele în cinstea zilei de 
23 August.

Pancartele purtate de demon-# 
stranți înscriu îndemnuri la noi suc
cese. Multe dintre ele BÎnt consa
crate înaltelor idealuri ale prieteniei 
între popoare, menținerii și consoli
dării păcii, unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Puternice acorduri de fanfară. Se 
apropie de tribună artiștii amatori 
ai orașului. Sînt mii. Printre ei — 
laureații celui de-al 7-lea concurs 
al echipelor artistice de amatori, 
artiști de la uzina de tractoare care 
cu opera „Trandafirii Doftanei* au 
obținut premiul I, formația de dan
suri a Palatului culturii din Brașov 
șl altele.

Demonstrația oamenilor muncii 
este încheiată cu coloana sportivi
lor, în rîndul cărora se află un im
portant număr de maeștri emerlți și 
maeștri al sportului, cîștigători a 
numeroase întreceri sportive. Marea 
demonstrație de la Brașov a consti
tuit încă o mărturie a dragostei șl 
devotamentului oamenilor muncii 
față de partid și guvern, a exprimat 
hotărîrea lor de a munci și mai cu 

spor pentru înflorirea continuă a pa
triei, pentru pace.

Scandînd mereu „Cu partidul nos- 
tru-n frunte, noi avem victorii multe", 
brașovenii și-au manifestat puternic 

cluj împreună, 
și intelectuali

O ploaie măruntă și deasă a în
ceput să cadă încă din zorii zilei 
asupra Clujului gătit pentru marea 
sărbătoare. în ciuda ploii, zecile de 
mii de oameni ai muncii ies la 
demonstrație. Și parcă spre a nu 
stingheri cu nimic această mulțime 
entuziastă, norii se răresc.

După parada militară și însufle
țită manifestare a dragostei pionie
rilor față de partid, începe demons
trația oamenilor muncii din între
prinderi și instituții. Purtînd drapele 
și portretele conducătorilor partidu
lui și statului nostru, grafice și flori, 
oamenii muncii își arată prin urale 
și lozinci dragostea și atașamentul 
față de partid și guvern : „Trăiască 
unitatea de nezdruncinat dintre 
partid, guvern și popor“, „Trăiască 
P.M.R.. Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. Din mii de piepturi 
răsună lozinca „Din victorii în vic
torii, 20 de ani de glorii“. Alte lo
zinci sînt consacrate întăririi priete
niei frățești dintre țările socialiste, 
luptei pentru apărarea păcii în lu
mea întreagă.

Prin fața tribunei trece colectivul 
de la „Tehnofrig“, uzină construită 
în anii puterii populare, care fabri
că utilaje și agregate frigorifice de 
toate capacitățile și diferite alte ma
șini pentru industria alimentară. 
Trec apoi muncitorii uzinei „Carbo- 
chim“, constructorii de mașini tex
tile de la „Unirea“, muncitorii de la 
fabrica de pielărie și încălțăminte, 
constructorii de locuințe. în cinstea 
marii sărbători oamenii muncii din

oradea ZZn însuflețitor 
tablou al realizărilor

Impunătorul monument închinat „Osta
șului romîn eliberator" domină întreaga 
pia|8 în care au loc parada militară șl 
demonstrația oamenilor muncii din Ora
dea. Mai multe salve de tun răscolesc ce
rul, în timp ce ostașii armatei R. P. Ro
mîne—infanteriști, artileriști, tanchiști—de
filează rîndurl-rînduri prin fafa tribunei. 
Grupuri de avioane aduc din văzduh 
salutul lor marii sărbători naționale. Lo
cuitorii orașului aclamă călduros forjele 
armate ale patriei, care stau de strajă 
cuceririlor revoluționare ale poporului 
nostru, păcii.

Apoi, după pionieri șl tineri, trec prin 
fafa- tribunei muncitorii și tehnicienii de 
la uzinele de mașini-unelte „înfrățirea", 
care în cinstea glorioasei aniversări și-au 
îndeplinit înainte de termen angajamen
tele luate, au realizat cea de-a 1 400-a 
mașină-unealtă fabricată în acest an, în- 
trecînd astfel cu 300 de mașini-unelte 
producfia din aceeași perioadă a anului 
trecut. Mai multe grafice ilustrează ma
rile succese obfinufe de oamenii muncii 
orădeni în dezvoltarea economică. Pro
ducfia industriei constructoare de mașini, 
de pildă, a crescut de peste 20 de ori 
față de anul 1950. Colectivul uzinei „în
frățirea" a produs numai în acest an 12 
sortimente de mașini-unelte. In același 
timp productivitatea muncii a sporit cu 
peste 3 la sută la(ă de angajament.

Urmează minerii din cadrul trustului 
Ardealul. Un grafic uriaș purtat de ei a- 
rată că producția de cărbune și lignit a 
crescut în acest an cu 71 la sută fa|ă de 
anul 1959, iar productivitatea muncii a

CONSTANTA
A

In coloanele
mecanizatorilor

Constanța a îmbrăcat haină de săr
bătoare. Drapelele împodobesc clă
dirile, iar bulevardul Tomis, unde 
are loc demonstrația, s-a transfor
mat într-o panglică vie, multicoloră. 
Oamenii muncii de pe meleagurile 
dobrogene raportează partidului rea
lizările obținute în cinstea măreței 
sărbători.

Un car alegoric poartă o navă în 
miniatură, simbolizînd activitatea de 
cărăușie pe mări și oceane a colec
tivului Direcției regionale a naviga
ției civile. Cîteva cifre purtate pe 
un panou sînt elocvente pentru a cu
noaște dezvoltarea portului. In ulti
mii 20 de ani, flota noastră maritimă 
comercială a primit 25 de vase noi ; 
capacitatea de transport a crescut de 
peste 15 ori, iar prețul de cost al 
transporturilor pe fiecare tonă a fost 
redus nttmai în acest an cu 4,27 la 
sută. Alături, colectivul Șantieru
lui naval maritim din Constanța 
raportează că angajamentele luate în 
cinstea marii aniversări au fost în
deplinite cu mult înainte de termen.

Muncitorii și tehnicienii uzinei de 
superfosfat și acid sulfuric Năvodari 
se mîndresc că asigură anual ne
cesarul de îngrășăminte chimice pen
tru fertilizarea a 2 500 000 de hectare.

Bulevardul Tomis este inundat de 
lucrătorii ogoarelor dobrogene. „Do- 
brogea țară bogată, / bate vînt și 
crește piatră" — spune cîntul popu
lar rămas pe răbojul vremii. Cîteva 
cifre sînt edificatoare pentru a sub
linia replica prezentului. Față de 
anul 1957, cînd s-a încheiat colecti
vizarea agriculturii în Dobrogea, 
producția medie realizată anul trecut 
de gospodăriile colective a fost mai 
mare cu 38 la sută la grîu și cu 84 
la sută la porumb, iar la floarea- 
soarelui cu 68 la sută. Mecanizatorii 
și colectiviștii au venit să-și expri
me bucuria pentru succesele obți
nute sub îndrumarea înțeleaptă a 
partidului. Sînt minări că regiunea 
lor a fost distinsă cu Steaua R. P. 
Romîne clasa I. Lucrătorii de la 
gospodăria agricolă de stat Agigea. 
cei din Moșneni și Ovidiu, mecani
zatorii de la S.M.T. „23 August", co
lectiviștii din Palazu Mare, Cocoșu, 

hotărîrea de a înfăptui cu entuziasm 
politica partidului, în care văd che
zășia unor noi biruințe.

Constanîin CĂPRARU

muncitori, țărani
întreprinderile regiunii Cluj și-au 
îndeplinit și depășit angajamentele 
luate, dînd peste plan o producție 
în valoare de 141 milioane lei, iar 
valoarea economiilor peste plan se 
ridică la 47 200 000 lei.

în coloane se văd și colectiviștii 
din Apahida și din alte sate care 
poartă coșuri cu diferite produse, 
rod al muncii unite în gospodării 
colective.

Alături de muncitori și colecti
viști, purtînd lozinca „Trăiască inte
lectualitatea patriei noastre“, trec 
cadrele didactice ale universității 
și ale celorlalte institute de învăță- 
mînt superior, oameni de știință și 
cercetători ai filialei Academiei, ar
tiștii operelor și teatrelor, artiști 
plastici, compozitori. La tribună se 
află acad. Raluca Ripan și Con
stantin Daicoviciu, distinși cu titlul 
de „Om de știință emerit“, compo
zitorul Tudor Jarda, artist emerit, 
autor al operei „Pădurea vulturilor“ 
inspirată din lupta forțelor patrio
tice pentru înfăptuirea insurecției 
armate, violonistul Ștefan Ruha, 
scriitorul Nagy Istvan, pictorul loan 
Ciupe și alții. Oamenii de știință 
clujeni au elaborat în ultimii ani 
lucrări de valoare în domeniul chi
miei, matematicii, istoriei, științelor 
naturii, aducînd o contribuție de 
seamă la tezaurul științei patriei 
noastre.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Cluj o încheie sportivii care 
înscriu cu trupurile lor „23 August“, 
„P.M.R., „R.P.R.“, „Pace“.

Alexandru MUREȘAN

sporit considerabil. Acum, cînd defilează 
raportînd partidului îndeplinirea angaja
mentelor, minerii scandează din toată 
inima ; „Partidul nostru Iubit, traiul ni l-a 
însorit".

Prin fafa tribunei au apărut constructo
rii și mentorii uzinei de alumină din Ora
dea, unul din obiectivele principale ale 
planului de 6 ani. Numeroase grafice in
formează despre predarea multor con
strucții și terminarea rodajului înainte de 
termen, la o serie de obiective.

