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Muncitor
Sîmbătă 25 august 1962

In Capitală și în întreaga țară, 
oamenii muncii au sărbătorit 

într-o atmosferă de puternic entuziasm 
cea de-a 18-a aniversare 

a eliberării patriei de sub jugul fascist
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Tribuna centrală în timpul parăzii militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală
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In dimineața zilei de 23 Au
gust au avut loc in Piața A- 
viatorilor din Capitală tradi
ționala paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii 
cu ocazia împlinirii a 18 ani 
de la eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist.

Tribuna oficială era domi
nată de o mare stemă a R. P. 
Romîne încadrată, de datele 
festive : „1944—1962", sub care 
a fost înscrisă urarea „Tră
iască 23 August, ziua eliberării 
Romîniei de sub jugul fas
cist !". Deasupra tribunelor se 
aflau portrete uriașe ale ma
rilor dascăli ai proletariatului 
mondial Marx-Engels-Lenin, 
precum și mari pancarte cu 
urările: „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patriePENTRU ÎNFLORIREAPATRIEI SOCIALISTE

ameni. Nesfîrșite flu
vii de oameni. Stea
guri și flori plutesc 
deasupra lor ca un 
talaz multicolor. Cìn
tecele și uralele, 
bucuria de pe chipul 

tuturor umplu văzduhul. Poporul 
își cinstește astfel cea mai mare 
și mai dragă sărbătoare a sa. Co
loanele de oameni ai muncii,
muncitori, țărani, intelectuali — 
aduc prinosul bucuriei noii viefi 
pe care o trăiesc, succesele lor în 
muncă, hotărîrea de a nu precu
peți nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a Directivelor ce
lui de-al lll-lea Congres al P.M.R., 
măre} program de înflorire a pa
triei, de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

întreprinderile Capitalei și-au 
trimis solii să raporteze că în pri
mul semestru al anului au realizat
peste plan aproape 200 milioane 
lei economii și circa 180 milioane 
lei beneficii, că industria construc
toare de mașini a crescut în Ca
pitala patriei, față de anul 1959, 
cu 53,9 la sută, iar industria 
chimică cu ,68 la sută. Sînt cifre 
care ilustrează hărnicie, pricepere, 
înaltă conștiinjă muncitorească.

Uzina care poartă numele marii 
sărbători „23 August" și-a trimis 
peste 5 000 de soli, oameni care 
modelează oțelul, care făuresc pro
duse de prestigiu internațional. 
Pe piepturile a 38 de demonstranți 
aflafi în coloană strălucesc ordine 
și medalii, semn al înaltei prețuiri 
de care se bucură oamenii muncii 
în patria noastră. Merg alături

— Republica Populară Romî- 
nă !“, „Slavă Partidului Mun
citoresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, inspira
torul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre!", „Sub 
steagul marxism-leninismului, 
sub conducerea partidului, 
înainte pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră!“, „Trăiască puternicul 
și invincibilul lagăr al socia
lismului !".

In tribune au luat loc con
ducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
generali activi și de rezervă
— foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, 
fruntași în muncă din între
prinderile bucureștene, acade
micieni și alți oameni de

două generații, muncitori vîrstnici 
și tineri : sudorul Anghel Stoica, 
laureat al Premiului de Stat, cel 
mai bun sudor din uzină, tînărul 
ajustor Ion Adriana, distins cu Me
dalia Muncii, turnătorul Zipțer Ște
fan și alfi tineri care s-au distins 
în mod deosebit în munca de 
fiecare zi.

Antonache Hristache, maistru 
forjor, decorat cu Ordinul Muncii 
clasa I raportează astăzi cu mîn- 
drie că secjia în care lucrează a 
dat 544,9 tone piese brut forjate 
și matritate, îndeplinind astfel 
sarcina de plan anuală la acest 
sortiment. Succesele întregului co
lectiv sînt și ale sale. Uzina a în
deplinit planul producției globale 
pe 7 luni în proporție de 103,4 la 
sută, a dat peste plan economii în 
valoare de 3 309 000 lei. Se află 
în coloană mulfi tineri care alături 
de ceilalți muncitori au participat 
la înfăptuirea acestor succese, cei 
din brigada condusă de Vlad Ma
rin din secfia cazane, din brigada 
lui Ion Cristea din atelierul nefe
roase al turnătoriei de oțel, briga
dă care la 17 august raportase în
deplinirea sarcinilor de plan pe 8 
luni, și alți destoinici tineri.

