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Poporul muncitor 
a sărbătorit cu entuziasm 

cea de-a XV-a aniversare 
a eliberării patriei

Para «Ia militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

TRIBUNA CENTRALA IN TIMPUL PARAZII MILITARE ȘI A DEMONSTRAȚIEI OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA. De Ia sttnga Ia dreapta tovarășii: Gherasim Popa, Atanase Joja, Ianoș FazekaJ, Ștefan Voitec, Constantin Pîrv uilescu, general de armată Leontin 
Sălăjan, general-colonel Alexandru Drăghici, general de armată Emil Bodnăraș, mareșalul Uniunii Sovietice Ivan Stepanovici Konev, Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Moghioroș,

Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Florian Dănălache, Gheorghe Necula.
Foto : M. CIOQ

Duminică dimineața a avut loc 
în Piața Stalin din Capitală para
da militară și marea demonstrație 
a oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene 
cu prilejul zilei de 23 August, cea 
mai mare sărbătoare a poporului 
nostru — a XV-a aniversare a 
eliberării României de sub jugul 
fascist.

Piața Stalin are aspectul carac
teristic marilor zile de sărbătoare. 
Tribunele sînt înveșmântate în 
ghirlande de ftori și verdeață, 
nenumărate steaguri tricolore și 
roșii flutură în adierea ușoară a 
vîntului de dimineață. Marea pia

Cuvintarea tovarășului 
general de armată Leontin Sălăjan
Tovarăși soldați, sergenți, su

bofițeri, ofițeri, generali și ami
rali I

Oameni ai muncii din Republica 
Populară Romînă 1

Dragi oaspeți de peste hotare 
prezenți la marea noastră sărbă
toare 1

In numele și din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guvernu
lui Republicii Populare Romîne 
vă salut și vă felicit cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a zilei 
de 23 August, ziua eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, cea 
mai mare sărbătoare națională a 
poporului romîn.

In condițiile victoriilor istorice 
împotriva fascismului ale glori
oasei Armate Sovietice și ale 
ofensivei sale impetuoase, Parti
dul Comunist Romîn a organizat 
și înfăptuit insurecția armată, 
care a dus la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste, la ieșirea 
Romîniei din războiul hitlerist și 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei fasciste.

La chemarea Partidului Comu
nist Romîn, armata romînă a 
întors armele împotriva Germa
niei hitleriste, alăturîndu-se glo
rioasei a_mate sovietice; ostașii 
romîni au luptat pentru elibera
rea întregului teritoriu al patriei 
si apoi dincolo de hotarele ei, 

ță este dominată de impunătoare
le portrete ale genialilor învăță
tori ai proletariatului mondial — 
Marx, Engels, Lenin.

Deasupra tribunei centrale se 
află o mare stemă a Republicii 
Populare Romîne sub care este în
scrisă memorabila dată care a des
chis o eră nouă în istoria poporu
lui nostru — 23 August. Pe pa
nouri mari, așezate deasupra tri
bunelor, sînt înscrise urările : 
„Trăiască poporul romîn, construc
tor al socialismului“, „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Română“, 
„Slavă Partidului Muncitoresc Ro

pînă la victoria asupra fascismu
lui german.

In lupta comună pentru zdrobi
rea fascismului s-a cimentat in
destructibila prietenie și frăție de 
arme romîno-sovietică.

Nepieritoare este recunoștința 
poporului romîn față de marele 
popor sovietic și glorioasa Arma
tă Sovietică, de la care a primit 
un ajutor frățesc pentru a se eli
bera de sub odiosul jug fascist 
și pentru a-și lua soarta în pro
priile sale mîini.

Va rămîne veșnic vie în inima 
poporului nostru amintirea luptă
torilor forțelor patriotice și a vi
tejilor ostași romîni, care și-au 
dai viaja pentru dezrobirea Ro
mîniei și înfrîngerea Germaniei 
hitleriste.

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a zilei de 23 August, oaj 
menii muncii din țara noastră 
trec în revistă mărețele realizări 
obținute sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn pe calea 
construirii socialismului. Prin 
munca plină de avînt patriotic 
poporul romîn, în frunte cu clasa 
muncitoare, a transformat Romî- 
nia într o țară cu o puternică 
industrie socialistă și cu o agri
cultură în plină transformare so
cialistă.

Pe baza dezvoltării continue a 
economiei naționale, a succeselor 

mân, conducătorul încercat al po
porului, organizatorul și inspirato
rul tuturor victoriilor noastre“, 
„Trăiască și să se întărească pu
ternicul lagăr socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, bastionul de 
neclintit al păcii și socialismului“, 
„Trăiască atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă, farul 
călăuzitor al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale“.

Sosirea conducătorilor partidului 
și guvernului este întâmpinată cu 
aplauze și aclamații puternice și 
ovații îndelungate.

In tribuna oficială iau loc to
varășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

obținute datorită muncii eroice 
depuse de clasa muncitoare, de 
întregul popor muncitor, crește 
necontenit nivelul de trai al celor 
ce muncesc. ’ Recentele . hotărîri 
ale C.C. al P.M.R. au' dus la un 
nou avînt îh munca ‘întregului 
popor pentru construirea socialis
mului.

Devine tot mai puternică alian
ța clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare ; se cimentează uni
tatea’și prietenia frățească din
tre poporul romîn și minoritățile 
naționale. Se întărește continuu 
unitatea poporului în jurul parti
dului și guvernului.

Poporul ’ romîn înfăptuiește 'so
cialismul.cu sprijinul multilateral 
și frățesc ăl Uniunii Sovietice, 
în strinsă colaborare cu toate ță
rile lagărului socialist.

împreună cu celelalte țări so
cialiste, Republica Populară Ro
mînă aduce o importantă contri
buție la mentinerea și consolida
rea păcii. Țara noastră promovea
ză consecvent o politică de pace, 
de coexistență și colaborare in
ternațională cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială.

Forțele noastre Armate stau de 
strajă muncii creatoare a poporu
lui, independenței și securității 
Republicii Populare Romîne.

Sărbătorind cu entuziasm a 
15-a aniversare a eliberării patriei 

Chivu Stoica, mareșalul Uniunii 
Sovietice Ivan Stepanovici Konev, 
conducătorul delegației militare 
sovietice care pqrtâcipă la sărbă
torirea zilei de 23 August, Gheor
ghe Apostol, general de armată 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, general colonel 
Alexandru Dră ghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Șie- 
fan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Gherasim Popa, Florian Dă
nălache, Gheorghe Necula.

în tribune se află membri ai 

de sub jugul fascist, însuflețiți 
de perspectivele minunate spre 
care ne călăuzește Partidul Mun
citoresc Romîn, oamenii muncii 
din patria noastră, strîns uniți în 
jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Comitetului său Central, 
sînt hotărîti să înfăptuiască nea
bătut politica partidului, muncind 
cu și mai mult avînt patriotic 
pentru dezvoltarea necontenită a 
economiei și culturii noastre so
cialiste, pentru întărirea și înflo
rirea scumpei noastre patrii.

Trăiască 23 August, ziua elibe 
rării Romîniei de sub jugul fas
cist I

Trăiască și să se întărească pu
ternicul lagăr socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică — bastio 
nul de neclintit al păcii și socia
lismului !

Trăiască Forțele Armate ale 
Republicii Populare Romîne, scut 
de nădejde al apărării patriei so
cialiste !

Trăiască Guvernul Republicii 
Populare Romîne !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al 
poporului, organizatorul și inspi 
ratorul tuturor victoriilor noastrel

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă!

C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai in
stituțiilor centrale fi ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri ai 
forțelor noastre armate, generați 
in rezervă, foști comandanți de 
mari unități in războiul antifas
cist, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, șefi ai culte
lor, numeroși frunTtiși în muncă 
din fabrici, uzine și instituții, zia
riști romîni, trimiși speciali și co
respondenți ai presei străine.

în tribune sînt prezenți, de ase
menea. membrii delegației milita
re ai Uniunii Sovietice.

în tribuna rezervată corpului 
diplomatic au luat loc ambasado
rii : Uniunii Sovietice — A. A. 
Epișev, R. Cehoslovace •— Ivan 
Rohal Ilkiv, R. P. Ungare ■— Pe
rene Keleti, Turciei — Celai Tev- 
fik Karasapan, R. D. Vietnam — 
Nguyen Van Kinh, R.P.D. Co
reene ■— Kim Ben Dik, R. P. Po
lone — Janusz Zambroivicz, 
R.P.F. Iugoslavia —- France Hoce- 
var, R. P. Albania — Hasan Aii- 
merko, R. D. Germane — Wilhelm 
Bick, R. P. Mongole — Baianba- 
torin Ocirbat, R. P. Chineze — 
Șiu Gien-guo; miniștrii : Suediei
— Rolf Sohlrnan, Islandei — Pe- 
tur Tliorsteinsson, Elveției — 
Pierre François Brügger, S.U.A. 
Clifton Wharton, Uniunii Birma
ne — U Kyin, Danemarcei — Karl 
Eskelund, Argentinei — Ernesto 
Piaggio, Finlandei — Jorma Va- 
namo, lzrael — Shmuel Bendor, 
Marii Britanii — Robert Scoli 
Fox ; însărcinații cu afaceri ai : 
Belgiei — Jean Leroy, Austriei — 
Franz Herbatschek ; însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai : Franței
— Jean du Bois-Berranger, Repu
blicii Arabe Unite — Hussein 
Cherif, Greciei—Nicolaos Diaman- 
topoulos, R. P. Bulgaria —- Ivan 
Spasov și Indiei — Nair Chandra- 
sekharan ; general maior I. P. 
Juravliov, atașat militar, naval și 
al aerului al Uniunii Sovietice : 
grp. cpt. E. C. S. Fewtrell, atașat 
al aerului al Marii Britanii ; co
lonel Miloslav Hoppe, atașat mi
litar al R. Cehoslovace ; colonel 
William F. Northam, atașat mili
tar al S.U.A. ; colonel L. Curtis,

(Continuare în pag. 3-a)

Recepția de Ia Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne

în seara zilei de 23 August, pre- siliului de Miniștri, cu prileiid r&șil i Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
ședințele Consiliului de Miniștri celei de-a XV-a aniversări a eli- Gheorghe Apostol, general de ar
ai Republicii Populare Romine, berării Romîniei de sub jugul mată Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
tovarășul Chivu Stoica, a oferit fascist.
o mare recepție, în saloanele Con- La recepție au luat porte tova- (Continuare în pag. 3-a)

Cuvintarea Cuvintarea mareșalului 
tovarășului Uniunii Sovietice

Chivu Stoica I. S. Konev
Dragi tovarăși,
Dragă tovarășe Konev,
Scumpi oaspeți,

întregul nostru popor sărbătorește azi glorioasa 
aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. 
Cu 15 ani în urmă, forțele patriotice populare, con
duse de Partidul Comunist Romîn, au înfăptuit in
surecția armată care a dus la răsturnarea dictaturii 
militaro fasciste, Ia întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste, la participarea armatei romîne, 
alături de glorioasa armată sovietică eliberatoare, 
la războiul drept împotriva fascismului.

In lupta sa pentru eliberare, poporul romîn s-a 
bucurat de sprijinul puternic al marelui popor so
vietic care, ducînd pe umerii săi principala povară 
a războiului și zdrobind mașina de război hitleristă, 
a salvat omenirea de tirania fascistă, a ajutat po
porului nostru și altor popoare să-și ia soarta în 
propriile lor mîini.

Astăzi, după 15 ani de la eliberarea patriei, po
porul muncitor culege roadele tot mai bogate ale 
eforturilor sale, pentru dezvoltarea economiei na
ționale pe drumul socialismului și făurirea unei 
vieți de bunăstare pentru toți cei ce muncesc.

Toate marile cuceriri ale poporului nostru au fost 
posibile datorită faptului că el are în frunte un con
ducător încercat — partidul marxist leninist al cla
sei muncitoare, care l-a călăuzit în trecut în lupta 
pentru eliberarea din robia capitaliștilor și tnoșieri-

(Continuare în pag. 3 a)

Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej I
Dragă tovarășe Chivu Stoica !
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer !
Dragi tovarăși și prieteni !

Permiteți-mi ca, în numele poporului sovietic, 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al For
țelor Armate, să vă felicit cordial și prin dumnea
voastră întregul popor romîn și Forțele Armate ale 
Republicii Populare Romîne cu prilejui sărbătorii 
naționale — cea de-a XV-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Sărbătoarea dumneavoastră, dragi prieteni, repre
zintă o mare sărbătoare a oamenilor muncii din 
toate țările lagărului socialist, un triumf al forțelor 
noii orînduiri socialiste, o victorie a mărețelor idei 
ale marxism-lenjnismului.

Republica Populară Romînă pășește azi cu încre
dere pe calea construirii socialismului, obținînd 
mereu noi succese și progrese în întreaga viată a 
țării.