De la începutul anului și pînă la 22 
august, industria ușoară și alimentară din 
orașul Oradea și-a depășit simțitor an
gajamentul, producînd în plus peste sar
cina planificată 42 709 perechi încălțămin
te, 10 800 bucă(i confecfii, 24 470 bucăți 
tricotaje, zeci de mii de metri de țe
sături bumbac, 315 tone conserve de le
gume și fructe, 310 tone uleiuri comesti
bile, 179 tone brînzeturi și altele.

Prin fafa tribunei trec în rînduri com
pacte oamenii de cultură și artă, cadrele 
didactice de la Institutul pedagogic și 
din școlile de cultură generală, lucrători 
din instituțiile sanitare, din comerț Și 
cooperație, precum și oameni ai muncii 
din agricultura regiunii, care agită ste- 
gulefe tricolore și buchetele de flori, 
salufînd partidul, organizatorul tuturor 
victoriilor poporului nostru.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Oradea a constituit o nouă și puternică 
manifestare de atașament față de poli
tica înfeleaptă a partidului, față de cauza 
nobilă a socialismului și păcii.

H. GROSU

și colectiviștilor
Cumpăna, Fîntînele, Pecineaga și din 
alte comune, aflați în coloană, sînt 
printre cei care obțin an de an re
colte bune.

Uralele și lozincile colectiviștilor 
au exprimat încă o dată recunoștința 
lor pentru calea arătată de partid și 
hotărîrea de a realiza recolte și mai 
bogate.

Vasile MIHAI 

Orașul Tg. Mureș în ziua marii sărbători

iași P© a 20-a 
treaptă

De pe Copou șl Păcurari, din Nl- 
colina și Tătărași, din Țicău, ieșenii 
— muncitori, tehnicieni, ingineri din 
întreprinderile orașului, oameni de 
știință, artă și cultură, elevi și stu- 
denți — au venit la parada militară și 
demonstrația din acest an să rapor
teze partidului contribuția lor la cele 
20 de trepte pe care le-a înălțat po
porul nostru în cele două decenii 
care au trecut de la eliberare.

Acum, la a XX-a aniversare a lui 
august 1944, lașul, ca și întreaga 
țară, a căpătat o nouă înfățișare. 
Constructorii au înălțat blocuri mo
derne, cu peste 7 000 de apartamen
te, cămine studențești, instituții de 
învățămînt și lăcașuri de cultură. 
Ponderea cea mai mare este însă a 
construcțiilor industriale. In anii pu
terii populare s-au construit o mo
dernă fabrică de antibiotice, o uria
șă uzină metalurgică, precum și alte 
fabrici de mare capacitate, cum sînt 
cele de mobilă, de ulei, de prelu
crare a maselor plastice etc.

Au urmat coloanele muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la Ate
lierele de reparat material rulant Ni
cotină, fruntași în producție an de 
an. Muncitorii, tehnicienii și Inginerii 
fabricii de antibiotice au purtat stea
gul de unităte fruntașă pe ramura 
chimiei.

Oamenii de știință, cultură și artă, 
cadrele didactice din învățămîntul 
de toate gradele și-au manifestat 
profunda recunoștință și dragostea 
fierbinte față de partid și guvern 
pentru condițiile create dezvoltării 
științei și culturii în patria noastră.

Manole CORCAC1

0 demonstrație

Plouă abundent. Și totuși orașul de la 
poalele Cutinului, mai tînăr ca oricînd, 
s-a gătit de sărbătoare. Flamuri roșii 
și tricolore, covoare și flori, panouri și 
lozinci întregesc decorul sărbătoresc din 
Piața Victoriei — noul centru al orașu
lui Baia Mare.

Tribuna oficială este străjuită de por
tretele conducătorilor partidului. Lingă 
ele cunoscuta coloană a lui Brîncuși se 
înalță, semeață, simbolizînd urcușul spre 
victorii in cei 20 de ani de la elibe
rare...

Demonstrația oamenilor muncii din 
regiunea Maramureș, la care în ciuda 
ploii au participat .zeci de mii de mi
neri, metalurgiști, chimiști, țărani mun
citori, intelectuali cu familiile lor, este 
deschisă de pionieri și școlari. Entu
ziasm, tinerețe, încredere, recunoștință 
— iată ce aduc cu ele tinerele vlăstare. 
Impetuoasa dezvoltare a învățămîntu- 
lui în regiune se poate cunoaște din 
cele cîteva grafice aduse la demonstra
ție: în anii puterii populate au fost con
struite circa 300 de școli noi, numărul 
elevilor a crescut de 8 ori, iar al ca
drelor didactice de peste 6 ori. In fața 
tribunei oficiale elevii au înscris cu 
trupurile lor o cifră uriașă — 20. Tot 
din trupurile lor mai înscriu literele 
R.P.R. și P.M.R. După coloana pionie
rilor și școlarilor apare în piață o pan
cartă pe care scrie: „Sîntem de-o vîrstă 
cu patria eliberată“. Sînt tinerii care 
în această lună împlinesc exact 20 de 
ani. Cu glasurile lor tinere scandează 
puternic lozinci care cheamă la luptă 
pentru pace, pentru prietenie și înțele
gere între popoare.

Sosesc la demonstrație minerii mara
mureșeni. Primii sînt cei de la exploa
tarea minieră Săsar. Cu ajutorul panou
rilor și al graficelor acest colectiv ra
portează că și-a îndeplinit angajamen
tele, dînd peste plan produse în va
loare de 4,6 milioane lei.

Constructorii barajului de pe rîul Fi- 
riza au terminat cu peste 4 luni înainte 
de termen de săpat și betonat- cei 
aproape 5 km cit măsoară tunelul de 
aducțiune a apei — noul drum al ape
lor învolburate ale Firipei.

Demonstrația oamenilor muncii din re
giunea Maramureș a constituit o pu
ternică expresie a atașamentului față de 
partid, față de politica sa marxist-le- 
ninislă.

Pe străzile Craiovei

CRAIOVA -
al

Nimic nu poate oglindi mai bine 
realizările înfăptuite de oamenii 
muncii din Oltenia, sub conducerea 
partidului, decît filmul coloanelor de 
demonstranți. Prin fața tribunelor 
din Piața Unirii au pășit construc
torii de mașini și aparataj electro
tehnic — Uzina „Electroputere“ — 
constructorii de mașini agricole de la 
Uzina „7 Noiembrie“, creată în anii 
puterii populare, petroliștii și mine
rii din Oltenia. Am reținut cîteva 
cifre de pe graficele și panourile 
purtate de demonstranți. în preajma 
glorioasei aniversări a eliberării pa
triei a plecat în prima ctirsă cea 
de-a 46-a locomotivă Diesel electri
că, produsă anul acesta ; producția 
de cărbune a crescut de 3,3 ori față 
de anul 1960 ; numai de la începutul 
acestui an producția industrială 
globală a regiunii a depășit preve
derile planului cu peste 100 000 000 
lei. Aceasta echivalează aproape cu 
producția industrială a întregii re
giuni realizată în 1938.

PLOIEȘTI gyț petroliștilor
Ora 8 dimineața. Pe Bulevardul inde

pendenței au început parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii din oraș 
și raion, consacrate celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Prin fața tribunei trec, frumos 
aliniate, formațiile militare : infanteriști, 
artileriști, racbetiști, tanchiști etc. Ei de
monstrează înaltul lor nivel de pregă
tire, măiestria cu care stăpînesc și inînu- 
iesc tehnica superioară cu care sînt do
tate unitățile, disciplina perfectă care ii 
caracterizează și hotărîrea lor de a apăra 
cu dîrzenie pacea.

Cerul este brăzdat de zborul fulge
rător al avioanelor cu reacție care cu 
cîteva minute mai înainte au zburat 
deasupra Capitalei.

Pășesc apoi prin fața tribunei 
harnicii constructori ele utilaj petrolier 
de la uzina „1 Mai“ din Ploiești. Colec
tivul acestei uzine raportează cu mîn
drie partidului realizările obținute în 
marea bătălie pentru producție sporită 
și de calitate superioară. Utilajele pe
troliere fabricate la uzina „1 Mai“ au 
trecut de mult granițele țării, cucerind 
un binemeritat prestigiu la tîrgurile și 
expozițiile internaționale. Distinsă cu 
diploma și medalia de aur pentru înal
tele ei calități tehnice, instalația 3 DII- 
209 a înscris la tîrgul internațional de 
primăvară de Ia Leipzig un record al 
tehnicii romînești : foraj la adîncimea 
de 5 318 m.

După colectivul uzinei „1 Mai“ trece 
harnicul colectiv de muncitori, tehnici
eni, ingineri și funcționari al Uzinei 
de utilaj chimic și petrolier — creată 
și dezvoltată în anii puterii populare, 
urmat de acelea ale Uzinei mecanice

suceava Tinerețea de azi 
a vechii cetăți moldovene

In Suceava întinerită, din zorii zilei, 
mii și mii de oameni ai muncii și-au dat 
întilnire pe noua magistrală a orașului 
pentru a lua parte la demonstrația pri
lejuită de a XX-a aniversare a eliberării 
patriei

Printre Invitaji, la tribună se află mi
nerii Crișan Petru, Nislor Flutur și aljii, 
care în ajunul zilei de 23 August au ra
portat partidului și guvernului străpun
gerea tunelului Aluniș cu 4 luni și 10 
zile înainte de termen.