Oare pot cuprinde privirile mul
țimea de săgefi care ilustrează 
succesele obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii bucureșteni? 
Uzinele „Semănătoarea" au trimis 
în ultimii ani pe ogoarele patriei 
56 000 ae mașini agricole. Față

(Continuare în pag. a ll-a) 

știință și cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai. pre
sei străine, numeroși oaspeți 
de peste hotare.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In piață și pe Bulevardul 
Aviatorilor se aflau aliniate 
trupe ale forțelor noastre ar
mate.

Ora 8. Cu puternice aplauze 
și aclamații îndelungate sînt 
întîmpinați, la apariția în tri
buna oficială, conducătorii 
partidului și statului nostru, 
tovarășii: Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîr- 
lădeanu, membri ai C.C. al 
P.M.R. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

De asemenea, la tribuna

Recepția oferită de președintele Consiliului de Stat,

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
în seara zilei de 23 August 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit o re
cepție în saloanele Consiliului 
de Miniștri cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan,' Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexan
dru Bîrlădeanu, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului; con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești ; generali și ofițeri su
periori, activiști ai organelor 
centrale de partid și de stat; 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale ; academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

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

La recepție au participat 
șefii misiunilor diplomatice 

centrală au luat loc numeroși 
oaspeți de peste hotare — 
V. E. Dîmșiț, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., J. I. Palețkis, vice
președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
K. A. Verșinin, prim-ma- 
reșal al aviației U. R. S. S., 
1. H. Bagramian și V. I. Ciui- 
kov, mareșali ai U.R.S.S., Ște
fan Jedrychowski, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării 
de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al R. P. Polone, și Roman 
Zambrowski, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării naționale al R. D. 
Germane, Loius Saillant, se
cretar general al Federației 
Sindicale Mondiale, Samuil 
Mikunis, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Izrael, Van Geyt Louis, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Bel
gia, Emanuele Macaluso și 

acreditați la București, atașații 
militari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

în timpul recepției, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., a rostit 
următorul toast:

Dragi tovarăși,

Stimați oaspeți,

Aniversăm astăzi Ziua elibe
rării de sub jugul fascist —• 
cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru, 
moment de cotitură în istoria 
sa. întîmpinăm această glo
rioasă aniversare cu un bilanț 
îmbucurător în toate domenii
le de activitate. Desfășurînd 
o muncă neobosită și entu
ziastă, poporul nostru a obți
nut mari succese în dezvolta
rea industriei și agriculturii, 
în ridicarea nivelului de trai, 
în înflorirea economică și cul
turală a întregii țări.

Demonstrația de astăzi a 
oglindit însuflețirea și încre
derea cu care întregul nostru 
popor urmează politica parti
dului — program al viitorului 
său luminos.

Roasio Antonio, membri ai 
conducerii Partidului Comunist 
Italian.

Răsună sunete prelungi de 
trompete. Ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne, ge
neral de armată Leontin Sălă- 
jan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
însoțit de comandantul parăzii, 
general locotenent Marcu Stan, 
trece în revistă trupele care 
prezintă onorul. La urarea 
ministrului forțelor armate. 
„Vă felicit cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a eliberă
rii noastre naționale", milita
rii răspund cu puternice urale.

General de armată Leontin 
Sălăjan urcă apoi la tribuna 
oficială.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de Stat al R. P. Ro
mîne. In același timp în cins
tea măreței sărbători naționa
le a poporului nostru se trag 
21 de salve de artilerie.

Au avut loc apoi parada mi
litară și demonstrația oame
nilor muncii.