Timpul care a trecut de la memorabilele zile ale 
lui august 1944 este o perioadă istorică scurtă. Dar 
în această perioadă scurtă, poporul romîn, eliberat 
de lanțurile capitalismului, a parcurs un mare și 
glorios drum de luptă și victorii pe frontul con
strucției socialiste.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
sprijinindu-se pe ajutorul frățesc al țărilor socia
liste, oamenii muncii din țara dumneavoastră au 
obținut mari succese în dezvoltarea economiei na
ționale, științei și culturii.

Toate acestea demonstrează că politica Partidului

(Continuare în pag. 3-a)



Ga un trup uriaș, clocotind de 
viață, exuberant, cu inima bă- 
tînd puternic, cu fața rîzîndă, 
învăluit în cîntece și urale care 
explodau în văzduh ca niște 
jerbe de artificii multicolore — 
așa arăta coloana, marea coloană 
care a trecut ieri priit fața tribu
nelor din piața Stalin,

Nu există imagine mai magni
fică decît imaginea poporului ie
șit să-si sărbătorească marile 
sale zile.

Sutele de mii de cetățeni ai 
Capitalei pășeau duminică în co
loană. Pe chipul celor din cdloană 
era o bucurie și o satisfacție stră
lucitoare, pornită din inimă. Dea
supra era o pădure de steaguri 
și lozinci. Alături carele alegorice 
— simboluri ale bunurilor mate
riale și spirituale făurite de mîna 
și mintea iscusită și luminată a 
poporului. Cine erau oamenii co
loanei, cei care duceau steagurile 
roșii și tricolore, care purtau gra
fice cu săgețile roșii ureînd spre 
înălțimi, coșurile pline cu roade, 
ori copii cu baloane în mîini, cei 
care cîntau fericiți și scandau 
lozinci cu glasurile puternice și 
sigure ?

Reporterii au intrat în miile 
de rînduri ale coloanei, au prins 
la întîmplare brațul unui om și, 
mergînd cu el înainte, l-au între
bat : cine ești ? Cu ce gînduri și 
visuri treci prin fața tribunei ?

Omul, oamenii, coloana, răs
pundeau. Cu cuvinte nealese, din 
inimă, scurt, pentru că se pre
găteau să ajungă în piață. Iată 
ce spuneau :

Ce vrei să devii, 
Mărîucâ ?

— Ce vrei să devii, Măriucă ?
— Ce-o să devin ?
— Da, ce vei fi tu peste zece 

ani ?
Maria Buleată ține un colț al 

cravatei roșii în mînă și se gîn- 
dește, roșie de emoție. De fapt nu 
se gîndeșie, e emoționată numai 
și nu poate răspunde imediat.

— îmi place mult fizica și de
senul. Cred că am să mă fac pro
iectantă sau arhitect. Să desenez 
și să creez planuri de case și de 
fabrici.

In jur stau încă vreo zece bă
ieți și fete cu coronițe roșii și 
albastre pe cap. împrejur e larmă 
de tobe și goarne. Coloana pio
nierească așteaptă.

— Tovarășe, intervine isteață o 
fetișcană, eu vreau să mă fac 
profesoară. Mă cheamă Georgeta 
Cociș și sînt în clasa a șaptea, 
continuă ea pe nerăsuflate.

— Eu mă fac electrician ca 
tata. Mă cheamă Florin Rărrrăș- 
canu. Acum repar prizele acasa.- 
Mi.am făcut singur șurubelniță 
dintr-un cui. Și rîde mîndru de el,

întreaga
brigadă

In fiu văii de oameni, coloana 
muncitorilor de la uzinele „Mao 
Țze-dun“ 41 ajuns la statuia A- 
viatorilor. Un muncitor înalt, 
din marginea unui rînd, poartă 
un drapel. Discută vesel cu to-

venât direct din
varășii săi.

— Și ai 
schimb ?

— Sigur.

Trec pionierii, primăvara patriei

de șurubelnița făcută dintr-un 
cui, de viitoarea lui meserie.

„Ce vrei să devii ?“ — e în
trebarea cea mai firească ce se 
pune unui copil. Ce răspunsuri 
frumoase pot da azi copiii, între
bării. Mă fac muncitor ca tata, 
mă fac arhitect, profesoară — 
răspund cei pe care-i numim — 
nu de dragul unei imagini poe
tice — florile patriei, viitorul ei, 
cei pe care partidul, statul nos
tru democrat-popular îi ocrotește 
cu o grijă nemărginită.

— Ce vrei să devii ?
Constructor al socialismului și 

comunismului în patria noastră 
— răspund pionierii și școlarii 
patriei. Noi vom fi mîine pe 
șantierele și-n uzinele țării, pe 
cîmpurile ei roditoare, în viitoa
rele sale palate de artă și cui 
tură.

La 7 am terminat 
schimbul și-apoi 
m-am spălat 
și-am plecat.

— Și nu ești 
obosit.

— Obosit ? 
Cum .să fiu 
obosit ?! De cîte- 
va luni ne pre
gătim pentru săr 
bătoarea de as
tăzi. Toată sec
ția noastră și-a 
redus rebuturile 
sub procentul 
admis, iar pe 
luna aceasta am 
realizat 200.000 
lei economii. A- 
seară ne-am a- 
dus cu toții și 
hainele de para
dă ca să le a- 
vem dimineață.

Vrem să a- 
flăm cum îl 
cheamă. Se re- 

turnătorul Mihai 
După ce ne des-

uriași coloși de otel.
' Foto : AGERPRES

comandă :
Nicdffscu. _ _ . ___
părțirrT, face ^semne de salut unor 
fete din coloana de alături. Pe 
urmele privirilor lui Nicolescu 
nimerim într-țun grup de fete de 
la fabrica de încălțăminte „Fla
căra Roșie“. F’etele. ca toate 
tele din nesfîrșita coloană, 
flori, vorbesc între ele și 
mult. Explică toate deodată.

— Sîntem o brigadă, un gru| 
nedespărțit.

Mai văzusem un astfel de grup 
nedespărțit. Erau membrii brigă
zii .de cazangii, țde la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“ — bri
gadă fruntașă pe Capitală. Toți 
erau voioși, erau îmbrăcați 
haine noi și purtafi insigna 
brigadier al muncii. voluntare.

— Avem economii mari 
croitul fețelor de pantofi — con
tinuă fetele 
economisit 
piele.

— Cine-i
zii ?

— Ia t-o!
tul unei fete. Ea e responsabila 
noastră: utemista Maria Iri- 
mescu, campioana economiilor. 
A cîștigat concursul pe țară la 
croirea fețelor 
lumea o știe.
ani.

— Și acum
— Gu noi e numai portretul 

ei. Ea se află, ca Invitată, la 
tribună.

fe- 
au 
rîr

in 
de

la

noajstrje. Fiecare am 
cam 2.000 dm. p.

U. 
fe

In admirația tuturor trec tancurile

responsabila

Și ne arată

briga.

portre-

de pantofi. Toată 
Și n-are decît 18

unde e ea ?

Apoi fetele și-au întrerupt ex
plicațiile. Au început să.alinieze 
mai. bine rîndurile, să pregă
tească florile. Coloana lor intra 
în piață.

Să vii pe la noi!

— De unde șînteți ?
— De la „Mircea Vodă“.
— De la „Ion Roată“.
— De la „Partizanul“, de la 

G.A.S.
Rînduri, rînduri, fete tinere, 

în costume naționale, duceau pe 
umeri coșuri pline cu roadele 
cimpiilor și dealurilor : struguri, 
mere, prune, legume. In spate, 
alte rînduri de flăcăi, cu mănun
chiuri de spice bogate în mîini. 
Pășeau în imensa coloană, repre
zentanții celor aproape două mi
lioane și jumătate de familii de 
țărani muncitori, circa 70 la 
sută din numărul gospodăriilor 
țărănești, care și-au unit puterile 
și ogoarele pentru totdeauna.

Un țăran cu mustață gălbuie 
duce un portret.

— Cine e ?
— Chiriță Dumitru, tractorist. 

Lucrează de patru ani la noi, la 
G.A.O.-Malu din raionul Urzi- 
ceni. Ne-a făcut niște lucrări... 
Două mii kg. la hectar am scos 
la grîu. O recoltă cum nu s-a 
pomenit.

Un țăran înalt, cu fața smea
dă, ține după gît încă vreo cîțiva 
oameni și înaintează în pași de 
sîrbă.

—- Cum te cheamă, nene ?
— Ungureanu Marin, tova

rășe. Vrei să ne pozezi ? Pozea- 
ză-ne. Eu sînt președintele înto
vărășirii din Grădiștea. Avem 
400 de familii. Ăștilalți sînt noii 
înscriși. Acum au făcut cererile, 
înainte de 23 August, ia spu
neți, mă, cît grîu am făcut noi 
mai mult ca voi ?

— Cu 300 de kilograme la hec
tar.

— Douăzeci au făcut cereri 
acu! Mihalcea, Constantin Mi-

hai, Mistocle Boltașu. Dar po
rumbul nostru!... Hai, nu vii 
într-o zi pe la noi să-l vezi ?

— Tovarășe, vino și pe la noi, 
pe la G.A.S. Dudu. Avem o bri
gadă de fete . harnice și frumoa-

frecveoță. Vreau să devin ingi
ner electrotehnician... Pentru 
noi, pentru familia .noastră 
„Maria-inginer“ reprezintă ceva 
cu totul deosebit. Toți ochii fa
miliei sînt îndreptați spre mine...

— De ce ?

Fetele din brigadă poartă 
portretul tovarășei lor, aflată în 
tribună, Maria Irimescu.

Belșug! Munca în comun a făcut

se. Au depășit planul la roșii și 
cartofi.

— Noi, la G.A.S. Partizanul 
sîntem fruntași pe regiune de 
trei ani. Am obținut 2.304 kg. 
de grîu la hectar. Am dat 8.933 
tone de grîu statului anu-ăsta 
și-o să avem 12 milioane benefi
cii. Am fost decorați cu „Ordinul 
Muncii“. Veniți ?

„Secretul“ 
unui surîs

...Torentul omenesc se revarsă 
necontenit. Coloana înaintează 
tumultuos. Un aparat de filmat 
înregistrează în această secundă 
carul alegoric al raionului 
„V. I. Lenin“. Surprindem zîm- 
betul larg, luminos al unei tinere 
d n fața amintitului car alegoric.

— Numele ? Vîrsta ? Ocupa
ția ?

— Maria Milos, 22 de ani, de
senatoare la uzinele „Grigore 
Preoteasa“.

— Ce ne poți spune despre 
Maria Miloș în cei 15 ani de 
viață nouă ?

— Sînt fericită. Fe-ri-ci-tă. De 
ce ? Nu de mult am terminat cu 
foarte bine Școala medie electro
tehnică „Iosif Rangheț". Am avut 
condiții bune de studiu, toți m-au 
sprijinit, m-au încurajat, m-au 
stimulat.

— Și acum ce faci ? Perspec
tive ?

— Muncesc cu tragere de ini
mă... Mă pregătesc să dau exa
men la Politehnică... 1a fără

să rodească mai bine pămîntul.

— Gîndiți-vă... Sînt fiică de 
muncitor. Ce înseamnă aceasta ? 
Mult, extrem de mult. Cunosc 
satisfacția și bucuria părinților 
mei. îi înțeleg atunci cînd îmi 
explică că niciodată în trecut 
un copil de muncitor n-a putut 
să pășească în viață rîzînd din 
toată inima. Doar anii noștri, 
cincisprezece la număr, au răstur
nat o întreagă ordine socială, 
au adus pe obrazul nostru, al 
copiilor de muncitori, bucuria, 
fericirea, zîmbetul.

Iată „secretul“ surîsului Ma
nei...

Așa, ^ătkuțule, 
e bine...

Peste trei-patru sute de metri 
— tribuna. Coloana trăiește e- 
moția cea mai deplină. Se fac 
ultimele pregătiri... Rîndurile se 
autoaiiniază, ținuta e corectată, 
toate privirile scrutează distanța 
încercînd, de aici, să distingă 
tribunele. Un tată — Ionescu 
Petre, tâmplar la O.C.L. 3 Pro
duse industriale — dă ultimele 
„instrucțiuni“ fetiței sale, în 
vîrstă de 4 ani.

— Marioara, te uiți la tribuna 
aia mare... Acolo sânt conducă
torii noștri...

— Lasă tăticuțule, știu eu... 
Am să le fac semn cu mîna... 
cu floarea.

Și tatăl ridică copilul pe umeri. 
Ca să vadă mai bine- Alături, 
din sute și sute de glasuri a iz
bucnit o lozincă, ca un talaz 
unduit:

„Par-ti-dul să ne tră-ias-că 
„Re-pu-bli-ca, să-n-flo-reas-că“. 
Marioara întoarce o secundă 

capul. Apoi, sigură pe sine, se an-

trenează și ea. Și tatăl își ală
tură glasul,

— Așa, tăticuțule, e bine... 
■ Așa...