Parăzii militare li urmează coloana pio
nierilor, după care începe demonstrația 
oamenilor muncii. Primii trec reprezen
tanții celor mai tinere întreprinderi in
dustriale din oraș și regiune Purtînd dra
pele și portretele conducătorilor partidu
lui și statului, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Combinatului de celuloză și hîr
tie din lunca Sucevei pășesc hotărîji și 
mîndri de realizările lor In perioada care 
a frecut de la începutul anului ei au dat 
peste plan produse în valoare de peste 
15 000 000 lei, cu 4 456 000 lei mai mult 
față de angajamentul inițial ; economiile 
suplimentare la prețul de cost se ridica 
la 4 200 000 lei, iar beneficiile la peste 
13 000 000 lei In coloane se află mun
citorii Silvestru Irimia, Gheorghe Dobro- 
ghiu, Constantin Isepciuc, Nicolae Bartolo
mei, evidenjiați lună de lună in întrecerea 
socialistă.

îmbrăca)! în frumoase uniforme trec 
silvicultorii ; ei deschid coloana mun
citorilor care pun în valoare lemnul — 
una din marile bogății ale munjilor țării 
Alt colectiv tînăr, care demonstrează pen
tru a doua oară la această măreață săr
bătoare, este cel al Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Suceava. Me
canizarea lucrului în exploatările fores
tiere și construirea combinatelor de pre
lucrare au făcut ca valoarea unui metru 
cub de lemn să se dubleze față o'e anul 

spn mi victorii
Oltenia este astăzi un vast șan

tier. La poarta Craiovei se înalță un 
gigant complex industrial — o cen
trală electrică a cărei putere insta
lată în etapa finală va fi de 750 M.W. 
și un combinat chimic unde gazele 
naturale din subsolul Olteniei se vor 
transforma în îngrășăminte chimice 
și mase plastice. Constructorii au 
vestit cu acest prilej începerea pro
belor mecanice la primele unități, 
și-au manifestat hotărîrea de a face 
totul pentru punerea lor în funcțiu
ne înainte de termenul prevăzut.

Ieri, la Craiova au manifestat cu 
entuziasm mecanizatorii, lucrătorii 
din G.A.S. și colectiviștii din raioa
nele Craiova, Segareea și Calasat. 
Ei și-au exprimat hotărîrea de a 
munci neîntrerupt pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului de dez
voltare Intensivă și multilaterală a 
producției agricole.

Radu APOSTOL

Teleajen, Uzinei de utilaj petroliei „24 
Ianuarie“, întreprinderii „Cablul romî- 
nesc“ Ploiești.

Raportează cu mîndrie îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor lor harni
cii rafinori. în regiunea Ploiești se pre-, 
lucrează peste 70 la sută clin producția 
de țiței a țării. Rafinăriile au dat peste 
plan în primele 7 luni și jumătate ale 
acestui an o producție suplimentară în 
valoare de 88 090 000 lei și au rea,;'’at 
economii la prețul de cost în valoare de 
13 000 000 lei.

Iată și colectivul Rafinăriei Ploiești, 
întreprindere decorată cu „Ordinul Mun
cii“ cl. 1 și „Apărarea Patriei" cl. II. 
Panoul purtat cu mîndrie de fruntași în 
producție aiată că din cele 21 milioa
ne lei angajament pe întregul an pri
vind valoarea producției globale și marfă 
peste plan, primele 19 800 000 lei s-au 
realizat pînă la 23 August. în șirul ne- 
sfîrșit al rafinorilor se perindă și colec
tivele rafinăriiloi Teleajen, Ploiești nord, 
Rafinăria 9, iar apoi cele ale Combina
tului petrochimic Ploiești, Uzinei de de- 
tergenți.

Defilează apoi lucrătorii din G.A.S. și 
S.M.T., mii de colectiviști din raionul 
Ploiești și din comunele aparținînd ora
șului Ploiești. Timp de mai bine de 3 
ore, peste 100 000 de oameni ai muncii 
s-au perindat prin fața tribunei din Bu
levardul Independenței aclamînd pentru 
partid și guvern, și exprimîndu-și hotă
rîrea entuziastă de a-și închina în
treaga lor muncă pentru triumful ideilor 
socialismului și păcii.

Nicolae BIVOLU

1950. In anii puterii populare pe harta 
economică a regiunii au apărut obiective 
industriale ca Uzinele textile „Moldova* 
din Botoșani, Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni, Fabrica de zahăr „Șiretul" din 
Bucecea, Fabrica de conserve de lapte 
„Rarăul" din Cîmpulung, Fabrica de mo
bilă din Rădăuți și altele Producția glo
bală a regiunii din anul 1948 se reali
zează în prezent in nunui 43 de zile. 
Construcția acestor întreprinderi, creș
terea continuă a investițiilor pentru dez
voltarea economică a regiunii este ro
dul traducerii în viafă a politicii înfe- 
leple a partidului de ridicare a tuturor 
regiunilor țării.

De tribună se apropie cei care prin 
munca lor schimbă înfățișarea străvechii 
cetă|i de scaun a Moldovei — con
structorii. O machetă ne sugerează lu
crările de modernizare a orașului. In ul
timi' am la Suceava s-au construit blocuri 
care însumează peste 3 500 apartamente. 
In preajma marii sărbători au fost date 
tn folosinfă 530 apartamente.

Deodată aspectul magistralei se schim
bă In pitorești costume cusute Cu arnici 
și beteală, colectiviștii poartă prin fața 
tnbunei roade ale ogoarelor înfrățite ; 
spice aurii de grîu, tulpini de porumb, 
cosu'i încărcate cu fructe și legume. Sfa
tul nostru democrat-popular a înzestrat 
ag' cul'ura regiunii cu 3 400 de tractoare, 
2 800 semănători mecanice, I 253 com
bine de recoltat ce eale și numeroase 
alia mașini agricole

La mareafa sărbătoare a eliberării, 
oameni muncii din orașul Suceava și-au 
manifestat entuziasmul și hotărîrea ne- 
shămulată de a munci pentru înfăptuirea 
politicii înțelepte a partidului, pentru 
noi succese în dezvoltarea econo
miei, arfei și culturii în patria noastră.

Nisîor ȚU!CU
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Vizitele delegației de partid șl de stat 
a U. R. S. S.

în cursul zilei de luni, delegația 
de partid și de stat a U.R.S.S., con
dusă de tovarășul A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fă
cut o vizită in regiunile București 
și Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, precum și de Vasile Pati- 
lineț, membru al C.C. al P.M.R.

în regiunea București membrii 
delegației au vizitat Combinatul a- 
vicol. Crevedia, unde au fost întîm- 
pinați de Bucur Șchiopu, prim-vice

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Chineze

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Chineze, condusă de tovarășul 
Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, a vi
zitat în cursul dimineții de luni gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Buzescu, regiunea București.

Oaspeții au fost însoțiți de tova

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. S. Cehoslovace

Luni, membrii delegației de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace, con
dusă de tovarășul Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vicepreședin
te al guvernului R. S. Cehoslovace, 
a făcut o vizită la Mamaia.

Delegația a fost însoțită de tova
rășii Al. Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. S. F. Iugoslavia

Delegația de partid și de stat a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de to
varășul 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, a fă
cut luni o vizită în regiunea Bucu
rești, la G.A.C. Ștefănești, raionul

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. D. Germane

Delegația de partid și de stat a 
R.D. Germane, condusă de tovară
șul Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Camerei 
Populare, a făcut luni dimineața o 
vizită prin Capitală. Oaspeții, înso
țiți de tovarășii Petre Borilă, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului

„diată-fi, fără, fia fa aoaă!“
Cum au petrecut oamenii muncii în zilele de 23 și 24 August

De ziua marii sărbători a elibe
rării întreaga țară a devenit un flu
viu uriaș al cîntecului și dansului, 
în fiecare oraș, în fiecare sat, pe 
mii de estrade, în parcuri și grădini 
frumos împodobite, oamenii muncii 
au 'petrecut clipe de neuitat.

Parcul Herăstrău din Capitală și-a 
deschis larg porțile încă din primele 
ore ale după-amiezii zilei de 23 Au
gust. Numeroasele manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive au atras aici 
mii de bucureșteni. Iureșul dansato
rilor, prospețimea melodică a cînte- 
celor închinate patriei și partidului, 
parada costumelor noastre naționa
le au smuls spectatorilor aplauze 
entuziaste. Pe estrada amatorilor 
și-au dat concursul orchestra și so
liștii întreprinderii de construcții spe
ciale industriale' și montaj, corpul 
de balet dl copiilor și un trio acro
batic de la Casa de cultură a raio
nului 30 Decembrie, o formație de 
muzica ușoară a întreprinderii de 
instalații București, precum și corul 
cooperativei „Igiena". Marele am
fiteatru al Teatrului de vară din 
acest pdrc era arhiplin cu aproape 
o oră înainte de ridicarea Cortinei. 
Spectacolul prezentat de Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor, formație re
cunoscută pentru măiestria ei inter
pretativă, a' cules aprecieri unanime. 
Au fost aplaudate la „scenă deschi
să" poemul simfonic pentru cor, or
chestră, soliști -și recitatori, închinat 
Eliberării, tabloul coregrafic „Tine
rețe", feeria folclorică „Cîntec vesel, 
cîntec drag" la care și-au dat con
cursul cei mai buni soliști și dansa
tori al ansamblului și o orchestră 
de muzică ușoară.