Munca noastră neobosită 
consacrată cauzei desăvîrșirii 
construcției socialismului este 
indisolubil legată de apărarea 
păcii. Pentru țara noastră, ca 
și pentru celelalte țări socia
liste, nu există sarcină mai 
nobilă, preocupare mai înaltă, 
decît asigurarea unei păci 
trainice în lume. Iată de ce 
Republica Populară Romînă 
militează și va milita în per
manență, neabătut, pentru tot 
ceea ce contribuie la înfăp
tuirea acestei năzuințe arză
toare a tuturor popoarelor.

Să ridicăm paharul :
— Pentru noi succese în 

făurirea Romîniei socialiste ;
— Pentru bunăstarea și fe

ricirea poporului romîn ;
— Pentru triumful cauzei 

păcii în întreaga lume.
Decanul corpului diplomatic, 

ambasadorul R.P.D. Coreene, 
Kim Ben Dik, a toastat pen
tru prosperitatea Republicii 
Populare Romîne, în sănătatea 
președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

(Agerpres) Fluviul neîntrerupt al bucuriei



De-o vîrstă cu noua istorie a patriei
$> Au defilat de 23 August și 
22 o categorie de tineri al căror 
<< drum în viață are valoare de 
>> simbol. E vorba de tinerii de 
22 18 ani. Ei s-au născut în zilele 
<< acelea frămîntate din 1944, 
>> cînd se alegea lumina de în- 
22 tuneric, iar acum, după 18 ani, 
<< în 1962, își serbează majora
și tul. Am întîlnit nenumărați 
22 asemenea tineri în coloanele 
<< care se revărsau ca niște flu- 
$ vii de entuziasm către Piața 
șș Aviatorilor.
22 Iată cîțiva dintre aceștia. în 
<< coloanele sportivilor am în- 
11 tîlnit un tînăr voinic și chi- 
22 peș al cărui nume îl cunosc 
<< toți iubitorii de sport: Mihai 
>> Chiriță, dublu campion al 
22 R.P.R. pe anul 1961 la lupte. 
<< Născut în 1944, fiu de țărani 
1$ din raionul Videle, Mihai Chi- 
.’ riță a urmat școala elemen- 
22 tară, apoi școala profesională, 
<< după care s-a angajat ca 
11 strungar la Uzinele „Vulcan“. 
22 Elev fiind, el și-a dedicat o 
<< parte din timpul liber spor
ii tului. în 1960 cîștigă titlul de 
22 campion R.P.R., iar în 1961

devine dublu campion R.P.R. 
(lupte libere și clasice). S-ar 
părea că mai mult decît atît 
nu-și poate dori nici un tînăr. 
Chiriță năzuiește spre mai 
mult. Anul trecut s-a înscris 
la școala medie serală. A ab
solvit . clasa a VIII-a și acum 
e într-a IX-a. Visează să 
ajungă la politehnică și apoi 
să revină în întreprindere ca 
inginer. în domeniul sportu
lui, așteaptă cu emoție întîl- 
nirile internaționale unde va 
apăra cu dîrzenie culorile pa
triei. „Mă gîndesc adesea la 
viitor, îmi fac planuri îndrăz
nețe. Și sînt fericit să știu că 
pe toate le voi realiza cu si
guranță", ne-a spus el cu cî- 
teva clipe înainte de a ajunge 
în fața tribunelor.

în coloana Uzinelor meta
lurgice „Tudor Vladimirescu"

l-am cunoscut pe tînărul Oc
tavian Diaconeasa. Și el e 
născut în 1944. Și el a urmat 
școala de 7 ani, apoi școala 
profesională. Anul acesta s-a 
înscris la școala medie serală 
pe care vrea s-o absolve pen
tru a merge la politehnică. 
Alte preocupări ? Activează 
cu pasiune în echipa artistică 
a întreprinderii.

Acești tineri, ca și nenumă- 
rați alții care în acest an își 
serbează majoratul ca Drag- 
nea Emil de Ia Fabrica de 
mase plastice, Ștefan Scarlat 
de la Uzinele „Grivița roșie" 
și mulți alții, au cu toții parcă 
aceeași biografie, pe care 
și-au pus puternic pecetea 
acești 18 ani de libertate și 
muncă creatoare pentru înfloi 
rirea patriei.