Se recunosc...
în coloană se discută, se 

cîntă, se dansează, se glumește. 
Și încă ceva. In coloană, se re
cunosc unii pe alții. Un fruntaș 
despre care a citit la gazetă, o 
rudă pe care n-a mai văzut-o de 
mult, un artist preferat... Ca de 
pildă:

— Uite-o pe fata aia tînără, 
blondă... Nu, măi frate, cealaltă. 
...Aia cu pălărioara albă... Știi 
cine e ? E Constanța Cîmpeanu 
de la „Operetă“. Mi-a plăcut. 
Are rol în „Căsătoria secretă“, 
„Plutașul de pe Bistrița"... Tî
nără, talentată...

— Aveți succes ? o întrebăm 
pe tînăra actriță.

— ...Se zice că da !
— De mult ?

_— Hm, doar de doi ani, de 
cînd am terminat Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“.

— Pentru viitor ?
— Chiar viitorul apropiat: 

peste puțin debutez în premieră 
la operata „Zarvă între fete“ de 
I. Millutin. Se înțelege cu cîtă 
bucurie în suflet manifestez 
astăzi la 23 August al nostru...

Un campion 
și un anon m

Marșul sportiv cîntat de fan
fară te face să-ți simți parcă 
statura mai dreaptă, pasul mai 
puternic, mai apăsat. Trec spor
tivii. O coloană imensă. Aici, în 
rîndurile lor, sînt unul din opt 
locuitori ai țării. Sportul e un 
bun al lor. în frunte merg vete
ranii și campionii.

— Tovarășe maestru emerit 
al sportului Dinu Cristea, spu- 
ne-ne ceva despre dumneata.

— Nu, despre mine nu spun

nimic. Pa mine mă știți. Să vă 
spun mal bine ceva despre cei 
20 de tineri muncitori de la uzi
na mea, „Republica“, pe care-i 
învăț să alerge. Eu fugeam 
înainte, cînd eram ca ei, pe lingă 
linia ferată, de unul singur. 
Acum ei fac sport pe terenul 
uzinei, se dezbracă în cabine 
confortabile. Aproape toți tinerii 
uzinei fac sport. Au tot ce le 
trebuie: mingi, biciclete, echi
pament. Din doi băieți scot pre
cis campioni.

Rămîn în urmă, în marea co
loană. Din cei peste două mi
lioane de tineri, cîți practică 
sportul în patria noastră, aleg 
unul la întâmplare.

— Miron Dumitru mă cheamă. 
Sînt cismar la fabrica de încăl
țăminte „Kirov". Am 19 ani, 
sînt utemist. Am făcut școala 
profesională. învăț boxul. E fru
mos, nu ? Mie-ml place. Părinții 
mei sint colectiviști la Ștefan 
Vodă, lingă Călărași. Pînă acum 
n-am așa victorii cu care să mă 
laud. Dar o să am. Așa ml-a zis 
antrenorul.

— O să ai. Sigur că da.
Miron a fugit repede în rînd. 

Marșul sportivilor începuse.

*

Aceasta e coloana, uriașă, Im
petuoasă, optimistă, viguroasă! 
Un uriaș fluviu omenesc, po
porul muncitor, el, oțelarul și zi
darul, țăranul și savantul, cei 
care construiesc laolaltă, uniți, 
conduși de partid, istoria nouă 
a patriei, socialismul luminos.

Aceasta e coloana 1 Sute, mii, 
sute de mii, milioane în întreaga 
țară, bătînd puternic pasul în 
marș, înainte, pe drumul socia
list, pe drumul luminos pe care 
ne conduce Partidul Muncitoresc 
Romîn.

In ziua de naștere a libertății

Din zori pîttă-n noapte
Tu ești unul dintre cei 18 

milioane de oameni care ți-ai 
serbat, duminică, 23 August, 
aniversarea zilei tale de naște
re întru libertate. A XV-a 
glorioasă aniversare. Niciodată 
nu ai serbat-o cu atîta străluci
re, nici odată zîmbetul tău și al 
milioanelor ca tine nu a fost 
atît de triumfător, niciodată ca 
în acest an n-a adăpostit piep
tul o fericire atît de intensă. 
Ziua eliberării patriei—și a ta.

In zorii zilei ai salutat splen
doarea răsăritului de soare. 
Nici un nor n-a îndrăznit să 
ți-l Umbrească ! Ți-ai îmbrăcat 
cămașa imaculată : zăpadă
proaspătă ! Ai prins în stinga, 
deasupra inimii, insignele de 
glorie ale muncii — și ai por
nit cu fruntea sus, să-ți întîl- 
nești tovarășii.

Cu tovarășii tăi ai străbătut 
străzile orașului ; toate casele 
au devenit pereții unei cutii de 
rezonanță pentru cìntecele 
voastre. Duceai un steag cu cu
lorile republicii, iaT vecinul 
tău purta flamura roșie a parti
dului. Glasul tău înălța slavă 
libertății. Cinsprezece ! Anul 
cinsprezece !

Ai observat în cîte chipuri a 
știut poporul să înscrie această 
cifră ? A împletit patru stea
guri lungi pe fațadele caselor : 
XV ! Cu trupurile lor au scris 
sportivii în marea piață a de
monstrației: XV ! Noaptea, re
flectoarele, rînduite anume, au

glorificat iarăși pe cerul adine 
albastru : XV !

Da, XV ani de libertate și 
luptă -biruitoare, înscriși pretu
tindeni : în uzine, în case, în 
inimi.

Ai ajuns în fața tribunei. 
Ți-ai fluturat brațele încărcate 
cu flori, salutîndu-l astfel pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și pe ceilalți tovarăși din 
conducerea par
tidului și statu
lui. Ai strigai 
puternic, în gla
sul mulțimii. 
marele adevăi 
al vieții noastre:

Partidul, biru 
itorul,

Are-n jurul 
său poporul !

Însăși această 
uriașă demon 
strație era o stră 
lucită ilustrare 
a acestei unități. 
Nimeni și nimic 
n-ar putea-o știr
bi vreodată.

Apoi, spre Flo- 
reasca, ai rămas să privești 
defilarea tuturor celorlalți. Ai 
aplaudat carele alegorice : 
uzine cu profiluri semețe 
și cu cifre detașînd pro
ducția obținută peste plan, 
cifre impunătoare; rotativa „Ca
sei Scînteii", cu ziarele în cir
cuitul lor; vaporul alb, înain- 
tind majestuos, cu matrozi pe

punte sub pavilioanele multico
lore; „cvartalul" de blocuri 
noi, cuprinse firești pe o plat
formă de autocamioan dar evo- 
cind atît de elocvent cele 6400 
de apartamente ce se dau în 
folosință in acest an 1959; har
fele uriașe de pe strunele că
rora dansatoarele teatrului de 
operă și balet parcă-și luau 
zborul; carul alegoric „teoria 

și practica“ — e- 
levii familiari
zați și cu praful 
de cretă, dar și 
cu pulberea de 
jier de la ajus- 
aj, cu profeso

rii de literatură 
au de istorie, 

dar și cu mai
strul lăcătuș... 
Care alegorice... 
frînturi repre
zentative din 
viața noastră de 
toate zilele, mi
nunată, impe
tuos înaintînd 
spre socialism.

Ai aplaudat
ansamblurile populare, cu tul
nicele și fluierele lor, cu 
dansurile tropotite din mers, 
atît de exuberant că-i ame
țeau pe oaspeții străini din 
tribune. Ai răsturnat capul 
pe spate, să urmărești zborul 
baloanelor strînse ciorchine, să 
urmărești ninsoarea porumbei
lor albi, eliberați și mîndri. Ah 
ce zi frumoasă I

Stai, de-abia o jumătate de 
zi. După masă, după paharul 
cu vin fi odihna binecuvîniata, 
pe răcoare, <ai ieșit în oraș. 
Ți-ai întâlnit iarăși prietenii, 
împreună cu ei ui ridicat torța 
tinereții fericite, torța tinereții 
în libertate. în piața Universi
tății ui aprins-o. Lumina ras- 
frîntă în ochii strălucitori ai 
copiilor, în cristalul vitrinelor. 
Lămpile de neon ale bulevar
delor le priveau cu uimire.

Și apoi... ei, și apoi, au 
început carnavalurile. Piețele 
și parcurile te-au chemat. Lam- 
pioanele au sclipit vesel pen
tru tine, dansurile cu muzica 
popoarelor s-au înlănțuit tu
multuos pentru tine, artificiile 
au izbucnit feeric pentru tine, 
tînăr cetățean muncitor al unei 
țări ce și-a sărbătorit libertatea. 
Peste părul fetei, ție dragă au 
nins confetti, și ai rîs din toată 
inima, cuprinzînd în palme 
chipul îmbujorat și proaspăt 
sub această artificială cărun- 
tețe.

Carnaval — explozie a bucu
riei^.

Mijeau zorile cînd ai ajuns 
acasă. în jur, lumina marei 
sărbători mai. scălda orașul. Pe 
toate clădirile: XV. Și linia 
din dreapta a acestui V prelun
gită ca o săgeată spre viitor, 
arătînd direcția spre ziua de 
mîine, spre noile victorii ale 
poporului, pe care le va do- 
bîndi, sub steagul neînfrînt al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

ȘTEFAN IUREȘ

ION BA1EȘU
V. CONSTANTINESCU 

CAROL ROMAN

Mulțime de steaguri purpurii și tricolore își desfășoară faldurile 
în adierea vîntului.

Foto: N. STELORIAN

Urale entuziaste sint adresate tribunelor in care se află conducătorii 
iubiți ai partidului și statului nostru

Foto: VAL. PIETREANO



Recepția de 
al

la Consiliul de Miniștri
R. P. Romîne

Sărbătorirea 
zilei de 23 August în tară

(Urmate din pag. l-a)

Nicolae Ceaușescu, general-colonel 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pirvulescu; 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, Janoș Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Birlădeanu, 
Atanase Joja, Gherasim Popa, 
vicepreședinții Prezidiului Marii 
Adunări Naționale M iha il Ralea 
și Anton Moisescu, ministrul Afa
cerilor Externe Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., miniștri; 
membri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai in*

siituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori, activi și în rezervă ai 
forțelor noastre armate, foști co
mandanți de mari unități în răz
boiul antihitlerist, activiști ai or
ganelor centrale de partid și de 
stat, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte membrii delega
ției militare a Uniunii Sovietice 
in frunte cu 
Sovietice Ivan 
care participă 
de 23 August.

mareșalul Uniunii 
Stepanovici Konev, 

sărbătorirea zileila

Au participat 
diplomatice acreditați la 
rești, atașați militari și alți 
bri ai corpului diplomatic.

La recepție au luat parte 
semenea oaspeți și invitați 
peste hotare,

în timpul recepției, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, tovarășul Chivu Stoica, și 
mareșalul Uniunii Sovietice, Ivan 
Stepanovici 
turi.

Recepția 
atmosferă

șefii misiunilor
Bucu- 
mem-

Konev, au rostit toas-

s-a de.ijășurat într-o 
cordială, prietenească.

(A ger preș)

Cuvintarea 
tovarășului 

Chivu Stoica

Cuvintarea mareșalului 
Uniunii Sovietice 

I. S. Konev
(Urmare din pag. l-a)

alor și-1 călăuzește astăzi în opera de construire 
orînduirii socialiste. La a XV-a aniversare a elibe
rării patriei, poporul romîn, mai unit ca oricînd în 
jurul partidului și guvernului, cu încredere nestrămu
tată în viitorul său luminos, pășește ferm spre noi 
victorii.

Demonstrația oamenilor muncii, la care am luat 
parte cu toții azi dimineață, a fost o minunată ex
presie a entuziasmului și elanului de care este ani
mat poporul nostru constructor al socialismului.

De cea mai mare însemnătate pentru succesul 
operei de construcție socialistă în țara noastră este 
ajutorul frățesc și multilateral al Uniunii Sovietice, 
colaborarea și într ajutorarea cu celelalte țări so
cialiste. Unitatea și coeziunea de nezdruncinat a 
lagărului socialist, în frunte ou Uniunea Sovietică, 
reprezintă chezășia independenței naționale și a 
propășirii Romîniei ca și a fiecăreia din țările so
cialiste.

întărirea continuă a sistemului mondial socialist, 
creșterea forțelor păcii în lume creează largi posibi
lități de destindere a încordării internaționale, des
chizând perspectiva înlăturării războaielor mondiale 
din viața societății. Poporul romîn își exprimă spe
ranța că apropiatul schimb de vizite dintre N. S. 
Hrușciov-și D. Eiseuho.ver va îndreptăți așteptările 
omenirii" iubitoare de pace și va contribui la instau
rarea unei atmosfere de încredere și înțelegere re
ciprocă între state, indiferent de orînduirea lor so
cială, în interesul păcii generale.