Cîntecul și jocul au vibrat în zilele 
de 23 și 24 August șl pe celelalte 
estrade ale Capitalei : în Piața Re
publicii, în Parcul Cișmigiu sau în 
cartierele Ferentari șl Cotrocenl, vă
dind nu numai talentul artiștilor, ci 
și Ingeniozitatea, priceperea șl stră
daniile organizatorilor. La spectaco

președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

în regiunea Ploiești, membrii de
legației sovietice au fost oaspeții co
lectivului Complexului petrochimic 
de la Brazi. Aici, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Dumitru Balalia, 
membrp al C. C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional Plo
iești al P.M.R., Iancu Horațiu, ad
junct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, Gh. Stan, preșe
dintele sfatului popular regional.

în continuare, delegația a vizitat 
Muzeul Doftana, iar la întoarcere a 
făcut un scurt popas la Combinatul 
vinicol Valea Călugărească.

(Agerpres)

rășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P^M.R., președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Cornel 
Onescu, membru al C.C. al P.M.R., 
Gh. Necula, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional București al P.M.R., și 
de reprezentanți ai organizațiilor lo
cale de partid și de stat. (Agerpres) 

lui de Miniștri, și M^ Levente, mi
nistrul comerțului interior.

La sosire pe aeroportul Constan
ța, oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Vasile Vîlcu, membru al Con
siliului de Stat, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. •

(Agerpres)

Lehliu, și șantierul Combinatului de 
celuloză și hîrtie de la Călărași.

Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șii Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P»M.R„ și ing. Vasile Mateescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
președintele Sfatului popular al re
giunii București.

„ ■ ' (Agerpres)

de Miniștri, Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
industriei ușoare, și Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., au vizitat car
tierele noi ale Capitalei, construcții 
social-culturale și Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R. P. 
Romîne.

(Agerpres)

lul prezentat pe estrada din Piața 
Republicii șl intitulat simbolic „Cîn- 
tă-ți, țară, viața nouă l" spectatorii 
s-au întîlnit cu artiștii îndrăgiți de 
la Teatrul satiric muzical „Constan
tin Tănase", au ascultat Oratoriul 
„Salut, măreață sărbătoare" ■ de Ion 
Chirescu, interpretat de corul Filar
monicii de stat „George Enescu", 
precum și cîntecele executate de 
fcyifara Uzinelor „Grivița roșie". La 
Teatrul de vară „23 August", 8 000 
de spectatori s-au adunat să asculte 
corul uzinelor „23 August", Laureat 
al celui de-al VlI-lea Concurs al 
echipelor artistice de amatori, și or
chestrele de muzică populară și 
ușoară aparținînd întreprinderilor 
„Metaloglobus" și „Electroaparataj".

...Seara coboară pe neașteptate. 
Luminile de neon dau Capitalei un 
cadru feeric, de basm. Din toate 
colțurile orqșulul izbucnesc spre 
înălțimea de bronz a aerului rache
tele multicolore și strălucitoare. 
Este ora începerii carnavalurilor.

La Casa de cultură din raionul „16 
Februarie" orchestra anunță, în rit
mul Impetuos al Rapsodiei Romîne a 
lui Enesfcu, sosirea invltaților : își fac 
apariția numeroși tineri — Emil Ră- 
duleBcu, lăcătuș la Uzinele „Semănă
toarea", Nicolae Toma, muncitor la 
întreprinderea „Armătura" și alții 
care, în cinstea zilei de 23 August, au 
primit insigna de fruntași în . pro
ducție. Pe scenă se perindă, rînd 
pe rînd, echipe de dansuri, brigăzi 
artistice de agitație, orchestre de 
muzică ușoară — formații premiate 
la finala celui de-al 7-lea concurs 
al echipelor artistice de amatori. 
Surprizele plăcute sînt numeroase : 
dansul „măștilor" și parada costu
melor de epocă se bucură de aten
ția generală. Iar în cinstea partlci- 
panților la concursul fulger : „Din 
realizările tinerilor din raionul 16 
Fébruarie”, cîțiva soliști din briga
da casei de cultură interpretează 
melodiile cele mai Iubite. Talentata 
Maria Vlădescu, muncitoare la Fa
brica de confecții șl tricotaje, este

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Ungare

Navele militare sovietice și-au încheiat vizita 
de prietenie făcută marinei militare a R.P. Romine

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Ungare, condusă de tovarășul 
Kallai Gyula, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
vizitat luni dimineața noile cartiere 
de locuințe din Balta Albă- și Qri- 
vița Roșie, Complexul studențesc 
Grozăvești, Expoziția de artă plas
tică organizată cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei

Vizitele delegației de partid șl de stat 
a R. P. Bulgaria

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul 
general de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
gl P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a vizitat luni dimineața G.A.S. Urzi-

Vizitele delegației de partid și de stat
a R. P. Albania

Luni, membrii delegației de partid 
și de stat a R. P. Albania, condusă 
de tovarășul Manush Myftiu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, au făcut o vizită în re
giunea București, la gospodăria agri
colă colectivă „8 Martie“ din comuna

Vizitele delegației de partid și de stat 
a Republicii Cuba

Luni la amiază, delegația de partid 
și de stat a Republicii Cuba, con
dusă de tovarășul Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului organi
zatoric al Partidului Unit al Revo
luției Socialiste din Cuba, a vizitat

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Mongole

Delegația de partid • și de stat a 
R. P. Mongole, condusă de tovară
șul D. Molomjamt, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a vizitat luni diminea
ța rafinăria Brazi și Combina
tul petrochimic Ploiești. Aici oaspe
ții au fost întîmpinați de tovarășii 
Dumitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești al 
P.M:r., și Gh. Stan, președintele Sfa
tului popular regional Ploiești. A 
fost vizitat apoi Muzeul Doftana.

Continuîndu-și călătoria, membrii 

chemată de repetate ori la rampă. 
Cu vii aplauze sînt întîmpinați și 
studentul Alexandru Horja, muncito,- 
rul Gheorghe Raznovan.

Tinerii de la întreprinderile „Da
nubiana", „Autobuzul", „Dîmbovița", 
Combinatul chimic Jilava și-au dat 
întîlnire la carnavalul organizat de 
Casa de cultură din raionul Nicolae 
Bălcescu.

Carnavaluri ale tineretului au a- 
vut loc șl la casele de cultură din 
celelalte raioane ale Capitalei.

*
Cîntecul și jocul au răsunat pînă 

tîrziu, în zilele de 23 șl 24 August șl 
în parcurile și pădurile din afara 
Bucureștiului : la Mogoșoala și Sna- 
gov, în Pădurea Andronache sau 
Băneasa.

Atmosfera de entuziasm, prilejuită 
de măreața sărbătoare a eliberării, 
a domnit și în celelalte orașe și 
sate ale țării. De la Galați, cores
pondentul nostru regional ne trans
mite că oamenii muncii din bătrînul 
port dunărean au asistat, pe stadio

Un grup de tineri in pădurea Andronache

noastre, Muzeul satului și Circul de 
stat.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.M.R., Ion Iosefide, secre
tar al Comitetului orășenesc Bucu- 
rești al P.M.R., și Nicolae Liviu 
Neacșu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei.

(Agerpres)

ceni. Oaspeții au fost însoțiți, de to
varășii Alexandru Moghioroș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., și Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

(Agerpres)

Chimogi șl la Șantierul naval Olte
nița.

în timpul vizitei oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Constantin Drăgan, 
membru supleant al C.C; al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor. (Agerpres)

„Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne“. Oaspeții 
au primit explicații amănunțite pri
vind dezvoltarea diverselor ramuri 
ale economiei țării noastre.

(Agerpres)

delegației mongole au sosit în regiu
nea Brașov, unde au fost întîmpinați 
de tovarășii Âldea Militaru, prim-se
cretar al Comitetului regional Bra
șov al P.M.R., și Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Brașov. în ; cursul după-amiezii au 
fost vizitate G;A.S. Prejmer și G.A.C. 
Hărman. • ’ 1 '

In timpul vizitelor delegația de 
partid și de stat a R. P. Mongole a 
fost însoțită de tovarășii Dumitru 
Coliu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., și Vasile 
Vaida, membru al C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

nul „Dunărea", la o mare serbare 
cultural-sportlvă, la care și-au -dat 
concursul mii de tineri. Numeroși 
muncitori de pe șantierele de con
strucții, de la șantierul naval, uzi
na „Laminorul", întreprinderile tex
tile au plecat în excursii pe Dunăre 
sau la pădurea Gîrboavele din a- 
propierea orașului.

La Iași, sala de spectacole a Ca
sei de cultură a sindicatelor și gră
dina de vară. „Pomul verde" s-au 
dovedit neîncăpătoare • pentru miile 
de oameni al muncii care au ținut- 
să participe la variatele manifestări 
cultufal-artistice. Aici aù prezentat 
bogate programe orchestra de mu
zică populară „Doina Moldovei", 
brigăzile artistice de agitație de la 
Fabrica de confecții, de la sindica
tul învățămîntului șl Direcția regio
nală C.F.R.

In Oltenia, de la un capăt la al
tul al regiunii — la Novaci, Baia de 
Aramă, Calafat, Bălcești, Balș —< 
zeci de mii de colectiviști, meca
nizatori din gospodăriile agricole 
de stat și S.M.T., împreună au fami
liile lor, au petrecut cum numai în
tr-o asemenea zi se poate petrece.

Mijloace variate de distracție au 
stat în aceste zile și la îndemîna 
hunedorenilor, a slderurgiștilor reși- 
țeni, a locuitorilor Clujului, Oradiei;' 
Timișoarei, a celor din Tg. Mureș, 
Constanța și din toate celelalte lo
calități ale țârii.