TRUPURI
OȚELITE

I
< Piața Aviatorilor a devenit
1 acum un autentic teren de sport. 
2 Două echipe feminine de hand- 
< bal în 7 își dispută întîietatea : 
> schimburile spectaculoase de 
2 mingii sînt răsplătite cu aplauze. 
£ Și e firesc : în fața tribunelor 
> evoluează formația feminină de 
2 handbal în 7 a țării noastre, 
£ campioană a lumii.

> Supremația în handbalul fe- 
> miuin, ca și alte mari perfor- 
* rnanțe cucerite de sportivii ro

ii mîni, întruchipează cea mai fi
re delă mărturie a drumului în as- 
\y censiune parcurs de mișcarea 
>> noastră sportivă.
22 Imbrăcați în costume roșii, 
\\ galbene, albastre, sute de tineri 
>> sportivi au țesut cu tiupurije lor 
22 un minunat drapel al patriei. 
\\ Apoi, cu trupurile lor pline de 
>> sănătate înscriu pe caldarîm cu- 
22 vintele : 23 August și P.M.R.
(( Munca și sportul au încheiat 
>> în anii aceștia o trainică prie- 
22 tenie. Sportivii cinstesc această 

prietenie, închinîndn-i dansuri, 
>> cîntece inspirate din marile rea- 
22 lizări ale construcției socia- 
s\ liste.
>> ...Spicele aurii de grîu purtate 
22 cu gingășie pe brațele sportive- 

lor ne oferă imaginea belșugu- 
Îlui

Apoi, intrarea în piață este stră
juită de un uriaș baraj — apărut 
ca prin farmec — din care țîș- 
nesc valurile Bistriței, întruchi
pate de fete acoperite cu eșar- 
fe albastre. „Valurile“

>> funcțiune turbine vii, durate din 
X trupurile sănătoase ale sportivi- 

lor clubului „Olimpia“.
>? Mii de sportivi ■—- tineri mun- 
X citori, studenți și elevi — re- 
X învie pe caldarîmul pieții tumul- 
>2 tul vieții stadioanelor. Un 
'2 alegoric ne înfățișează un 
A lier, unde lîngă strunguri 
'2 raboteze, tinerii muncitori
>2 parte la cunoscutul program de 
>\ gimnastică în producție.
’2 „Mulțumim partidului, pentru
'> condițiile create“ — această lo- 

zincă, purtată pe umerii unui
’2 grup masiv de sportivi, mărturi- 
'> sește cu prisosință
A îndreaptă recunoștința
’2 de mii
A lor.

agriculturii colectivizate.
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De veghe cuceririlor
poporului muncitor

car 
ate- 
sau 
iau

încotro se 
sutelor 

de prieteni ai stsdioane-

Acordurile ritmice 
ale marșului militar se 
sincronizează perfect 
cu cadența ireproșabi
lă a ofițerilor elevi ai 
Academiei Militare 
Generale. Și de astă 

' dată tot lor le-a reve
nit cinstea de a des
chide parada militară.

Invitații aflați în 
tribunele Pieții Aviato
rilor aplaudă frenetic 
evoluția elevilor din 
școlile superioare de 
ofițeri. Intr-o aliniere 
perfectă și-au făcut 
apoi apariția în fața 
tribunelor infanteriștii, 
grănicerii, marinarii, 
ostași ai trupelor 
M.A.I. Chipurile lor, 
frumos bronzate de 
soarele acestui august 
luminos, exprimă forță, 
dîrzenie, curaj — cali
tăți făurite la școala 
armatei noastre popu
lare. Fiecărui ostaș sau 
ofițer îi este scumpă 
viața mereu mai înflo-

rifoare a 
nostru, cauza în slujba 
căreia se află zi de zi.

...Glasul ferm, parcă 
melodios, al motoare
lor, ne vestește sosirea 
coloanelor mecanizate: 
transportoare blindate, 
uriașe autoamfibii.