Guvernul Republicii Populare Romîne este ferm 
hotărît să-și aducă și în viitor contribuția la slă
birea încordării internaționale și la coexistența paș
nică între toate statele.

Să ridicăm paharul pentru poporul nostru munci
tor, făuritor aț vieții noi socialiste, pentru patria 
noastră lfberf, Republica Populară Romînă.

Ridic paharul pentru gloriosul popor sovietic, 
pentru guvernul sovietic, pentru Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comitetul său Central leninist 
în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, pentru toate 
popoarele frățești din țările lagărului unit și puternic 
al socialismului. în sănătatea oaspeților noștri 
dragi, a mareșalului Uniunii Sovietice Ivan Stepa
novici Konev, și a membrilor delegației militare a 
Uniunii Sovietice, ca și a celorlalți oaspeți și invi
tați de peste hotare; în sănătatea tuturor prieteni
lor poporului romîn; pentru pace și prietenie între 
popoare.

(Urmare din pag. l-a)
Muncitoresc Romîn corespunde intereselor poporu
lui muncitor, ea este îndreptată spre construirea cit 
mai grabnică a socialismului in țara dumneavoastră.

Am asistat astăzi cu toții împreună cu dumnea
voastră la parada și demonstrația oamenilor muncii 
din orașifl București. Aceasta a fost o demonstrație 
intr adevăr emoționantă a realizărilor poporului ro 
min, o demonstrație grăitoare a unității și coeziunii 
poporului in jurui partidului său muncitoresc.

O mare cucerire a oamenilor muncii din Romînia 
este crearea armatei populare, capabilă, împreună 
cu armatele celorlalte țări socialiste, să apere cu 
nădejde mărețele cuceriri revoluționare ale popoare
lor țărilor lagărului socialist.

Oamenii sovietici, ostașii Armatei Sovietice se 
bucură de realizările dumneavoastră, dragi prieteni, 
și urează din toată inima harnicului popor romîn 
noi succese in opera nobilă de construire a socia
lismului.

Țările noastre, unite prin legături de prietenie 
frățească care se dezvoltă pe baza de granit a in
ternaționalismului, merg cu încredere înainte pe 
calea construirii socialismului și comunismului.

Tovarăși I După cum se știe. Tratatul de la Var 
șovia servește țelurilor securității reciproce și întă
ririi capacității de apărare a țărilor noastre. Repu
blica Populară Romînă aduce o contribuție demnă 
la cauza comună a întăririi Tratatului de la Var
șovia.

Forțele armate din cadrul Tratatului de la Var
șovia nu amenință pe nimeni și nu intenționează să 
atace pe nimeni. Ele sprijină pe deplin politica ță
rilor lor care luptă pentru pace. Dar forțele noastre 
armate — ale. Uniunii Sovietice și celorlalte țări 
membre ale Tratatului de la Varșovia — stau cu 
vigilență de strajă cuceririlor popoarelor lor și sint 
gata in orice clipa să dea o rippstă nimicitoare agre
sorului.

Prietenia dintre popoarele noastre, cimentată prin 
sînge în lupta comună împotriva dușmanilor co
muni, este puternică și de nezdruncinat și nu există 
forță care să poată tulbura alianța frățească dintre 
popoarele sovietic și romîn.

Dragi tovarăși, să întărim și să dezvoltăm și pe 
viitor prietenia dintre popoarele noastre, prietenia 
de luptă dintre armatele noastre, în numele întăriri, 
păcii in întreaga lume, in numele viitorului luminos 
al întregii omeniri.

Permiteti-mi să toastez pentru succesele și înflo 
rirea continuă a Republicii Populare Romine!

Pentru Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul 
său Central și primul secretar al Comitetului Cen
tral tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 1

Pentru guvernul Romîniei Populare și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica 1

Pentru Prezidiul Marii Adunări Naționale și pre 
ședințele său, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 1

Pentru Forțele Armate ale Republicii Populare 
Romîne și ministrul Forțelor Armate, tovarășul 
Leontin Sălăjan !

Pentru prietenia frățească, veșnică, de nezdrun
cinat, dintre popoarele și armatele noastre.
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Numeroși oameni

Suceava
ai muncii din Bacău au manifestat pe străzile orașului

Foto: C. BURSUC
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Parada militară 
oamenilor

și demonstrația 
muncii din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

atașat militar al Marii Britanii ; 
colonel Adam Lewko, atașat mili
tar, naval și al aerului al R. P. 
Polone; colonel Schnekta Petet, 
atașat militar al R. P. Ungare ; 
lt. colonel Mei lun-și, atașat mili
tar al R. P. Chineze ; lt. colonel 
L. L'lîelgouach atașat militar al 
Franței ; lt. colonel Edo Bobine, 
atașat toiilitar și al aerului al 
R.PJ>\ Iugoslavia ; lt. colonel 
Giuseppe Bonsignore, atașat mili
tar, naval și al aerului al Italiei; 
lt. colonel OWighton D. Simpson, 
atașat al aerului al S.U.A. ; lt. 
colonel Nusret Erdem, atașat al 
aerului al Turciei ;, maior Heinz 
Huhn, atașai militar al R. D. Ger
mane ; maior Riiștu Kdzandag, 
atașat militar adjunct al Turciei 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

De asemenea^ în tribune se află 
numeroși oaspeți de peste hotare, 
invitați ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești.

Printre aceștia se află și pârti
eipunții la a citucea conferință in
ternațională a institutelor și comi
siilor de istorie a partidelor co
muniste și muncitorești.

Trupe ale forțelor noastre arma
te sint aliniate din Piața Stalin 
pînă dincolo de Statuia Aviatori
lor și Piața Victoriei.

Ora 8. Sunetul trompetelor ves
tește începerea solemnității închi
nate marii sărbători a poporului 
nostru : 23 August. într-o ma
șină militară deschisă sosește în 
Piața Stalin ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Populare Ro
mîne — general de armată Leon
tin Sălăjan, Trupele dau onorul. 
Comandantul parăzii militare, ge
neralul locotenent Marcu Stan, 
prezintă raportul.

Ministrul Forțelor Armate, în
soțit de comandantul parăzii, trece 
apoi în revistă trupele și îi feli
cită pe militari cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
noastre naționale, li răspund pu
ternice urale. Generalul de armată 
Leontin Sălăjan urcă la tribuna 
oficială de unde rostește cuvintul 
de salut în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc
Romîn și al guvernului Republicii țiunilor patriotice de luptă orga- 
Popidare Romîne. nizate de partid, care cu 15 ani

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de stat al patriei noastre. în 
semn de salut pentru marea sărbă
toare se trag 21 de salve de arti
lerie. Prelung se aud uralele 
înflăcărate ale ostașilor.

începe parada militară. în frun
te defilează generalul locotenent 
Marcu Stan, comandantul parăzii. 
Defilarea e deschisă de ofițerii- 
elevi ai Academiei Militare Gene
rale.

Urmează defilarea școlilor mili
tare de ofițeri. Ei sint inslruiți și 
educați în spiritul dragostei 
nețărmurite față de popor, față 
de Partidul Muncitoresc Romîn — 
față de pămîntul patriei pe care 
sint gata să-l apere.

Defilează apoi glorioasa infan
terie.

Ca un val înspumat, in frumoa
sele lor uniforme cu bluze și be
rete albe, defilează marinarii.

De la granițele țării au venit la 
paradă grănicerii. Reprezentanții 
celor care fac de strajă la hotare 
raportează la marea sărbătoare că 
își îndeplinesc cu cinste datoria.

Cu trupele de securitate ia sfîr- 
șit defilarea trupelor pedestre.

în sunetul marșului trupelor mo
torizate, intră în piață transpor
toarele blindate.

O altă coloană de mașini pă
trunde în piață. Este infanteria 
motorizată. Infanteria a devenit 
în zilele noastre o armă modernă, 
mobilă și rapidă.

într-o altă coloană de mașini 
trec parașutiștii, după care intră 
în piață, în aceeași ordine perfec
tă, coloana artileriei motorizate.

în fața tribunelor își face apa
riția artileria antiaeriană.

Cu o coloană de tancuri — a 
vărdte cetăți de oțel pe șenile 
ia sfîrșit parada militară; Ea a 
demonstrat că armata noastră 
populară stă permanent la postul 
de onoare ce i s-a încredințat, de 
apărătoare neînfricată 
lor revoluționare ale 
nostru muncitor.

Peste piață răsună 
primele acorduri ale cunoscutului 
marș al partizanilor. Ca în fiecare 
an, și de acest 23 August 
prin fața tribunelor, salutate 
urale entuziaste, batalioanele 
zilor muncitorești înarmate, 
sint urmașe de nădejde ale forma-

în urmă, împreună cu unitățile 
armatei noastre s-au acoperit de 
glorie în lupta pentru înfăptuirea 
insurecției, pentru izgonirea ocu- 
panților hitleriști.

Impresionează puternic pasul 
hotărît, alinierea perfectă, expre
sia dîrză a fețelor. Adînc devotați 
patriei și partidului, acești oa
meni care știu să mînuiască cu 
pricepere strungul, ciocanul sau 
rigla, au învățat să mînuiască și 
arma pentru a fi gata oricînd să-și 
apere cuceririle lor revoluționare.

Urmează apoi defilarea pionie
rilor, după care începe grandioasa 
demonstrație a 
din Capitală.

oamenilor muncii

Muncitori forestieri și textiliști, 
țărani colectiviști și întovărășiți, 
tineri, o mulțime nesfîrșită de ți
neri, au pornit de cu noapte în 
camioane și căruțe, călări sau pe 
jos, Străbătînd zeci de km., ca să 
iie prezenți la marea demonstrație 
a oamenilor muncii din Suceava, 
să raporteze part.dtilui izbînzile 
lor, să cînte victoriile patriei so
cialiste. La ora nouă dimineața, 
Cînd a început parada militară, 
cînd salvele de tun au vestit des
chiderea demonstrației, pe străz., 
în balcoanele caselor era prezentă 
o masă de oameni cum n-a văzut 
Suceava niciodată...

Trec prin fața tribunei bătrîni cu 
parul nins care au îndurat cu 
greu amarul zilelor negre din tim
pul regimurilor burghezo-moșie- 
rești, trec tinerii a căror viată în
florește sub soarele regimului nos
tru 1 democrat-popular. Ei mulțu
mesc din toată inima part.dului, 
care creează--neîncetat condiții de 
viață din ce în ce mai bune tutu- 
ror'celor ce muncesc. Și toți rapor
tează succesele pe- care le-au obți
nut în întlmpinarea marii sărbători. 
Muncitor.i de la Trustul Regional 
de Construcții au înscris pe pa
noul purtat pe tarul lor alegoric 
că în lupta desfășurată, pentru rea
lizarea cit mai multor econuimi, 
pentru miliard au redus cu 50 lei 
prețul de cost la fiecare metru 
cub de zidărie. Plutașii de pe Bis- 
tr.ța și Dorna au venit la demon
strație cu un ingenios car alego
ric reprezentînd o plută în mers 
— „lemn pentru construcțiile pa
triei socialiste“. In întîmpinarea 
marii sărbători ei au transportat 
sute de metri cubi de bușteni peste 
plan.

Coloanele trec una după alta cu 
panouri, lozinci, cu flori, o mul
țime de flori. Și în coloane sînt 
prezenți tineri, mii de tineri mun
citori, țărani muncitori, intelec
tuali. Dar marea coloană a tinere
tului, coloana festivalului, abia a- 
cum începe. Astăzi e ziua închide
rii festivalului regional al tinere
tului închinat celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist. In urma pur
tătorilor steagului organizației re
gionale și al organizațiilor raio
nale U.T.M. se înșiruie coloana 
tineretului, coloana festivalului. 
După zilele de muncă avîntată în 
producție și în acțiunile patriotice 
din cadrul festivalului regional al 
tineretului, după săptămîna econo
miilor, a schimburilor de onoare, 
a acțiunilor educative, tinerii au 
venit să raporteze partidului suc
cesele lor.

Trec brigadierii muncii volun
tare : 48 de comandanți ai brigă
zilor utemiste de muncă patriotică 
fruntașe, în brigăzile cărora toți 
tinerii au peste 100 ore muncă vo
luntară. Tinerii brigadieri ai mun
cii patriotice din regiunea Suceava 
s-au prezentat la marea sărbătoare 
cu 
mai 
gust în întîmpinarea 
bători, ei au realizat economii de 
peste 1.300.000. Ei s-au angajat 
să-și intensifice eforturile, să fie 
prezenți în masă pe noile șantiere 
care se vor deschide in curînd în 
regiune : barajul de la Prisaca- 
Dornei, complexul industrial de 
celuloză și material fibro-lemnos 
de la Suceava și altele.