Luni navele militare sovietice 
„Dzerjinski“ și „Plamennîi“, și-au 
încheiat vizita de prietenie făcută 
marinei militare a R. P. Romîne.

Cu acest prilej viceamiralul Gri- 
goré Marteș, comandantul marinei 
militare a R. P.. Romîne, a dat o re
cepție în cinstea viceamiralului; 
G. K. Cernobai. Seara la bordul cru
cișătorului „Dzerjinski“ a avut loc o 
recepție de rămas bun oferită de 
viceamiralul G. &• Cernobai. La re
cepții au participat Vasile Vîlcü,

Tinerețe, grație, 
măiestrie
(Urmare din pag. I-a)

de oameni, o desfășurare. copleșitoare 
de forță, și tinerețe, de bucurie și en
tuziasm, dé la energia și clocotul muncii, 
pînă la gingășia și jocurile copiilor.

In acest peisaj al patriei, de la Du
năre în munții Rodnei, de la mare pînă 
în Apuseni, apare mișcarea vie și tre
pidantă. ă muncii. Grupuri de bărbați 
sugerează eforturile creatoare ale me- 
talurgișfilor, grupuri de tinere evocă 
imaginea și ritmurile războaielor de țe
sut. în mijlocul stadionului prind contur 
din trupuri două roți. Sub revărsarea unor 
șiruri de sute de tinere cu văluri albăs
trui, ce sugerează apele repezi, roțile se 
pun în mișcare, amintind dé turbinele u- 
nei hidrocentrale.

Sub lumina strălucitoare a reflectoare
lor, în iureșul melodiilor care i-au ins
pirat lui George Enescu celebrele rap
sodii, apar ca o revărsare de culori, sute 
de dansatori. Cîfeva clipe, imense- lanuri 
de grîu tălăzuiesc în fața noastră, lanuri 
ce se deschid apoi, pentru a primi ■ în 
mijlocul lor o uriașă pîine. Un joc de o 
fremătătoare bucurie, o adevărată sărbă
toare a recoltei se încinge tn jurul ei.

„îmbelșugată crește plinea țării, 
Căci Inimile au răspuns chemării, 
Chemării gloriosului partid".

Urmează apoi imaginile care ilustrează 
știința și cultura. Sute și sute de tineri 
înscriu cu trupurile lor conturul unei 
torțe, al Unui compas, coloanele și 
arhitrava unui ateneu, paginile deschise 
ale unei cărți. Un soare imens încunu
nează aceste imagini, împînzind stadio
nul cu razele sale.

Muncitori, țărani, intelectuali — a- 
ceștia sînt, sugerează spectacolul,' crea
torii noilor peisaje din țara rțO'astră, pa
trie liberă a celor ce muncesc.

$1 iată că, după această cuprinzătoare 
și concludentă priveliște a țării în plin 
elan constructiv, stadionul capătă deodată 
strălucirile și dimensiunile miraculoase 
ale basmului. 1

„Vine lumea din poveste 
Unde totul prinde grai, 
Gîza o prințesă este, 
Spicul e un prinț bălai"

ț 800 da copii, a-căror vîrsfă.n-a tre
cut încă de tabla înmulțirii, aduc în fața 
noastră jocurile și voioșia copilăriei lor 
fericite. Săritura iepurașului, mersul ursu
lui, tnelcul, însoțite .de melodii sprințare, 
transformă vasta scenă într-o grădină dé 
flori vii.

Grija și dragostea părintească față de 
cei mai tineri cetățeni sînt ilustrate și de 
tablourile următoare care ne transpun în 
atmosfera taberelor pionierești.

E un moment.impresionant. La sfîrșiful 
acestor tablouri, grupuri de pionieri, în 
aplauzele prelungite ale celor prezenți, 
înmînează flori conducătorilor de partid 
și de stat, delegajiilor de partid și de 
sfat de peste hotare aflate în țara noastră.

Gimnastică, înot, atletism,. ciclism, 
scrimă, fotbal, popice, canotaj —; o ade
vărată antologie a sporturilor practicate 
de tineretul nostru școlar, se alcătuiește 
din mișcări simple, sugestive, ingenioase.

Grație, îndemînare, forță și măiestrie 
au oglindit numeroasele și amplele exer
ciții ale sportivilor. Bolți, poduri, pira
mide, gimnastică de ansamblu executată 
cu o mare precizie, prefac pentru cîte- 
va clipe stadionul într-o largă scenă 
de balet cu sute' și sute de interpreți.

TEATRE •
TEATRE : Teatrul național „T. L-. Cara- 

giale" (La Teatrul de vară din parciil 
„Herăstrău") : O femeie cu bani (orele
20) . Circul de stat t Sărbătoare la circ 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. Pagini de istorie — 
Romlnia, Orizont 64 : Patria (15 ; 18 ; 21). 
Sechestratul din Altona : Republica (9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,30), Excelsior 
(10; 12,30 ; 16 : 17,30; 20), Feroviar (8,45.;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), Melodia 
(0 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 10 ; 21,16), Flamura 
(9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Gră
dina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 19,30), Stadionul Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare — orele 20). Madame Sans- 
Géne — cinemascop : Festival (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 ; — rulează și la 
grădină — Pasajul Eforie — orele 20). 
Primul troleibuz : Carpați (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Luceafărul (9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
21) , Tomis (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16,15 ; 19 - 
la grădină orele 20), Miorița (8 ; 11 ; 14 ;
17 ; 20), Floreasca (10,30 ; 15 ; 18 ; 21), Mo
dern (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Gră
dina „Vitan“ (Calea Dudești — orele
20.45) , Arenele Libertății (Str. 11 Iunie 
orele 20). Bărbații : Capitol (10 ; 12 ; 14 ; 
16,45 ; 19 ; 21 — la grădină orele 20), :Bu- 
cegi (10 ; 12 ■; 14 ; 16 ; ■ 18,15 ; 20,30 — Ia 
grădină orele 20), Aurora (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 — la grădină orele 20,30). Re
belul magnific : București (9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Grivița (10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20), Flacăra (10,30 ; 15,15 ; 17,30 ;
19.45) , Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 21,30), Grădina Buzești (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,45). Ah, fe
tele ! : Victoria (10 ; 12 ; 14 ; 16 : 18,15 ; 
20,30). Inspectorul șl noaptea : Central 

prim-secretâr al Comitetului regio
nal Dobrogèa al P.M.R., generali și- 
ofițeri ai forțelor noastre armate, 
ofițeri sovietici de pe navele „Dzer
jinski“ și „Plamennîi“. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai ambasadei 
U.R.S.S, la București și atașați mili
tari ai unor țări socialiste.

Recepțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în jurul orei 23 navele sovietice 
au virat ancora, îndreptîndu-se spre 
patrie.

Primiți cu aplauze pentru perfecta lor 
aliniere, pătrund pe stadion sportivi ai 
forțelor noastre armate, impresionind prin, 
siguranța și rapiditatea mișcărilor ex
celent sincronizate. De altfel merită re
marcată întreaga concepție și regie a a- 
cestui grandios spectacol în care fantezia 
s-a îmbinat cu bunul gust, creînd imagini 
plastice de o autentică forță artistică. De
corul pe care l-a constituit tribuna a doua 
a ilustrat prin variate imagini ideile spec
tacolului.

Pe stadion coboară un moment de li
niște. Apoi, ca la. un semn fanfara anunță 
cu sunete prelungi o'mare sărbătoare. 
E 6 sărbătoare care cuprinde toată țara 
în cîntec și joc. Opt hore concentrice se 
rotesc pe stadion într-o grandioasă și 
dezlănțuită imagine a bucuriei. încetul cu 
încetul această explozie de ritmuri și cu
lori se retrage spre marginile stadionului, 
făcînd loc unor masive grupuri de oa
meni. Sînt toți acei ce au creat amplul 
poem închinat patriei la marea sărbă
toare, muncitori, țărani, intelectuali, pio
nieri, ostași. Rîndurile lor se string în ju
rul stemei partidului, desenată în mijlo
cul stadionului de sute de trupuri.

Sînt clipe de gravitate și măreție. Pa 
fundalul stadionului, acel decor viu al 
întregului spectacol, apar cuvintele : 
„slavă partidului", iar mii de glasuri se 
unesc într-un cor impunător. Sub vastita
tea Cerului de august se înalță masiv și 
tulburător un imn de slavă închinat celui 
ce-a făurit și făurește neîncetat glorioasa 
istorie a acestor decenii :

„Partidul dreg, inimă vie, 
A patriei noastre mindrle".

Jocul de artificii multicolore dau în
tregului stadion o strălucire și mai mare. 
Uralele nesfîrșite și aplauzele pe care ze
cile de mii de interpreți și spectatori le 
adresează partidului, exprimă dragostea 
nețărmurită și atașamentul întregului 
popor.

Paul DIÀCONESCU

„Flacăra olimpică" a părăsit Grecia

ATENA 24 (Agerpres). — Flacăra 
olimpică, aprinsă vineri în localita
tea Olympia, a părăsit Grecia dumi
nică dimineața, cu destinația Tokio, 
în avionul care transportă flacăra 
simbolică se află o delegație a comi
tetului olimpic japonez. Avionul va 
face escală în 12 mari orașe din A- 
sia.