Acum, în Piața Avia
torilor și-au dat întîl- 
nire stăpînii văzduhu
lui : parașutiștii — oa
meni curajoși, aviato
rii care brăzdează ce
rul patriei, dirijînd cu 
măiestrie și curaj 
luetele argintii ale re
actoarelor. Șoimii pa
triei, piloți încercați, 
grăniceri iscusiți ai 
spațiului aerian, defi
lează înfr-o perfectă 
aliniere, oferind o e- 
locventă mărturie a 
sîrguinței cu care își 
desăvîrșesc pregătirea 
de luptă și politică.

Unitățile de artilerie 
sînt însoțite de mașini 
grele de front, ce trac-

poporului tează puternice obu 
ziere, aruncătoare c 
32 guri de foc ale ari 
tileriei cu reacție. 
Scrîșneful șenilelor
vestesc intrarea mași
nilor artileriei grele, 
de cîmp și antiaeriene, 
a tancurilor, care se 
grăbesc parcă să facă 
loc unităților de rache- 
tiști. Uriașe platforme 
poartă pe umerii lor 
săgeți argintii, rachete 
antiaeriene care pot 
lovi orice țintă aeria
nă la mare disfanfă și. 
înălțime.

A fost o minunată 
trecere în revistă a 
puternicelor noastre 
forțe armafe, gata 
cînd să apere 
strășnicie cuceririle 
voluționare ale 
porului muncitor, 
tria noastră socialistă.

SI-

Care alego
Ne-am obișnuit să urmărim 

la fiecare demonstrație fru
musețea, fantezia, puterea de 
sugestie a carelor alegorice 
care trec prin mijlocul fluviu
lui de oameni ca niște corăbii 
încărcate cu simbolurile vii ale 
muncii, realizărilor și aspira
țiilor noastre. Le urmărești cu 
privirea printre valurile de 
flori, panouri și chipuri zîm- 
bitoare și te bucură frumuse
țea lor; realizările oamenilor 
muncii iți apar privirii și 
minții mai apropiate, mai vii.

Primele două care alegorice, 
in coloana pionierilor: unul, 
reprezentînd un tablou al 
viitorului — imaginea viitoa
relor șantiere ale muncii pe 
care va lucra acest minunat 
„schimb de mîine“, al doilea 
car alegoric e o mică tabără 
pionierească la munte, și în 
același timp la mare, repre
zentînd condițiile de nevisat 
altădată în care cresc, trăiesc, 
învață și se odihnesc copiii 
patriei noastre. Apoi, marea 
demonstrație a oamenilor

piață, unul 
sute de alte

întotdeauna 
colectiv de

muncii a adus în 
după altul, zeci și 
care alegorice.

Nu poți să afli 
ale cui sînt, ce
muncitori și-a cristalizat rea
lizările intr-un asemenea car 
alegoric. Sînt multe lucruri 
care îți atrag atenția în ace
lași timp.

Unul din aceste care alego
rice poartă prin mulțimea en
tuziastă din piață o întreagă 
expoziție volantă. Ea se inti
tulează „Drumul parcurs de 
la eliberare“ și cuprinde o in
genioasă compoziție de pa
nouri și fotografii ale celor 
mai grandioase construcții ale 
socialismului realizate în 
cei 18 ani de libertate, de la 
marile combinate, la incintă- 
torul pavilion al expoziției na
ționale.

In coloana oamenilor mun
cii din raionul „1 Mai", un car 
alegoric atrage in mod deose
bit atenția : el se intitulează : 
„Totul pentru om, pentru ne
voile sale!“ și reprezintă, in
tr-adevăr, o mare gamă de 
produse industriale care 
viața noastră mai bogată, mai 
confortabilă.