Coloana festivalului' continuă. 
Trec tineri veseli, un adevărat co
vor de pitorești costume națio
nale.

Panouri, lozinci, urale nesfîrșite: 
„Partidului iubit, patriei socialiste 
îi dăruim toate forțele noastre, îi 
dăruim toate victoriile noastre“.

După.am ază, pe estradele ora
șului, un public numerds admiră 
măiestria t.nerlior dansatori care 
interpretează minunate dansuri ro- 
mînești și sovietice, a corurilor că
minelor culturale și caselor de cul
tură care intonează cîntece patrio
tice și populare. Și seara, după re
tragerea cu torțe a tinerilor, în 
parcul Arinilor are loc carnavalul 
tineretului cu care se încheie fe
stivalul regional.'

Așa au 
cii, tinerii 
XV-a 
triei.

succese remarcabile. Nu- 
în lunile iulie și au- 

marii săr-

Fiecare muncitor, țăran, intelec
tual a venit la marea sărbătoare 
cu inima plină de bucurie ți de 
încredere in viitor. Parcă niciodată 
Clujul nu a fost așa de tinăr ca 
acum. Tinerețea cintă, dansează. E 
atila veselie ! Tinerii din regiunea 
Cluj vorbesc despre cei 2-50(1.000 
lei economisiți în cinstea Festiva
lului de la Viena și a zilei de 23 
August.

Un ropot de aplauze. Prin fața 
tribunei trec tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, frun
tașe, tineri constructori. Sint de la 
„Industria Sirmei“, Atelierele 
C..F.R. „16 Februarie“, fabrica
„Libertatea“. Din munca lor au 
răsărit parcuri, s-au înălțat blocuri. 
280.060 ore de muncă voluntară 
au efectuat tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică în 
cinstea zilei de 23 August și a 
festivalului regional. 600 de tineri 
poartă cu mîndrie insigna de bri
gadier al muncii patriotice.

In ziua de August 23 tineretul a 
dansat pînă noaptea târziu, a cin- 
tat viața nouă, libertatea. Seara, 
retragerea cu torțe a dat Clujului 
un farmec deosebit. Și carnavalul, 
această manifestare de voioșie ti
nerească va stărui multă vreme in 
amintirea tuturor,

PETRE PALID

La Deva

an

sărbătorit oamenii mun- 
măreața zi a cele: de-a 

,-ersări a eliberării pa

N. SIMIONESCU

La Cluj

a cuceriri-
poporului

puternice

23 August. Dimineața. Bătrînul 
și pitorescul Cluj a îmbrăcat haine 
de sărbătoare. în coloane nesfîr
șite, oamenii muncii romîni și ma
ghiari, înfrățiți, se îndreaptă către 
tribună. Aici, în fața reprezentan
ților organelor de partid și de 
stat, oamenii muncii manifestă u- 
nitatea indestructibilă dintre par* 
tid, guvern și popor, dorința de 
pace, hotărîrea de a înfăptui poli
tica partidului care ne conduce cu 
mină sigură pe drumul socialis
mului.

Din mulțime distingi pe munci
torii uzinei ,Janoș Herbak“ iniția
torii mișcării de reducere a con
sumurilor specifice. împreună cu 
tinerii romîni, trec, ujnăr la umăr 
tinerii maghiari. Li-s fețele zîmbi- 
toare ca această zi de august, li-s 
inimile pline de recunoștință față 
de partid, înțelept conducător pe 
calea luminoasă a socialismului. 
Vrednicia le-a fost răsplătită. U- 
zina lor a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa l-a, pentru contribu
ția deosebită adusă la creșterea 
producției de încălțăminte și a ul- 
tor bunuri de larg consum, pentru 
reducerea consumurilor specifice 
la materii prime și auxiliare, creș
terea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îmbu-. 
nătățirea calității produselor. Un 
grafic arată că în cei 15 ani pro
ducția uzinei a crescut cu 289 la 
sută, că în primele 7 luni ale a* 
cestui <an s-au economisit 1.160,000 
lei. Din economia de materie pri
mă se pot confecționa 32.000 pe
rechi fețe pantofi bărbătești. De
monstrează apoi muncitorii uzinei 
care la 23 August a împlinit 10 ani 
de existență—„Carbochim^.

Niciodată pîna acum orașul Deva 
nu a cunoscut o asemenea anima
ție. Oamenii muncii din localitate 
și din regiuue au venit sa parti
cipe la demonstrația de 23 August. 
După parada militară prin fața tri
bunei trec gărzile muncitorești, 
apoi coloanele oamenilor muncii.

Un ropot de aplauze se declan
șează în momentul apariției coloa
nei festivalului tineretului.

Coloanele nesfîrșite de tineri din 
raioane îmbracați în frumoase cos
tume naționale, alții în tricouri 
albe și roșii, cu brațele încărcate 
de flori, raportează partidului 
succesele lor. Organizați în cele 
875 brigăzi utemiste de munca 
patriotica, cei peste 25.000 de ti
neri din regiunea Hunedoara, în- 
tîmpinînd cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării patriei noastre, au rea
lizat economii în valoare de peste 
3 milioane lei. Raspunzînd grijii 
pe care partidul și guvernul le-o 
poarta, tinerii mineri, oțelari, 
furnaliști, tineri din uzine, mine și 
întreprinderi, organizați în bri
găzi de producție și echipe de ti
neret, au dat peste plan în cin
stea măreței sărbători peste 51.000 
tone cărbune, 38.885 tone mine
reu, peste 31.700 tone cocs, 24.899 
tone oțel, 18.574 tone fontă, 13.000 
tone aglomerat de minereu și al
tele. Raspunzînd chemării tinerilor 
de la Reșița de a realiza cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste, tinerii 
din regiunea- Hunedoara au rapor
tat partidului că au făcut ecouo- 
mii în cinstea zilei de 23 August 
de peste 21 milioane lei.

Cu rezultate frumoase au întâm
pinat ziua de 23 August ți tinerii 
de la sate. Prin muncă voluntara 
ei au redat agriculturii peste 
1.460 ha. teren, au plantat peste 
122.000 pomi fructiferi, au curățat 
și defrișat peste 5.500 ha. pășune. 
Toate aceste acțiuni precum și lu
crările efectuate în sectorul silvic 
au adus statului nostru economii 
în valoare de 527.000 lei.

P. JURCONI

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Stimați tovarăși, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Romîne, cea de-a XV-a aniversare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, îngăduiți-ne să vă transmitem dv. și întregului 
popor romîn sincere saluturi frățești și cele mai cordiale felicitări în 
numele tuturor oamenilor muncii din Cehoslovacia și din partea 
noastră personal.

In perioada luptei istorice a popoarelor înrobite de fascismul hitle-* 
rist și în condițiile bătăliilor victorioase ale Armatei Sovietice elibe
ratoare, îndelungata luptă a poporului romîn pentru libertate și inde
pendență s-a încheiat prin insurecția armată din 23 August 1944. 
Sub conducerea înțeleaptă a gloriosului Partid Muncitoresc Romîn, 
poporul frate romîn s-a eliberat de odiosul regim monarhist și înain- 
tîrid pe calea creării orînduirii democrat populare și a construirii 
socialismului, a obținut succese uriașe pe care popoarele Ceho
slovaciei le urmăresc cu mult interes și le salută eu sinceră bucurie. 
Poporul cehoslovac cinstește memoria ostașilor romîni care au căzut 
eroic în luptă și care umăr la umăr cu glorioasa Armată Sovietică 
și cu unitățile militare cehoslovace alt ajutat la eliberarea țării noa
stre. Fidelitatea față de scopurile luptei noastre comune împotriva 
fascismului ne unește și ne întărește forțele și astăzi oînd revan
șarzii și militariștii ridică din nou capul și amenință pacea gene
rală. O barieră de nădejde împotriva acestor amenințări o constL 
tuie politica de pace dusă de lagărul socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, sprijinită de întreaga omenire iubitoare de pace. O parte 
importantă a acestei politici o reprezintă străduința Romîniei ca în 
Balcani să fie promovată politica coexistenței pașnice, străduință pe 
care poporul cehoslovac o sprijină în întregime. Colaborarea care se 
adînceșie și se lărgește necontenit între țările noastre în domeniile 
politic, economic și cultural, colaborare bazată pe principiile in
ternaționalismului proletar, contribuie într-o măsură considerabilă la 
consolidarea unității lagărului socialist — garanția unor noi succese 
în eforturile îndreptate spre construirea socialismului și menținerea 
păcii. Vă urăm dragi tovarăși dv. și întregului popor frate romîn, 
multe succese noi în construirea socialismului în minunata dv. țară 
și în întărirea păcii atît în Balcani, cît și în întreaga lume.

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Președintele Republicii Cehoslovace

V1LIAM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH U-DE]

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul marii sărbători naționale a Republicii Populare Romîne 
frățești, cea de-a XV-a aniversare a eliberării, în numele Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare Ungare al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar și al întregului popor ungar, vă 
trimitem dv. și întregului popor romîn salutul nostru fierbinte și cele 
mai bune urări.

Prin succesele strălucite pe care le-a obținut, poporul muncitor 
al Republicii Populare Romîne, liberă și independentă, a dovedit în 
cei 15 ani capacitatea sa creatoare și, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, împreună cu celelalte țări socialiste, merge 
neabătut pe drumul construirii socialismului.

în această zi, poporul nostru, împreună cu Republica Populară 
Romînă, sărbătorește succesele de importanță istorică pe care po
porul rojnin le-a obținut de la eliberarea sa în viața politică și cul
turală și în înflorirea patriei sale.

Poporul nostru dă o înaltă prețuire prieteniei și colaborării care 
există și se întărește tot mai mult între statele, partidele și popoarele 
noastre. Această prietenie și colaborare, bazată pe principiile interna
ționalismului proletar, contribuie la activitatea creatoare economică 
și culturală a țărilor noastre și la întărirea unității și forței lagăru
lui socialist.

Urăm din toată inima poporului frate din Republica Populară 
Romînă noi succese uriașe în înflorirea patrie' sale socialiste și în 
lupta pentru cauza noastră comună, menținerea păcii.

ISTVAN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
IANOȘ KA.DAR 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Dr. FERENZ MUNNICH
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc 

Țărănesc al R. P. Ungare

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
București

Folosesc ocazia pentru a vă transmite dv. și poporului romîn, cu 
prilejul sărbătorii Republicii Populare Romîne, în numele popoarelor 
din Iugoslavia și în numele meu personal, cele mai cordiale și sin
cere urări pentru progresul poporului romîn și pentru fericirea dv. 
personală.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale,
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale romîne, adresez Excelenței Voastre 
urările mele sincere pentru fericirea dv. personală, precum și pentru 
viitorul fericit al poporului romîn.

GHARLES DE GAULLE 
Paris.

Paul Robeson a
Luni dimineața a părăsit Capi

tala Paul Robeson, cunoscutul cântă- 
reț american și eminent luptător 
pentru pace, care ne-a vizitat țara 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 
August.

Le plecare; pe aeroportul Bă- 
neasa, Paul Robeson a fost condus 
de Constanța Crăciun și Constantin 
Prisnea, adjuncți ai ministrului

părăsit Capitala
învățământului și Culturii, AL 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, func
ționari superiori din Ministerul 
învățământului și Culturii și Mi
nisterul Afacerilor Externe, de oa
meni de artă și ziariști.

Excelenței Sale,

D-lul ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

București

Guvernul și poporul Indiei mi se alătură pentru a transmite Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului romîn cele mai sincere feli
citări cu prilejul aniversării zilei eliberării țării dv., împreună cu 
cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prospe
ritatea poporului dv.

RAJENDRA PRASAD

Un aspect de la manifestația oa rnemlor muneîf din București, v 
frumoasa piramidă a celor născuți in anul 1944.

Foto: R. VASILE

Delegația grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare a plecat 

la Varșovia
varășii P. Constantinescu-Iași, 
președintele comitetului de condu
cere al grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare, 
Ma-ria Rosetti, vicepreședinte, și 
C- Paraschivescu-Bălăceanu, se
cretar.

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Varșovia, 
delegația grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare care 
Va participa la conferința Uniunii 
interparlamentare» de la Varșovia.

Delegația este alcătuită din to-

Excelenței Sale d-lui președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER
București

Cu prilejul sărbătorii naționale vă transmit. în numele pojoorului și 
guvernului argentinian și în numele meu personal cele mai bune 
urări pentru prosperitatea poporului romîn.