înainte ca flacăra să fie dusă la

CINEMA ® TELEVIZIUNE
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Bu
zești (15 ; 17 ; 19). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (16 ; 19,30). Lu
mea comică a.lui Harold Lloyd: Union 
(16; 18,15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10). Comisarul : Doina (11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Dacia (9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21,15). Imblînzitorii de bici
clete — cinemascop : Giulești (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,15). Porto Franco (10—15 în 
continuare). Temelii de oțel — Romlnia 
pe meridianele lumii — Instalații de fo
raj — Tonitza — C-așa-1 jocul în Făgăraș
— Simbra oilor — Marile emoții mici : 
Timpuri Noi (.7—21 în continuare). Co
moara din lacul de argint — cinemascop : 
Înfrățirea între popoare (10 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Popular (10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Drumul Sării (16 ; 18,15 ; 20,30), Grădina 
„Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 19,30). 
Unde-i generalul 7 : Cultural (16 ; 18,15 ;
20.30) . M-am îndrăgostit Ia Copenhaga : 
Colentina (16 ; 18,15 ; 20,30 — la grădină 
orele 19,45) Progresul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Domnul Topaze — cinemascop : Unirea 
(16 ; 18). Lo.vitura de pedeapsă : Vitan 
(16 ; 18 ; 20). Popasul : Munca (16 ; 18,15 ; 
20,30). Căliți în foc — cinemascop : Arta 
(16 ; 18 ; 20 — la grădină orele 20,15). Li
muzina neagră — cinemascop : Moșilor 
(15;-17; 19 — la grădină, orele 20,15). 
Două duminici : Cosmos (16 ; 18 ; 20). La. 
strada : Viitorul (16 ; 18,15 ; 20,30). împuș
cături în ceață : Volga (10 ; 12 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30), Lumina (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Grădina „Progresul"
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 19,45). Vara 
în nordul sălbatic : Rahova (15,30 ; 17,30 ;
19.30 — la grădină orele 20,15). Asasinul 
.din cartea de telefon : Lira (15 ; 17 ; 19
— la grădină orele 20,30). La vîrsta dra- 
feostei: Ferentari (16; 18 ; 20). Dragoste

ȘTIRI SPORTIVE
La Atena a început cel de-al doilea 

turneu balcanic de baschet, rezervat 
echipelor de juniori. Participă selec
ționate din R.P. Bulgaria, Grecia, 
R.S.F.. Iugoslavia și R.P. Romînă. In 
prima zi, echipa R.P. Romîne a-învins 
cu scortil de 64—58 (23—26) reprezen
tativa Gréciei. Meciul dintre R.P. Bul
garia și Iugoslavia a revenit primei 
formații cu 74—67 (26—25).

A
Primul concurs de selecție al atle- 

tilor din R.D. Germană și R.F. Ger
mană, pentru desemnarea echipei care 
va participa la. Olimpiadă, s-a desfă
șurat pe stadionul olimpic din Berli
nul occidental în fața a 80 000 de spec
tatori. Conform protocolului stabilit, 
primii trei clasați la fiecare probă vor 
concura la Tokio. In cele 18 probe 
disputate sîmbătă și duminică atleții 
din R.D. Germană au obținut 30 de 
locuri, iar cei din R.F. Germană 25. 
Titularii celorlalte 17 probe vor fi 
desemnați săptămîna viitoare în con
cursul ce va avea loc la Jena.

Iată cîștigătorii probelor desfășurate 
în primul concurs : masculin : 100 m
— Schumann (R.F.G.) 10”2/10; 400 m —
Kinder (R.F.G.); 46”6/10; 800 m — Kin
der (R.F.G.) l’47"5/10; 400 m garduri — 
Singer (R.D.G.) 50"6/10; 5 000 m —
Norpoth (R.F.G.) 13’54'’4/10; triplu salt
— Krivec (R.F.G.) 16,29 m; prăjină —?
Preussger (R.D.G.) 5,00 m; disc r—
Losch (R.D.G.) 56,66 m; ciocan — Lotz 
(R.D.G.) 64,30 m; ștafeta 4 x 100 m — 
(R.D.G.) 39"4/10; maraton — Hagen
(R.D.G.) 2h 24'4/10; 20 km marș — 
Lindner (R.D.G.) lh 33’35”8/10; 50 km 
marș — Hozhne (R.D.G.) 4h 17'47”6/10. 
feminin : 100 m — Polmann (R.F.G.) 
lV'5/10; 800 m — Gleichfeld (R.F.G.) 
2’07"4/10; lungime — Hoffmann (R.F.G.) 
6,40 m; suliță .— Gerhards (R.F.G.) 
57,64 m : greutate — Garisch (R.D.G.) 
17,29 m.

★
Turneul internațional de fotbal de 

la Casablanca a fost cîștigat de echipa 
Boca Juniors (Argentina) care a învins 
în finală cu 2—1 (1—1) formația spa
niolă Real Madrid.

*
Concursul internațional de atletism 

„Memorialul Kusocinski”, -desfășurat 
la Varșovia, a reunit atleți din Italia, 
Anglia, S.U.A., R.P. Ungară, Sue lia, 
Cuba, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă și 
din alte țări Surpriza concursului a 
fost realizată de polonezul. Nikioiuk, 
care a cîștigat aruncarea suliței cu 
84,89 m, în timp ce recordmanul mon
dial, norvegianul Pedersen, a ocupat 
doar locul trei cu 76,86 m. Sprinterul 
Cuban Enrique Figuerola a confirmat 
bunele rezultate obținute în ultimul 
timp, cîștigînd proba de 100 m în 
10"2/10.

★
Echipele olimpice de polo pe apă 

ale U.R.S.S. și R.P. Ungare au susți
nut la Moscova două jocuri de verifi
care. Primul s-a terminat la egalitate 
(1—1), iar cel de-al doilea a fost cîști
gat de sportivii sovietici cu 3—1 (1—0, 
0—0, 2—0, 0—1).

PRONOSPORT
Concursul nr. 34 din 23 august

Dinamo Zagreb—St> :'roșie
.„-Belgrad o <-■ i (0—0) x

Vojvodina—Sarajevo . . (2—1) 1
O.F.K. Beograd—Radniciki Niș (1—1)' x 
Velej Mostar—Vardar Skoplje (2—1) 1 
V. S. S. Kosice—Slovnaft Br. (3—1) .1 
Slovan Br.—Tatran Presov (2—0) 1 
Sp. Kladno—Spartak

Sok. Praga (1—2) 2
Spartak Trnava—Spartak Brno (1—0) 1 
Komlo—Tatabanya (0—0) x
Szeged—Vasas (2—2) x
Dorog—Honved (1—2) 2
Gyor—Ujpest (5—1) 1

aeroport, pe stadionul olimpic de 
marmură din Atena s-a desfășurat 
o solemnitate. Apoi atleții greci 
Comitudis și Papanicolau au purtat 
flacăra olimpică pînă la aeroportul 
Helenikon unde au predat-o delega- 
ților japonezi.. în fotografie : Atle
tul grec Marcellos, care a purtat 
primul torța olimpică în drumul ei 
de la Olympia spre Tokio.

lungă de-o seară : Cotrocenl (15 ; 18,15 ;
20,30). Ocolul Pămîntulul în 80 de zile — 
cinemascop (ambele serii) : Pacea (10 ; 
16,15.; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Tineri glmnaști. 
19,45 — Emisiune de știință : Stațiuni de 
cercetări marine — Agigea și Institutul 
de piscicultura Mamaia. 20,05 — Șah.
20,15 — Comedia cinematografică „Pre
ședintele, centru înaintaș". 21,40 — Mu
zică distractivă. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost ușor Irt- 

ștabilă cu cer variabil, mai mult noros 
în nord-estul țării. Au căzut ploi tempo
rare și sub formă de averse în jumătatea 
de nord a Moldovei. Vîntul a suflat po
trivit cu intensificări locale mai ales în 
răsărit,' predominînd din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 26 grade 
la Băilești, Craiova și Budești și 13 grade 
Ia Suceava și Cîmpulung Moldova. In 
București : Vremea a fost ușor instabilă 
cu cer variabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă 26 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 august. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă cu cer schimbător. Vor 
cădea ploi izolate sub formă de averse. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
20 și 30 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești și pe litoral. Vreme în general 
frumoasă cu cer schimbător. Vint slab. 
Temperatura ușor variabilă.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
Dragi tovarăși. ” '
Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului romîn — cea de-a 

XX-a aniversare a eliberării de sub ocupația hitleristă și jugul fascist — 
în numele Comitetului Central al- Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare; Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc. al întregului popor ungar și în numele 
nostru personal, vă transmitem dv. și poporului romîn .frate salutul 
nostru.

In urmă cu 20 de ani, oștile victorioase ale Armatei sovietice elibe
ratoare au intrat pe pămîntul Romîniei.

Forțele patriotice romîne. sub conducerea partidului comunist, au 
răsturnat dictatura fascistă a clicii lui Antonescu și. umăr la umăr cu 
ostașii sovietici, au luptat pentru alungarea invadatorilor hitleriști din 
patria lor. , ;

Poporul Romîniei eliberate și-a luat soarta in propriile sale mîinî și 
în fața țării s-a deschis drumul dezvoltării socialiste.

" In cele două decenii pare au trecut de la eliberare, poporul romîn a 
pus cu succes bazele socialismului, a dobîndit rezultate remarcabile în 
dezvoltarea economiei, culturii și nivelului de trai.

1 Aceste rezultate minunate îi umplu de bucurie pe toți adevărații 
prieteni ai Romîniei, printre care și poporul ungar.

Pe noi ne unesc ideile socialismului, principiile și țelurile comune, 
drumul nostru comun.