Bucureștiul a răsunat
de *

locurile de recreere, spreSpre 
parcurile din Capitală, spre pie
țele cu estrade, în după amiaza 
zilei de 23 August și seara, s-au 
îndreptat zeci de mii de bucu- 
reșteni, dornici să asiste la tra
diționalele manifestații cultural- 
artistice susținute de numeroase 
formații ale artiștilor amatori și 
ale teatrelor noastre. încotro să 
te îndrepți î Unde e mai frumos ? 
Pretutindeni..,

Joi seara, Parcul de cultură și 
odihnă „Herăstrău“ a fost arena 
unor mari manifestări cultural-ar- 
fistice, cu adevărat sărbătorești. 
Oamenii muncii au venit cu zecile 
de mii să-și incinte privirile cu tot 
ce e mai frumos și mai variat din 
repertoriile unor teatre din Capi
tală, unor formații de artiști ama
tori din uzine, fabrici și instituții. 
Dar pînă să urmărească pe scena 
teatrului de vară sau pe estrada 
artiștilor amatori pasionanta între
cere a cintăreților și dansatorilor, 
a orchestrelor și a diferitelor for
mații, numeroși oaspeți se delec
tau privind dansul nocturn al băr
cilor pe lac, drumul molcom al va
poarelor luminate feeric cu zeci 
de becuri colorate. Malurile lacu
lui erau înțesate de lume. Curioși, 
musafirii parcului așteptau nerăb
dători să înceapă spectacolul cel 
mai atrăgător a cărui scenă era 
în văzduh : jocurile de artificii. 
Două reflectoare își încrucișează 
luminile deasupra lacului și... o 
detunătură puternică, apoi pe cer 
atîrnă un uriaș ciorchine de lu
mini multicolore.

In acest timp, pe scena teatrului 
de vară „Herăstrău“ evoluează ar
tiști și interpreți de la Teatrul de 
Operă și balet, Teatrul de operetă, 
Teatrul satiric muzical „C, Tănase“, 
Circul de Sfat, artiști din Uniunea 
Sovietică și R. D. Germană, care

cîntec și
au încinfaf publicul cu melodiile 
lor naționale. Alții au ascultat-o pe 
lolanda Mărculescu cîntînd cîteva 
arii, pe Virginica Romanovschi și 
Bimbo Mărculescu în cuplete haz
lii, au văzut cuplurile coregrafice 
Eugenia Olteanu — Victor Vlase și 
Maria Mitrache — Victor Matei, au 
admirat numerele de jonglerie sus
ținute de surorile Dumitrescu. N-a 
lipsit nici Fănică Luca cu naiul 
său fermecat, nici Ioana Radu cu 
plăcutele ei romanțe, nici Aurelia 
Fătu.Răduțu cu frumoasele melodii 
populare. Cîțiva tineri interpreți, 
cuplul Alex. Julea — Ionel Miron 
de la Teatrul de estradă din 
Galați și Constantin Drăghici au 
cîntat melodii de muzică ușoară 
romînească. Firește, nu puteau să 
lipsească momentele vesele : Ho- 
ria Serbănescu și Radu Zaharescu 
au stîrnit prin programul lor cas
cade de rîs.

Pe insulă se desfășura „Carna
valul tineretului", organizat pentru 
tinerii din Capitală de către Co
mitetul raional U.T.M. 30 Decem
brie. Aici s-au întîlnit tineri frun
tași în producție, sludenți și elevi. 
In marele ring au dansat tineri de 
vîrsta majoratului — vîrsta patriei 
noastre.

...An de an se reîntllnesc în 
seara zilei de 23 August în Piața 
Republicii oamenii muncii șă as
culte cîntecele ce se-nriță slăvind 
partidul, viața noastră liberă, pa
tria iubită, poporul muncitor. Pro
gramul serbării populare din Piața 
Republicii l-a deschis corul Mi
nisterului Industriei Alimentare :

— „Uniți, muncitorii jugul au 
sfărîmat.

August, drum de glorii, fie lău
dat“.

Cîntecul răzbate peste întreaga 
piață și mai departe, iar aplauzele 
miilor de spectatori pornite din

joc
inimă, răsplăteau cu prisosință 
măiestria artiștilor amatori, Sub 
lumina reflectoarelor, artiștii ama
tori de la întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie“ prezintă pri
mele numere din program : cin- 
tece și dansuri populare. Apoi au 
urcat pe scenă artiștii amatori ai 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scînfeii“. Ultima parte a progra
mului a fost susținută de corul Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu“ care, sub bagheta dirijoru
lui Vasile Pîntea, a interpretat 
cîntecele „Glorie clasei munci
toare“ „Cîntec peste zări și ape“ 
„Lenin e cu noi”.