ARTURO FRONDIZI,
Președintele Republicii Argentina



Sărbătorirea zilei de 23 August
peste hotare

U. R. s. s

Marele spectacol popular 
de pe Stadionul Republicii

Republicii, împodobit 
a găzduit luni seara, 
a peste 50.000 de 

un mare spectacol

MOSCOVA 24 Corespondentul 
Agerpres transmite: Cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de la elibera
rea Romîniei, tovarășul Mihail 
Dalea, ambasadorul R.P.R. la 
Moscova, a oferit luni seara o re
cepție în saloanele restaurantului 
hotelului „Sovetskaia“. Recepția 
a fost precedată de un concert 
prezentat de Ansamb.ul de c.ntece 
și dansuri al Un unii Tineretu ul 
Muncitor, care a luat premiul 1 
la Festivalul Mondial al î înere- 
tu ui și Studenți or de la Viena. 
Concertul s-a bucu.at de un 
succes, fiecare număr al său 
îndelung aplaudat.

La recepție au participat 
rășii Averki Ar.stov, Leonid 
nev, Anastas Mikoian, Mihail 
Suslov, Piotr Pospelov. La recep
ție au participat de asemenea 
I. A. Tașenev, vicepeședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. P. Gheorgadze, se
cretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Aleksandr 
Zaseadko, vicep.eșed.nte al Con
siliului de Min ștri al U.R.S.S. 
Au fost de față Piotr Antropov, 
Andrei Gromîko, Viadimir Mațke- 
vici, Nikolai Patolicev, Arseni 
Zverev, m niștri ai U R.S.S., Iuri 
Maksarev și Aleksandr Șelepin, 
președinți ai unor comitete de 
stat de pe lîngă Consil ul de Mi
niștri a! U.R.S.S., S. M. Budion- 
nîi, A. I. Eremenko, V. D. Soko
lovski, mareșali ai Uniunii Sovie
tice, ofițeri și generali ai armatei 
sovietice, oameni de ști nță, ar
tiști, scriitori, ziariști sovietici și 
străini.

La recepție au participat de a- 
semenea șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Moscova și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția 
atmosferă 
roasă.

Tovarășii
nid Brejnev au rostit cuvîntări.

Tovarășul Mihail Dalea a sub
liniat în cuvîntul său recunoștința 
poporului romîn față de mare e 
său prieten și aliat, poporul so
vietic, al cărui ajutor larg a avut 
și are un rol atît de important în 
dezvoltarea țării noastre pe calea 
construirii socialismului.

Luînd cuvîntul, L. Brejnev, mem
bru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a spus printre 
altele: „Lupta noastră comună 
împotriva cotropitorilor fasciști, 
sîngeie vărsat de ostașii sovietici 
și romîni în marele război elibe
rator au legat pentru totdeauna 
prietenia și frăția popoarelor 
noastre.

Eliberarea patriei dv. a consti
tuit un eveniment de o uriașă im
portanță istorică in viața po
poru ui rormn. Ea a deven.t începu
tul unor profunde transformări re
voluționare care au dus la instau
rarea unui regim cu adevărat de
mocrat-popular în Romînia și au 
deschis țării calea dezvoltării so
cialiste".

După ce a subliniat succesele 
obținute de poporul romîn sub 
conducerea partidului său munci
toresc în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vorbito
rul a spus :

Noi, oamenii sovietici, consta
tăm cu bucurie că în acești ani, 
pe baza colaborării strînse și mul
tilaterale, a respectului sincer și a 
ajutorului reciproc, s-a întărit și 
mai mult și se dezvoltă continuu 
prietenia frățească dintre popoarele 
noastre.

s-a desfășurat 
deosebit de

Mihail Dalea

mare 
fiind

tova- 
Brej-

intr-o 
căldu-

și Leo-

MOSCOVA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite : Toate ziarele 
centrale din Moscova publică azi 
ample materiale dedicate celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist. Ziarele 
„Pravda“ și „Izvestia" publică pe 
larg expunerea prezentată de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la se
siunea solemnă a Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine. Un am
plu spațiu al „Pravdei“ este con
sacrat de asemenea diferitelor ma
teriale despre viața nouă din țara 
noastră.

„Pravda" publică un articol de 
fond intitulat „Ne bucurăm de 
victoriile voastre, prieteni romîni“.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres trans
mite: Ziua de 23 August — a 
15-a aniversare a eliberării Romî
niei a fost sărbătorită la Moscova 
prin numeroase manifestări în cin
stea prieteniei sovieto-romine.

Parcul de odihnă și cultură 
„Gorkl", marele și frumosul parc 
Ismailov, unde vin să se odih
nească zeci de mii de moscoviți, 
parcul Șokolniki, unui din cele mai 
pitorești și mal frecvente locuri de 
odihnă d'n Moscova, și în sfirșit 
teritoriul Expoziției realizărilor e- 
conomiei naționale ale U.R.S.S. 
au fost dominate astăzi de mani
festările pentru sărbătorirea zilei 
de 23 August.

La ora 16 pe scena Teatrului 
Verde a început spectacolul An
samblului de cîntece și dansuri al 
U.T.M. din R.P. Romînă care a 
fost distins cu Premiul I la Festi
valul Mondial al Tineretului si 
Studenților de la Viena. Peste 
10.000 de moscoviți și oaspeți din 
străinătate care se aflau în parc 
s-au adunat în fața scenei. Cîn. 
tecele și dansurile ansamblului au 
fost răsplătite cu aplauze furtu
noase, iar la sfîrșitul spectacolului 
întreaga asistență a manifestat 
îndelung în cinstea prieteniei 
nezdruncinat dintre popoarele 
vietic și romîn.

★
MOSCOVA 24. — De la 

respondantul Agerpres: La 
august s-a desch.s în Parcul 
Cultură și Odihnă „Gorki“ din Ălos- 
cova Expoziția documentară Ro- 
mînească organizată de A.R.L.U.S. 
cu prilejul celei de-a XV-a an.ver- 
sări a el berării Romîniei de sub 
j.’gul fascist.

Au fost de'față N. Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., N. 
Danilov, adjunctul ministrului 
Culturii. I. Bolsakov, adjunct al 
nrnistrului Comerțului Exterior. 
M. Nesterov, președintele Prezi
diului Camerei Unionale de Co
merț, E. Afanasenko, ministrul In- 
vățămîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie sovieto- 
romine și alții.

Festivitatea a fost deschisă de 
tov. Mihail Dalea, ambasadorul 
R.P.R. la Moscova.

A luat apoi cuvîntul Evgheni 
Afanasenko, ministrul Invățămîn- 
tului al R.S.F.S.R.. președintele 
Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romine.

Tov. Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului general 
A. R. L. U. S., șeful delegației 
A.R.L.U.S. care se află în U.R.S.S. 
a declarat Expoziția deschisă.

nului și poporului chinez, un 
salut frățesc Partidului Muncito
resc, guvernului și poporului ro
mîn, urindu-le noi succese în 
construcția socialistă și in lupta 
pentru apărarea păcii în lume. 
Cen 1 a subliniat că strălucitele 
realizări ale poporului romîn 
calea construirii socialismului 
datoresc înțeleptei conduceri 
partidului său muncitoresc.

A luat apoi cuvîntul Barbu 
harescu, ambasadorul R.P.R. 
Pekin. .

Adunarea festivă a fost urmată 
de un bogat program artistic pre
zentat de artiști romîni și chinezi.

★
PEKIN 24 (Agerpres).—China 

Nouă transmite: la .23 August 
ambasadorul Republicii Popii.are 
Romîne în R.P. Chineză, Barbu 
Zaharescu, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul

R. P. CHINEZĂ
PEK1N (Agerpres). — China 

Nouă transmite : In seara zilei de 
22 august a avut loc la Pekin o 
adunare festivă în cinstea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
Romîniei la care au participat 
peste 1.200 de persoane.

In prezidiul adunării au luat 
loc Cen l, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat, ministrul Afa
cerilor ~ 
Barbu 
R.P.R. 
ședințe

Externe al R. P. Chineze, 
Zaharescu, ambasadorul 

la Pekin, Li Fen, vicepre- 
al Comitetului Permanent

de 
so-

co-
24
de

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, Tzen 
lun-tziuan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Si Lien, vice
președintă a Federației Naționale 
a Femeilor din R.P. Chineză, Lu 
Fin, vicepreședinte al Asociației 
pentru prietenia chino-romînă și 
alți reprezentanți ai vieții publice 
din Pekin.

Deschizînd adunarea festivă, 
Cen I, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat, a adresat in nu
mele Partidului Comunist, guver-

nouă și fericită a milioanelor de 
constructori ai socialismului dia 
țara noastră au fost înfățișate 
axpreslv în tablourile coregrafice. 
„Eliberarea Patr.ei", și „Marea 
sărbătoare“.

Corurile și orchestrele reunite 
au interpretat cîntece închinate 
partidului, muncii constructive din. 
patria noastră liberă, păcii și prie
teniei intre popoare.

Au fost Interpretate de aseme
nea melodii și dansuri din boga
tul și frumosul nostru folclor.

Mii de sportivi au exu utat fru
moase exerciții de ansamblu: 
urale puternice au izbucnit po 
stadion cînd, cu trupurile lor ei 
au aicătu.t cuvîntul Pace și o 
imensă hartă a patriei noastre 
drag; — Republica Populară Ro
mînă.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deoseb t succes, oamenii muncii 
răsplăt nd cu vii și îndelungate 
aplauze pe artiști.

Acest mare spectacol popular ,,,., 
s-a transformat într-o impresio
nantă manifestare a bucurie« cu 
care oamenii muncii din Capitală 
trăiesc sărbătoarea celei dc-a 15-a 
aniversări a eliberări; patriei.

(Agerpres)

Stadionul 
sărbătorește, 
in prezența 
bucureștenl, 
popular.

La spectacol a>u asistat tovară
șii : Gheorghe Ghtorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
membri at C.C. al P.M.R., mem
bri ai. Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și ai Comitetului 
Executiv, al Sfatului Popular al 
Capitalei. Au luat parte oaspeți 
și invitați de peste hotare care 
se află în țara noastră.

Pe stadionul transformat într-o 
uriașă scenă, mii de artiști și 
sportivi au prezentat la lumina 
reflectoarelor un frumos și bogat 
program.

In semn de omagiu adus inarei 
să.bători naționalei a poporului 
nostru, un cor de peste 800 de 
persoane au interpretat cîntecul 
„Imn pentru 23 August“ de Ion 
Vasilescu. Deasupra stadionului 
au fost înălțate baloane purtînd 
steagul part.dului și drapelul de 
stat al R.P. Romîne. Razele stră
lucitoare ale reflectoarelor s-au în- 
tîlnit în văzduh, înscri nd ci
fra XV.

Marea zi a eliberării, viața

pe
în

obștești, delegații ale întreprinde
rilor și instituțiilor din oraș au de
pus apoi coroane pe soclul coloa
nei comemorative. In încheierea 
solemnității, compania de onoare 
a defilat prin fața monumentului, 
iar un pluton de ostași a salutat 
memoria eroilor romîni prin salve 
de pușcă.

Tot în cursul dimineții de 23 
August a avut loc la Szeged dez-

velirșa plăcii comemorative 
clădirea unde, cu 110 ani 
urmă, s-au întîlnit Nicolae Băl- 
cescu și Lajos Kossuth pentru a 
discuta și semna „Proiectul ; de 
împăcare dintre roniînr și unguri“.

In seara de 23 August a avut 
loc în sala Teatrului de Stat din 
Szeged o adunare festivă consa
crată sărbătoririi eliberării Ro
mîniei.

fascist. La recepție au participat 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Cen I, 
vicepremior și ministru al Aface
rilor Externe, Tan Cen-lin, Si 
Ciun-siun, viceprem.eri, Li Țzi-seti 
și Lin Făn vicepreședinți ai Co
mitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, Cen Iu-tun și Li 
Si-guan, vicepreședinți ai Consi
liului Consultativ Politic Popular 
al poporului chinez, Se Tziue-tgai, 
președintele Curții Populare Su
perioare, membri ai Consiliului de 
stat al R.P. Chineze, conducători 
ai partidelor democratice și orga
nizațiilor populare, precum și ofi
țer; superiori din Armata populară 
de eliberare.

Au fost de față da asemenea 
membri al corpului diplomatic,

Cen 1, vlcepremier și min.stru 
al Afacerilor 
Zaharescu, au

R. D. GERMANĂ

pe 
se 
a

Ze
la R. P. D. COREEANĂ

BERLIN —. Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ziarul „Neues 
Deutsehland“ din 23 august pu
blică un articol semnat de tovară
șul Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
intitulat : „Spre noi succese în 
construcția socialistă în R.P. Ro- 
mîna“. De asemenea ziarul publică 
telegrama de felicitare adresată de 
către conducerea de partid și de 
stat a R.D. Germane conducerii de 
partid și de stat a R.P. Romîne.

★
BERLIN 24. Corespondentul 

Agerpres transmite : în seara zilei 
de 23 August a avut Ioc la Casa 
ministerelor din Berlin o recepție 
oferită de ambasadorul R.P. Ro
mîne la Berlin, losif Puvak, în 
cinstea aniversării eliberării patriei 
noastre.