Colaborarea în dezvoltare a partidelor și țărilor, noastre corespunde 
intereselor ambelor popoare și tuturor țărilor socialiste, ca și,intereselor 
mișcării comuniste internaționale.

Cu. prilejul "marii dv. sărbători dorim poporului Romîniei frățești 
multe succese în_ construirea deplină a societății socialiste.

ISTVAN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Excelentei Sale

București

,Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne> adre
sez Excelenței Voastre urările mele cele mai sincere pentru, viitorul feri
cit al poporului romîn.

CHARLES DE GAULLE
■ Paris ' '

■ I

Excelentei Sale
■ Președintele Consiliului de Stat, 

al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia Zilei eliberării, sărbătoarea națională a Republicii Popu
lare Romine, am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre feli
citările mele călduroase și cele măi.bupe urări pentru fericirea dv. 
personală și pentru prosperitatea poporului dv. .

Tokio
HIROHITO

I

Budapests ..

JANOS RADAR 
Prim secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar 
Președintele Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar

Pyrrplpnfpi Snip 1
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

. Președintele Consiliului de Stat ‘ al Republicii Populare Romîne

' București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, am plăcerea să vă adre
sez, în numele Republicii Arabe Unite și- al meu personal, felicitările 
cele mai cordiale, împreună cu urările sincere pe care le exprim pentru 
sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, precum ■ și pentru bunăstarea 
și măreția poporului romîn.,

GAMAL ABDEL NASSER 
Cairo

A

STRĂINĂTATE

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

■ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE NIAURER
Președintele Consiliului de Miniștri, al Republicii Populare Romîne

București
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol. Prezidiului Marelui Hural Popular. Consiliulûi de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol, precum și în 
numele nostru personal, vă transmitem dv., și prin dv. Comitetului Cen
tra] al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat. Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne și poporului romîn frate, un sa
lut călduros și felicitări cordiale cu ocazia sărbătorii naționale —. cea 
de-a XX-a : aniversare glorioasă a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist. ■

In cursul celor 20 de ani de putere populară poporul romîn a obți
nut mari victorii în dezvoltarea țării și tn ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii, iar acum, traducînd în viață istoricele hotărîri ale celui „'dé-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. îndeplinește cm suc
ces planul șesenal de-dezvoltare a economiei naționale, și :a ; culturii.

Poporul mongol se bucură sincer de aceste minunate succese ale po
porului romîn • frate Ne exprimăm convingerea că relațiile, frățești de 
colaborare și de prietenie existente între țările noastre. Căre corespund 
pe deplin intereselor celor două popoare ale noastre, se vor dezvolta și 

' adînci în continuare, pe baza învățăturii atotbiruitoare a marxism-leni- 
nismului.și a principiilor internaționalismului proletar, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului

De ziua sărbătorii naționale a poporului romîn, vă urăm din suflet 
dv și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romînă "succese 
tot mai mari în construirea socialismului. în lupta pentru pace și prie
tenie între popoare

, i J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului Centra) 

al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Excelentei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

; București

în numele poporului și guvernului ârgentinean,. vă transmit sin
cere felicitări cu ocazia sărbătorii naționale ă Romîniei și adresez tot
odată urări pentru’prosperitatea Republicii și fericirea personală a Ex
celenței Voastre.

Buenos Aires

ARTURO U. ILLIA
Președintele Republicii Argentina

Excelentei Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia sărbătorii naționale vă transmit cele mai bune urări pen
tru, fericirea și prosperitatea poporului romîn.

Sgravenhage

JULIANA 
Regina Olandei

J. SAMBO
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

PXrplpntpi Snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
I

București
Cu ocazia sărbătorii naționale romîne, am plăcerea de a adresa 

Excelenței Voastre, felicitările mele sincere, precum și cele mai buné 
urări pentru ■ fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
romîn.

CEMAL GÜRSEL 
Președintele Republicii Turcia

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

STEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

București

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

....................... București
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Populare Romîne, vă rog să 

primiți, Domnule Președinte, cordialele mele felicitări și cele mai bune 
urări pentru sănătatea dv. personală, și pentru fericirea și prosperitatea 
poporului Romîniei.

Copenhaga
FREDERIK R.

Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu

blicii Populare Romîne, în numele poporului vietnamez, al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale și al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, precum și în numele nostru personal, Vă 
adresăm dv., și prin dv. Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului Re
publicii Populare Romîne, Marii Adunări Naționale, precum și poporului 
romîn frate, felicitările noastre cele mai călduroase.

In decursul celor douăzeci de ani ce s-au scurs, poporul romîn harnic 
și creator a obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc, succese^stră- 
lucite în transformarea Republicii Populare Romîne într-o țară în
zestrată cu o industrie modernă și cu. o agricultură colectivizată, contri
buind astfel la întărirea lagărului socialist și la menținerea. păcii în 
Europa și în lume.

Poporul vietnamez se bucură mult de aceste realizări glorioase ale 
poporului romîn frate și îi dorește cu sinceritate succese tot mai mari 
în desăvîrșirea construcției socialismului în Romînia.

Adresăm urări pentru consolidarea și înflorirea continuă a priete
niei și colaborării frățești dintre cele două țări

Excelentei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat

ale noastre.

HO ȘI MIN
Președintele 

Republicii Democrate 
Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 
Comitetului 
Permanent 

al Adunării Naționale 
a Republicii 

Democrate Vietnam

FAM VAN DONG 
Prim-ministru 
al guvernului 

Republicii Democrate 
Vietnam

București
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Romîniei, am plăcerea de a 

transmite Excelenței Voastre și poporului Romîniei felicitările mele 
călduroase, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței 
Voastre’și pentru prosperitatea țării dv.

MOHAMMED ZAHIR 
Kabul

E'ycplPnfpi Snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia Sărbătorii Naționale a Romîniei, rog Excelența Voastră să 
primească cele mai bune felicitări, precum și urările mele sincere pen
tru fericirea dv. personală și a poporului romîn.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Helsinki

(
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Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a zilei naționale a Republicii 
Populare Romîne, am marea plăcere să transmit, în numele poporului Ut 
niunii Birmane și al meu personal, felicitări cordiale și calde urări de bine 
pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru progresul și 
prosperitatea poporului Romîniei.

NE WIN
Rangoon

Excelentei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale romîne, ,am plăcerea de a exprima 

Excelenței Voastre caldele mele felicitări, precum și urările mele 
cordiale atît pentru fericirea dv, personală, cît .și pentru progresul și 
bunăstarea poporului romîn.

Teheran
MOHAMED REZA PÄHLEVI

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

București

Adresăm Excelenței Voastre și poporului Romîniei felicitările, noastre 
cordiale cu ocazia zilei eliberării.

Primiți cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre, pre
cum și pentru dezvoltarea și prosperitatea Romîniei.

HAILE SELASSIE 
împărat

Addis Abeba-

Excelenței Sale.
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Primiți, Excelența Voastră, în numele guvernului și poporului uru- 
guaian și în numele meu personal, salutul meu cel mai cordial cu ocazia 
sărbătorii naționale a Romîniei, precum și cele mai călduroase urări de 
prosperitate și fericire personală. ...

LUIS GIANNATTASIO 
Președintele Consiliului Național 

guvernamental al Urugualulul
Montevideo -ț.

VARȘOVIA

Cu prilejul celei .de-a 20-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă, a oferit în seara zilei de 24 
august o recepție în saloanele am
basadei.

La recepție au participat Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
Pioti' Jaroszewicz, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului Poli
tic ral. C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
griculturii, Artur Starewicz, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Boleslaw Poded- 
worny, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Stat, miniștri și mi
niștri ‘ adjuncți, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, condu
cători ăi organizațiilor de masă, ge
nerali și ofițeri etc. Au participat, 
de' asemenea, șefi ai misiunilor di
plomatice și membri ai corpului di
plomatic, atașați militari acreditați 
în R.P. Polonă, ziariști polonezi și 
străini. A mai luat’ parte delegația 
Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar, în frunte cu Rashidi Kawawa, 
vicepreședinte al Republicii, aflată 
în vizită în R. P. Polonă.

PHENIAN

Ambasadorul R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană, Manole Bodnăraș. 
a organizat la 22 august o recepție 
cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei. Au par
ticipat: Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Pak Kim 
Ciol, Li’Hio Sun, Kim Koam Hiop. 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinți ai C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea; Nam Ir, Li Den 
Ok, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinți ai Cabinetului 
de Miniștri. Ten Diun Theak. vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Son Ciun, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul afacerilor externe, și nu
meroși alți invitați.

HELSINKI

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Helsinki, Niculai loan 
Vancea, a oferit o recepție. Au par
ticipat Reino Oittinen, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
și . ministru ăl educației. Jussi 
Saukkonen, vicepreședinte al Parla
mentului și președintele Partidului 
conservator, S. Simelius, comandan
tul șef al forțelor armate finlandeze, 
și alte personalități ale vieții politi
ce. economice și culturale. De ase

menea, au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic din Helsinki.

MOSCOVA

Parcul, central de cultură și odih
nă ,(Gorki“ a găzduit duminică o 
serie de manifestări organizate de 
Asociația de prietenie . spvieto-ro- 
mînă în cinstea celei' de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Romîniei. Au 
fost prezenți Ana Țukanova, G. G. 
Sotnikov și A. V. Grebnev, vicepre
ședinți ai Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, membrii delegației 
A.R.L.U.S. condusă de. acad. Gh. 
Mihoc, rectorul Universității din 
București, precum și un grup de tu
riști romîni. Despre succesele do- 
bîndite în cele două decenii care au 
trecut de la eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist au vorbit acad. Gh. 
Mihoc și V. Grebnev, redactor șef 
adjunct al ziarului „Izvestia“, vice
președinte al Asociației de priete
nie sovieto-romînă.