La recepție au participat : Her-

Externe, și Barbu 
rostit cuvîntâri.

membru al Birouluimann Matern,
Politic al C.C. al P.S.U.G., Alfred 
Kurella, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Heinrich Bau, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G,, Ernst Goldenbaum, preșe
dintele Partidului democrat-țăra- 
nesc din Germania, miniștri, frun
tași ai vieții obștești, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de asemenea prezenți re
prezentanți ai comandamentului 
Armatei Sovietice care staționează 
în R.D.G.

De asemenea au participat șefii 
unor misiuni diplomatice, precum 
și alți membri ai corpului diplo
matic acreditați la Berlin.

Iosif Puvak, ambasadorul R.P. 
Romîne Ia Berlin, și Max Sefrin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., au rostit toasturi.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Presa din R.P.D. Coreeană consa
cră numeroase mater.ale celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Ziarul „Minciju Cioson“ publică 
un articol semnat de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, tovarășul Chivu Stoica 
consacrat marii sărbători 
oale a poporului romîn.

★
PHENIAN 24 (Agerpres). — A- 

genția Coreeană de Informații 
transmite : Dumitru Olteanu, am
basadorul R.P. Romîne la Phenian, 
a oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
Romln.ei.

La recepție au participat pre
mierul Kim Ir Sen, Țoi En Ghen, 
Pak Den Ai, Kim Cian Man, vi-

najio-

cepreședinți ai C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, miniștri, frun
tași at vieții publice, oameni de 
știință, cultură și artă, ziariști, 
precum și ofițeri superiori ai Ar
matei Populare Coreene.

La recepție au fost de aseme
nea prezenți membri ai corpului 
diplomatic, precum și personalități 
străine care se află 
de față la Phenian.

Dumitru Olteanu, 
R.P.R., și prem.erul 
au rostit cuvîntări.

In numele Comitetului 
al Partidului Muncii din 
guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene și al întregu
lui popor coreean, premierul Kim 
Ir Sen a transmis un salut căl
duros poporului frate romîn.

în momentul

ambasadorul 
Kim Ir Sen

Central 
Coreea.

Plecarea unei delegații culturale 
la Minsk

R. D. VIETNAM

R. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 24. — De la corespon

dentul Agerpres: La Zvolen în 
Slovacia s-a desfășurat în ziua de 
23 August o emoționantă mani
festație închinată memoriei osta
șilor romîni care și-au jertfit via
ța pentru înfrîngerea hitlerismului 
în luptele de pe teritoriul Ceho
slovaciei. La cimitirul eroilor 
romîni, unde sint înhumați peste 
10,000 de soldați și ofițeri 
romîni care au căzut în Slovacia 
în luptele împotriva hitleriștiloi, 
a avut loc o solemnitate pentru 
cinstirea memoriei acestor eroi.

La solemnitate au fost prezenți 
K. Fajnor, din partea Consiliului 
imputerniciților al Slovaciei, re
prezentanți, ai Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Slovac și 
ai Frontului Național.

A participat de asemenea dele
gația de foști combatanți roinîm 
care au luptat pentru înfrîngerea 
hitlerismului în luptele de pe teri
toriul Cehoslovaciei și membri ai 
familiilor ostașilor și ofițerilor că
zuți în aceste lupte. Delegația este 
condusă de colonel V. Manta. Din 
partea ambasadei R. P. Romîne ia 
Praga a fost prezent Ion Birzu, 
consilier al ambasadei.

Mii de cetățeni din orașul Zvo
len au luat parte Ia această ma
nifestare, adpcînd astfel un pios 
omagiu ostașilor care și-au jertfit

eroic viața pentru înfrîngerea hit
lerismului în luptele de pe teri
toriul Cehoslovaciei.

★
PRAGA 24. — De la corespon

dentul Agerpres : La 23 August, 
cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Rominiei de sub 
jugul fascist, Mihail Hașeganu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Pra
ga, a oferit o recepție in saloanele 
ambasadei R. P. Romîne.

La recepție au participat Vi- 
liam Siroky, președintele Consi
liului de Miniștri al R. Ceho
slovace, Zder.ek Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Cehoslovace, Jiri Hen- 
drych, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Oldnch Cernik, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
membri ai guvernului, fruntași ui 
vieții publice și numeroase perso
nalități ale vieții politice și cul
turale a Republicii Cehoslovace, 
generali și ofițeri, reprezentanți ai 
presei.

Au fost prezenți de asemenea 
membri ui corpului diplomatic 
acreditat la Praga.

Recepția in cinstea sărbătorii de 
stat a R. P. Romîne, care a avut 
loc la Praga, s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

HANOI 23 (Agerpres). — A- 
genția T ele grafică V ietnameză 
transmite ; Cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romi
niei de sub jugul fascist, ziarele 
și publicațiile din Republica' De
mocrată Vietnam consacră articole 
și comentarii succeselor obținute 
de Romînia în opera sa de con
strucție a socialismului și scot în 
evidență contribuția R. P. Romine 
la apărarea păcii mondiale.

Ziarul „Nhan Dan“ publică 
printre altele un articol semnat de 
Alexandru Drăghici, membru în 
Biroul Politic ul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în care sînt trecute în re
vistă succesele obținute de poporul 
romîn în diferite domenii.

★
HANOI 23 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Informații 
transmite: Sub auspiciile Comite-

tulul Central al Frontului Patriei 
din Vietnam; a avut loc în seara 
zilei de 22 august la Teatrul Mu
nicipal din Hanoi o reuniune fes
tivă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Au fost de 
față la reuniune Ton Dîk Thang 
președintele Prezidiului Frontului 
Patriei din Vietnam, membru al 
Comitetului Central al partidului 
Lao Dong, Pham Ke Toai, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri al R.D. Vietnam, miniștri și 
adjuncți ai miniștrilor, fruntaș; ai 
partidelor politice, ai organizații
lor da masă și activiști de part.d 
și de stat.

Au fost de asemenea de față 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P.R. Grigore Ismailescu, și 
reprezentanți ai corpului diplo. 
matic. (

La invitația Ministerului Cui- 
furii al R.S.S. Bieloruse și Aso
ciației bielorusa de prietenie și re
lații culturale cu țările străine, 
luni a plecat spre Minsk o delega
ție de oameni de cultură din R.P. 
Romînă care vor participa la Zi
lele culturii romînești în R.S.S. 
B.elorusă, organizate între 25 au
gust și 3 septembrie. Delegația 
este compusă din tovarășii 
Pas, președintele Comitetului de 
radiod.fuziune și televiziune.

Finalele

Ion

Ion

FRANTA
PARIS 24 (Agerpres). — La 

23 August, Radio Paris a consa
crat o emisiune celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Rominiei. 
tn cadrul acestei emisiuni, minis
trul R.P.R. la Paris, Mircea Bă- 
lănescu, a rostit o cuvîntare in 
care a subliniat însemnătatea zilei 
de 23 August 1944 și a înfățișat 
marile realizări politice, social- 
economice și culturale ale poporu-

lui romîn in cei 15 ani. In înche
ierea expunerii sale ministrul 
R.P.R. la Paris a vorbit despre 
dezvoltarea relațiilor franco-romîne. 
A urmat apoi un program de mu
zică simfonică românească. In 
aceeași seară televiziunea franceză 
a prezentat piesa „O noapte fur
tunoasă“ de I. L. Caragiale, în in
terpretarea actorilor francezi.

R. P. UNGARĂ
SZEGED 24 — De la corespon

dentul Agerpres: In cadrul ma- 
n.festațiilor de prietenie care au 
avut loc în R.P. Ungară cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, în dimineața de 23 August 
a avut loc la cimitirul central al 
orașului Szeged dezvelirea 
mentului închinat ostașilor 
țerilor romîni căzuți în 
pentru izgonirea fasciștilor.

Alonumentul este o coloană 
înaltă de patru metri avînd în vîrf 
o stea cu cinci colțuri deasupra 
stemei Republicii Populare Ro
mîne, și purtînd inscr.pția „Slavă 
eroilor romîni căzuți pentru elibe
rarea Ungariei“.

In fața coloanei a fost aliniată 
o companie de onoare. Reprezen
tantul Ministerului Forțelor Ar-

tnonu- 
și ofi
lii pte le

mate al R.P. Ungare a primit ra
portul, iar fanfara a intonat im
nurile de stat romîn și ungar.

Mitingul a fost deschis de către 
Benedek Ladanyyi, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Popular al orașului. A 
luat apoi cuvîntul Șandor Kele- 
men, comandantul gărzilor munci
torești din Szeged.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Budapesta, Vasile 
Pogăceanu, care a luat apoi cu
vîntul, a mulțumit călduros auto
rităților și populației din Szeged 
pentru monumentul închinat me
moriei eroilor romîni.

Reprezentanții Ministerului For
țelor Armate al R.P. Ungare, ai 
garnizoanei sovietice, Ambasadei 
R.P. Romîne, organelor locale de 
partid și de stat, al organizațiilor

In tribuno, 
cu oaspeții stràini

a oferit 
cocktail 
aniver-

conferința 
încetarea 
nucleare, 
Țarapkin.

★
celor trei puteri pentru 
experiențelor cu arme 
în frunte cu Ș. K.

Moraru, secretar al Consiliului 
General A.R.L.U.S., și Dumitru 
Bor,ga, directorul general al așe
zămintelor culturale din Min'ste- 
rul învățămîntului și Culturii. Din 
delegație mai fac parte artiștii 
plastici Eugen Popa și Tudor Har- 
șia, care se află în R.S.S. Bieloru
să cu prilejul deschiderii expozi
ției de artă plastică romînească 
la Alinsk.

(Agerpres)

Au luat sfirșit

Spartachiadei de vară 
a tineretului

După patru zile 
întreceri, finaliștii 
chiade a pionierilor și școlarilor 
și a celei de-a lV-a ediții a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului au 
oferit ieri după-amiază spectatori
lor aflați pe Stadionul 23 August, 
o frumoasă demonstrație sportivă. 
Ea a fost prileju.tă de festivita
tea de închidere a acestor mari 
competiții sportive de masă. Cei 
mai buni dintre sutele de mii de 
participanți la aceste două com- 
pețiții, au justificat pe deplin c.n- 
stea de-a se întrece în finală, 
luptînd cu o excelentă pregătire 
morală și dovedind în acelaș timp 
o remarcabilă pregătire tehnică. O 
seamă de tineri deosebit de dotați 
ca Mihai Kalnicov (Orașul Bucu-

LA ÎNCHIDEREA EDIJIEI :

de interesante 
primei Sparta-

★
GENEVA 24 (Agerpres). — De

legatul permanent al R. P. Romîne 
pe lingă Comisia Economică pen
tru Europa, Ștefan Gali, 
în ziua de 21 august un 
cu ocazia celei de-a 15-a 
sări a eliberării Romîniei.

Au participat Lucien Billy, pri
marul orașului Geneva, Jean 
Broillet, președintele Consiliului 
municipal.

Au fost de asemenea prezenți 
conducători ai organizațiilor in
ternaționale reprezentate la Ge
neva, printre care D. Morse, direc
tor general al Biroului Internațio
nal al Muncii, dr. Pierre Dorole, 
director general adjunct al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
Leopold Boissier, președintele 
Crucii Roșii Internaționale, G. F. 
Sakisin, secretar executiv a. i. al 
Comisiei Economice pentru Eu
ropa, O. A. Davies, secretar gene
ral al Organizației Meteorologice 
Mondiale, August Lindt, înalt co
misar al Națiunilor Unite.

A mai luat parte delegația 
Uniunii Sovietice care participă la

A 17-a ședință lărgită a Conferinței 
Supreme de Stat a R. P. Chineze

„0 demonstrație
a marilor succese ale poporului romîn“

tribună, oaspeții 
perciip — în revăr-

De aici, din 
de peste hotare , 
sarea entuziastă a șuvoaielor o- 
menești — pulsul in.tnii poporului 
nostru. Unii ne-au vizitat țara 
alții deabia o vor vizita în zilele 
ce vin. Pentru toți însă tabloul 
pe carc-1 oferă în dim neața a- 
cuasta Piața Stalin este ed.ficator. 
Tuturor demonstrația entuziastă 
de la 23 August le-a fost o încin- 
tătoare oglindă în care se reflectă 
glodurile și simțăm ntele unui 
popor ce împlinește 15 ani de viață 
nouă.

...L-am recunoscut după fotogra
fiile pe care de atîtea ori le-au 
publicat ziarele. Marele poet cu
ban Nicolas Gu.llin. a'e cărui ver
suri răscolitoare sînt cunoscute 
luptătorilor pentru pace din În
treaga lume, se află printre noi, 
în ziua marii sărbători. Urmărea 
îneîntat tălăzulrea coloanelor.