Tot în cadrul manifestărilor din 
parcul „Gorki“ s-a desfășurat o sea
ră literară. Au .citit din operele lor 
membrii delegației de scriitori ro
mîni, invitați să participe. la zilele 
culturii romînești. La unul din tea
trele de vară din parc, moscoviții 
iubitori de muzică au putut asista 
la un concert de muzică romîneas- 
că. într-un pavilion al parcului s-a 
deschis o expoziție fotografică cu 
imagini din Romînia. în cursul zi
lei, expoziția a fost vizitată de mii 
de moscoviți. O manifestare care s-a 
bucurat de o largă participare a fost 
concursul cu premii „Ce știți despre 
Romînia?'1.

Adunări festive consacrate sărbă
torii nationale a poporului nostru 
au avut loc și la Kiev, Chișinău, Riga, 
Frunze, Vilnius etc. Expoziții ilus- 
trînd diferite aspecte din viața și 
munca poporului romîn s-au des
chis la Moscova, Minsk, Dușanbe și 
alte orașe din Uniunea Sovietică.

DJAKARTA

Ambasadorul R.P. Romîne la Dja
karta, Vasile Gîndilă, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. La recepție au participat dr. 
Subandrio, prim-locțiitor al primu
lui ministru și ministru al afaceri
lor externe, Aii Sastroamidjojo. 
vicepreședinte al ' Adunării popu
lare consultative provizorii, secre
tar general al Partidului Național 
din Indonezia, D. N. Aidit, vicepre
ședinte al Adunării populare con
sultative provizorii. președintele 
C.C. al Partidului Comunist din In
donezia, prof. dr. Satrio, ministrul 
sănătății, prof. dr. Sudjono Djuned 
Pusponegoro. ministrul cercetărilor 
științifice naționale, și alte numeroa
se personalități ale vieții politice, 
cultural-artistice și economice etc. 
Au participat, de asemenea, șefi de

misiuni diplomatice acreditați în In
donezia, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic;

NEW DELHI

Cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în India, a oferit o recepție în 
saloanele hotelului „Ashoka“ din 
New Delhi. La recepție au luat par
te: ministrul afacerilor externe al 
Indiei, Swaran Singh, ministrul in
dustriei, H. C. Dasappa, adjuncți ai 
ministerelor comerțului, petrolului și 
chimiei, agriculturii, membri ai par
lamentului, reprezentanți ai cercu
rilor economice indiene, ziariști și 
alte persoane oficiale. Au participat, 
de asemenea, membri ai corpului di
plomatic acreditați la New Delhi.

Pe adresa ambasadei R. P. Romî
ne la New Delhi au fost trimise din 
partea președintelui Republicii In
dia, S. Radhakrishnan, vicepre
ședintelui Z. Hussein și a primului 
ministru L. B Shastri mesaje de 
felicitări și urări de prosperitate po
porului romîn.

ALGER
Cu'ocazia-celei de-a XX-a aniver

sări a eliberării Romîniei, Ion Geor
gescu. ambasadorul R. P. Romîne la 
Alger, a oferit o recepție în saloane
le ambasadei. Au participat minis
tru] ■ afacerilor externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul eco
nomiei naționale, Bachir Boumaza, 
funcționari superiori din diferite mi
nistere, reprezentanți ai foștilor com
batanți și ai Frontului de Eliberare 
Națională, oameni de cultură și 
ziariști. Au- luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Alger și alți membri ai 
corpului diplomatic.

BUENOS AIRES

Cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Argentina, Dumitru Fara, a 
oferit o recepție în saloanele amba
sadei din Buenos Aires în ziua de 21 
august 1964. Au luat parte dr. Mi
guel Angel Zavala Ortiz, ministrul de 
externe, dr. Ramon Vasquez și Jose 
Neguerel Armengel, subsecretari ai 
Ministerului de Externe și Culte, Ra
mon Acunia. președintele Comisiei 
de politică externă a Senatului, dr. 
Luis Anton, președintele interimar 
al Comisiei de politică externă a Ca
merei Deputaților. dr. Abel Sanchez 
Diaz, președintele Academiei de Ști
ințe exacte, deputați și senatori, con
ducători ai unor partide politice, oa
meni de artă și cultură și oameni de 
afaceri. Au participat, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în Argentina, merhbri ai corpu
lui diplomatic, directorii ziarelor 
,,E1 Mundo“. „Democracia“ și „da
rin“ și alți ziariști, precum și mem
bri ai coloniei romîne din Argentina.

La Grenoble

Conferința internațională9 »

privind problemele tineretului
La Grenoble, vechi centru cultural al 

Franfei, situat la poalele Alpilor, a avut 
loc duminică dimineața deschiderea con
ferinței internationale privind problemele 
tineretului organizată de U.N.E.S.C.O. A- 
ceasta se va desfășura pînă la 1 septem
brie cu participarea a numeroși delegați 
reprezenfind 73 țări și 40 de organizații 
de tinerei. Salufînd pe cei prezenți, di
rectorul general U.N.E.S.C.O,, René Ma- 
heu, a arătat că „ideea întrunirii unei 
conferințe internaționale consacrate tine
retului a fost lansată la U.N.E.S.C.O. acum 
4 ani. Intr-adevăr — a spus domnia sa — 
la cea de-a 11-a sesiune, în 1960, con
ferința generală, la propunerea delega
ției romîne, cerea să fie studiată oportu
nitatea și posibilitatea de a se convoca 
o conferință mondială privind probleme
le tineretului ",

Au luat apoi cuvîntul Maurice Herzog, 
secretar de stat pentru problemele tine
retului și sportului, care a adus salutul 
guvernului francez, și René Trehin, rec
torul Universității din Grenoble. Ca pre
ședinte al conferinței a fost ales Mussa 
Keyta, înalt comisar pentru problemele 
tineretului în Republica Mali. Conducă
torul delegației țării noastre, prof. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, a fost ales în biroul conferinței ca 
președinte al comisiei privind pregătirea 
tineretului pentru viața publică în spiritul 

’ înțelegerii internaționale.
Tudor VORNICU

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Luni seara s-a deschis 

la „Convention Hall" din Atlantic 
City (New Jersey) cea de-a 34-a con
venție națională a partidului democrat 
din S.U.A., care urmează să desem
neze candidatul acestui partid pentru 
alegerile prezidențiale din luna no
iembrie.

SAIGON. Cartierul universitar din 
Saigon și împrejurimile Ministerului 
Informațiilor au trăit luni dimineață 
momente de încordare. în cadrul unei 
puternice manifestații, studenții de la 
facultățile de medicină, litere și drept 
și-au exprimat încă o dată ostilitatea 
față de guvernul generalului Nguyen 
Khanh cît și față de măsurile luate 
de acesta în cadrul ,;stării excepțio
nale“ decretată la 7 august.

A

încetarea din viață 
a tovarășului Benjamin Davis

NEW YORK 24 (Agerpres). — Du
minică seara Partidul Comunist din 
Statele Unite a anunțat încetarea 
din viață, după o boală grea, a lui 
Benjamin Davis, secretar național al

Partidului Comunist din S.U.A., u- 
nul din încercații conducători ai par
tidului și ai populației de culoare 
din Statele Unite.

TELEGRAMA
Comitetului Național al Partidului Comunist 

din Statele Unite ale Americii
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn exprimă sincere 

condoleanțe Comitetului Național al Partidului Comunist din S.U.A și 
tuturor comuniștilor americani și participă alături de dv. la marea du
rere încercată prin pierderea tovarășului Benjamin J. Davis, conducător 
de seamă al Partidului Comunist din S.U.A., apărător al drepturilor și 
libertăților populației de culoare, al intereselor clasei muncitoare ame
ricane, luptător neobosit pentru nobila cauză a păcii și progresului 
social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

★

Benjamin Davis s-a născut în 1903 
în orașul Dawson, (statul Georgia). 
El a terminat colegiul din Amherst

și apoi Universitatea Harvard. Ti- 
năr doctor în științele juridice, el a 
pornit pe drumul luptei pentru apă-

★

rarea intereselor poporului munci
tor din S.U.A.

Benjamin Davis s-a făcut cunos
cut încă la începutul deceniului al 
4-lea, cînd a apărat procesul con
ducătorului marșului șomerilor din 
orașul Atlanta (statul Georgia). In 
repetate rînduri, Davis a apărat în 
fața tribunalelor pe victimele rasis
mului și ale represiunilor poliție
nești.

în scurtă vreme, Davis a devenit 
un participant activ al mișcării co
muniste din S.U.A., a cărei cauză a 
slujit-o cu devotament timp de un 
sfert de veac. El s-a bucurat de dra
gostea și respectul oamenilor muncii 
americani. în anii 1943 și 1949 el a 
fost ales membru al Consiliului mu
nicipal al orașului New York.

In 1949, împreună cu alți conducă
tori ai partidului comunist, el a fost 
aruncat în închisoare pe baza legii 
Smith. Cei cinci ani de închisoare 
i-au șubrezit sănătatea. Eliberat în 
1954, Davis a continuat, deși bolnav, 
să lupte pentru drepturile oamenilor 
muncii din S.U.A.

Prin moartea lui Benjamin Davis 
Partidul Comunist din S.U.A. a pier
dut pe unul din conducătorii săi în
cercați, luptător neobosit pentru 
cauza păcii și progresului social.
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