— Manifestația aceasta uriașă 
îmi dovedește o mare unitate a 
poporulu , ne spune ”:co'.as Guil- 
len. Poporul romîn este tnîndru 
de cuceririle sa‘e și se arată ho- 
tărit să-și amplifice realizările. 
Citesc bucuria pe fețele oamenilor 
voștri liberi. Poporul romîn are 
certitudinea viitorulu'.. Prlv-nd

manifestația de aci, mă gindesc 
ta patria mea, la Cuba...

— Cum ați regăsit Cuba după 
mulți ani.de despărțire?

— Poporul nostru ce a doborî t 
dictatura lui Batista se află In
tr-un entuziasm delirant, cu o 
voință fe mă de a duce pină la 
ultima consecință eliberarea sa. 
Cubanezii sînt hotărîțj să se apere 
împotriva dușmanului lor de moar
te — imperialismul amer.can. De 
curînd, primul ministru cuban 
Fidel Castro a declarat că își 
propune să stabilească relații c i 
țările Răsăritului. Astfel, popoarele 
romîn și cuban se vor cunoaște 
mai bine, se vor înțelege perfect 
deoarece au un caracter asemănă
tor și o origină apropiată.

— Ați mai vizitat Bucureștiu! 
în urmă cu mai mulți ani...

— Da, e adevărat. Dar chiar 
de la prima vedere am remarcat 
un progres extr-ordinar. 11 observi 
p etut ndeni. E un semn al înflo
ririi.

In tribună întilnim pa Evghenie' 
Trofimovici Kerednikenko, membru 
în Prezidiul Cons.liu'.ui Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S. Ii so
licităm impresiile despre demon
strația la care asistă :

— Demonstrația exprimă marile 
succese ale poporului romîn în 
construirea socialismului. Cifrele 
înscrise pe grafice și placarde sînt 
rapoarte victorioase ale celor ce 
muncesc. Poporul întreg își mani
festă bucuria, dragostea față de 
regimul popular. Priviți coloane
le... Uitați-vă ce bine înbrăcați 
sînt oamenii muncii, cum își arată 
bucuria de a trăi asemenea vre
muri luminoase.

Ma Ciun Kou, secretar al Fede
rației Sindicale Mondiale ne 
.pune :

— Această impozantă manifes
tare dovedește marea forță a cla
sei muncitoare din Republica 
zoastră Populară, entuziasmul și 
maturitatea ei. Vă dorini noi suc- 
:ese în construirea socialismului... 
. Facem cunoștință, cu Eddy Na- 
lei, profesor la Un versitatea din 
Joston (S-U.A.) Oaspetele anicri- 
■an, la rugămintea noastră, ne 
■edă impresiile sale :

— Nu am cuvinte spre a descrie 
demonstrația. Sint copleșit de 
atîta frumusețe. Oamenii în Ame
rica nu-și dau seama cită f.umu- 
sețe există în Romînia. M-a im
presionat mu țimea ce defilează.

— Cum vă simțiți în București?

— E un oraș frumos în plină 
modernizare. Am călătorit mult 
pr n lume, dar nicăieri n-am văzut 
atîiea lucruri realizate într-un 
tmip atît de scurt...

Dr. Nicolo Licata, consilier co
munal din Romă, mii tant al par
tidului socialist italian, ne declară:

— Ceea ce mi-a apărut domi
nantă în să.bătoarea de azi, este 
prezența masivă, entuziastă, în
flăcărată a poporului. Este semnul 
că poporul e satisfăcut de cuceri
rile sale pe drumul progresu'ui. 
Demonstrația arată că aci socia
lismul a rodit pe un teren fertil. 
Aoest popor puternic prin cuceri
rile sale va face în mod sigur 
noi pași spre p.ogres și pace.

Ascultăm cu interes declarația 
pe care nc-o face Simos Hagidi- 
mitriii, secretar organizatoric al 
mișcării sindicale democrate din 
Grecia, președinte al Comitetului 
grec pentru salvarea lui illanolis 
Glezos :

— Pentru prima oară văd o a- 
semenea demonstrație. M-a emo
ționat elanul cu care popo ul ma
nifestează. Aceasta înseamnă că po
porul e mu țumit și își iubește 
conducătorii. Se vede zugrăvită pe 
fața tuturor fericirea. Oamenii sint

doarveseli, pe toate fețele sînt 
zîmbete...

într-un grup de participanți la 
reun unea folclorică j>e care a 
găzduit-o Sinaia, îl găsim pe cu
noscutul folclorist britanic A. L. 
Lloyd. Printre altele, el ne spune:

— Oricărui vizitator străin de 
bună credință îi apare limpede 
marea încredere a poporului romîn 
în viitorul său. Bucuria spontană 
a demonstranților îmj conferă im 
puternic simțămînt...

De la Viena, unde a participat 
la Festival, tînărul libanez An- 
toine Abișabki a făcut uri popas 
în țara noastră. Iată-1 astăzi ur
mărind demonstrația de 23 August, 
aplaudînd mereu.

— Impresiile mele ? Sînt entu
ziasmat. Poporul romîn e puternic 
prin unitatea sa în jurul guvernu
lui lui, prin conștiința datoriei de 
a dezvolta succesele de pină acum 
și de a apăra pacea cu energie. 
Demonstrația de azi e uimitoare 
nu numai prin noutatea ei pentru 
mine, ci prin marea forță a Ro- 
nitniei pe care o înfățișează...

EUGENIU OBREA

PEK1N 24 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Președintele Re
publicii Populare Chineze, Liu 
Șao.ți a convocat la 24 august cea 
de-a 17-a ședință lărgită a Con. 
ferinței Supreme de Stat a R. P. 
Chineze, în cadrul căreia s-a 
discutat despre continuarea saltu
lui în dezvoltarea economiei na
ționale în anul acesta și despre 
problemele desfășurării viitoare a 
mișcării pentru sporirea producției 
și pentru respectarea reg.mului de 
economii.

In cadrul ședinței, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai a prezentat ra
portul despre îndeplinirea planului 
economiei naț.onale pe primul se
mestru al anului în curs, trasînd 
următoarele sarcini: Să se conti
nue toate eforturile pentru mersul 
înainte, și să se lupte împotriva 
devierii de dreapta și a conserva
torismului, să se dezvolte mișcarea 
pentru sporirea producției și 
respectarea regimului de economii. 
Au urmat apoi discuții pe margi
nea raportului. Participanții la șe
dință au aprobat în unanimitate 
raportul prezentat de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat. 
Acest raport va fi supus Comitetu
lui Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină.

In încheierea discuțiilor pe mar
ginea raportului lui Ciu En-lai, 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze a ținut o importantă cuvîntare 
despre situația internă și externă. 
Toți cei care au luat cuvîn
tul și-au exprimat satisfacția 
față de actuala situație economică 
din țară și față de măsurile a-

doptate de Comitetul Central 
Partidului Comunist Ch.nez și 
cătra Consiliul de Stat al R.P. 
Chineze. Ei au sprijinit în una
nimitate chemarea Comitetului- 
Central al P.C. Chinez cu privire 
la sporirea producției și respecta
rea regimului de azonomii și au 
propus întregului popor să des
fășoare pe scară mai largă și mai 
în adîncime mișcarea vertigi
noasă pentru sporirea producției 
și pentru respectarea regimului 
de economii în industrie, agricul
tură, transporturi, și pe toate ce
lelalte fronturi ale economiei na
ționale pentru ca cea de-a 10-a a- 
niversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze să fie întîmpi- 
nată prin noi realizări străluci
toare și pentru a se continua 
tul în dezvoltarea economiei 
ționale în anul 1959.

La ședința din 24 august 
participat Ciu En-lai, și Ciu

al 
de

sal-
na-

au
De, 

vicepreședinți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, Sun Țin-lin, 
vicepreședinți 
Liu Bo-țiui, 
Fu-ciun, Li 
lin, membri 
al C.C. al 
Chinez, Go 
v.cepreședinți ai comitatului p"" 
manent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină, 
conducători ai diferitelor partide 
democrate, democrați fără partid, 
conducători ai organizațiilor sin
dicale, de femei și de tineret, oa
meni de știință, 
meni de litere și

și Dun Bi-u, 
ai R.P. Chineze, 

Pîn Cijen, Cen I, Li 
Sian-nian, Tan Ci jen
ai Biroului Politic 
Partidului Comunist 
Mo-jo și Cen Șu-tun, 

per-

tehnicieni, oa- 
artă.

MOSCOVA. — La 22 august la 
Palatul Sporturilor de pe stadio
nul central „V. I. Lenin“ din 
Lujniki a avut loc o adunare festi
vă consacrată sărbătoririi zilei Flo
tei Aeriene a U.RSJS.

MOSCOVA. — La 24 august în 
Palatul Mare al Kremlinului au 
iost semnate comunicatul sovieto- 
guineean și acordul în problemele 
colaborării economice și tehnice 
dintre Uniunea Sovietică și Repu 
blica Guineea. Comunicatul a fost 
semnat de A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și de S. Dial- 
!o, președintele Adunării Naționale 
a Republicii Guineea, membru al

secretar politicBiroului Politic și secretar politic 
al Partidului Democrat din Gui
nee?.

FRUNZE.-Unul din vîrfurile 
lanțului muntos Terski-Alatau. 
(Kirghizia), care pină în prezent 
nu avea denumire a primit numele 
lui Manoliș Glezos, eroul național 
al Greciei. Acest vîrf are o înăl
țime de 4.300 njetri.

ATENA. — La 22 august a so
sit la Atena vice-cancelarul R. F. 
Germane, Erhard. Potrivit relată
rilor presei, el va discuta cu gu 
vernul grec în special problema 
participării Greciei la „piața co
mună“ vest-.europeană și problemn 
relațiilor economice dintre Ger
mania occidentală și Grecia.
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rești), Mihai Cibu și Laurian Do- 
brotă (regiunea Stalin), echipa de 
volei fete, din Jimbolia și alții, au 
demonstrat cu prisosință roiul pe 
care îl are această competiție în 
descoperirea elementelor talentate. 
O bună parte dintre aceștia au și 
intrat în atenția federațiilor de 
specialitate în vederea promovării 
lor în loturile sportive de frunte 
ale țarii noastre.

Festivitatea de închidere a aces
tor competiții a luat sfîrșit cu lu
minarea premiilor ofer.te celor mai 
merituoși reprezentanți ai orașelor 
și regiunilor țării. Tovarășul Ni- 
colae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele comisiei de 
organizare, și Cornelia Mateescu, 
secretar al C.C. al U.T.M. au în- 
mînat celor evidențiați numeroase 
premii și cupe. Pe primul loc 
în clasamentul Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor s-a situat o- 
rașul București urmat de regiu
nile Timișoara și Constanța.

Orașul București și-a înscris în 
palmaresul marilor competiții 
sportive de masă, o nouă perfor
manță reușind să cucerească și cu 
prilejul celei, de-a lV-a ediții a 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui, Cupa U.C.F.S. acordată pen
tru cele mai bune rezultate. De 
asemenea au fost oferite de către 
federațiile natație, atletism, hand
bal, tir, cupe echipelor cu cea mal 
frumoasă comportare. Peste pu
țină vreme Comisia Centrală de 
organizare a Spartachiadei de 
vară a tineretului va analiza mo
dul în care organele regionale 
U.T.M. și U.C.F.S. s-au preocupat 
de antrenarea tineretului la acea
stă competiție, urmînd să de- 
cearnă regiunii fiuntașe Cupa Co
misiei Centrale și primul loc în 
clasamentul pe regiuni a acestei 
mari competiții sportive de masă.

In cuvîntul de încheiere a fes
tivității tov. Ion Balaș, vicepre^ 
ședințe al U.C.F.S., a felicitat 
călduros pe tinerii sportivi, pe 
noii campioni ai Spartachiadei 
pentru succesele obținute în aceste 
întreceri.

Rezultatele 
categoriei A la fotbal

Duminică s-au desfășurat me
ciurile din cadrul celei de-a Ila 
etape a campionatului categoriei 
A la fotbal, lată rezultatele înre
gistrate : Dinamo București-Mine- 
rul Lupeni 0—0; Dinamo Bacău- 
Steagul Roșu Orașul Stalin 2—2; 
Farul Constanța-Progresul Bucu
rești 1-0; Petrolul Ploești-C.C.A. 
1—2; Jiul Petroșani-Știința Cluj 
1-1.

Rapid București — 
Lokomotiv Sofia 2-2

Peste 50.000 de spectatori au 
urmărit luni pe stadionul „23 Au
gust“ meciul internațional de fot
bal dintre echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Sofia contînd 
pentru preliminariile Campionatu
lui european feroviar. Intilnirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (1 — 1). Au marcat
Ozon, Georgescu și respectiv Kot- 
kov (2).

(Agerpres)
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