...încă de la primele ore ale 
după-amiezii, Parcul Libertății, în- 
veșmînfaf în haină de sărbătoare, 
își primește vizitatorii. Mii de 
bucureșteni se îndreaptă spre es- 
trada amenajată în fața parcului. 
Pe scenă răsună cîntecele forma
ției de cor a I.R.T.A. București. In 
lumina reflectoarelor apar apoi 
dansatorii Fabricii de bere „Ra- 
hova“, echipa de dansuri laureată 
pe țară de cel de-al Vl-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori care și-a sărbătorit în vara 
aceasta 11 ani de existență. Pre- 
zentind suita „Plutașul de pe Bis
trița“ și dansuri oltenești, talenta- 
ții dansatori au cules aprecierea 
unanimă a spectatorilor. Cu multe 
aplauze a fost răsplătită orchestra 
de muzică populară și ușoară a 
clubului „Filaret", care a avut un 
repertoriu bogat și variat.

Asemenea manifestații culfural- 
artistice au avut loc în pădurile 
Băneasa, Mogoșoaia, Andronache, 
Pustnicul, Argeș, la Teatrele de 
vară din Parcul 23 August, Nicolae 
Bălceșcu, 8 Mai, Izvor, la casele 
de cultură raionale și la căminele 
culturale ale comunelor subordo
nate Capitalei.

poporului

au defilat în co- 
semn de cinstire, 
i-au' pus in fruntea

fac

Siluetele argintii ale răcnetelor impresionează de la prima vedere.

turtind pe umeri viitorul, oamenii au venit sa și 
manifeste bucuria pentru viața fericită de az 

și de mîine

Printre buchete de flori 
multicolore, potrivit unui o- 
bicei devenit tradițional, oa
menii muncii din uzine și 
fabrici, întreprinderi și insti
tuții au purtat cu ei portrete 
ale fruntașilor în producție.

Fruntaș în producție, titlul 
de cinste, cîștigat în avîntul 
întrecerii socialiste pentru în
deplinirea și depășirea sar
cinilor de producție ale pla
nului de șase ani, este pur
tat cu cinste de mii și mii 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri din Capitală.

Florea Stancu este turnă
tor la Uzinele „Semănătoa
rea". Are numai 26 de ani. 
Tovarășul său de muncă, ca- 
re-i poartă portretul la marea 
demonstrație, ne comunică 
cîteva date despre el. Co
lectivul pe care-l conduce 
tînărul Stancu, brigada 
turnători, deține titlul 
fruntaș în producție de 
bine de patru ani. Din

talul economisit în cinstea 
sărbătorii eliberării se pot 
turna zeci și suie de piese 
pentru combine și semănători.

...In coloana Jesătoriei do 
relon „Țudor Vladimirescu“, 
alături de ceilalți muncitori, 
pășește și tînăra Ana Căliniță. 
Portretul său, încadrat într-o 
ramă de Hori, este purtat de 
un tînăr cu fața arsă de soa
re. Din fotografie, Ana zîm- 
beșfe participanților la de
monstrație, vestindu-le rezul
tatele obținute de ea în pro
ducție : 20,5 la sută repre
zintă depășirea de plan obți
nută în cinstea zilei de 23 
August. Lingă Ana Căliniță 
din fotografie, pășește Ana,.. 
reală. Același zîmbet ca în 
fotografie, dar poate mai lu
minos și mai firesc, cu care 
fruntașa îmbrățișează mulți- 
mea, spunîndu-i cu modestie: 
„iată, aceasta sînt...“

...Constantin Alexe 
oțelar la o altă mare

este 
uzină

din Capitală, „23 August” 
Chipul său se află la panoul 
fruntașilor din anul 1959. In 
preocuparea sa pentru îm
bunătățirea continuă a pro- ‘ 
cesului tehnologic a devenit 
un căutător neobosit al nou
lui, Cea mai recentă inovație 
a tînărului oțelar, privind 
schimbarea tehnologiei de 
turnare la unul din reperele 
la care lucrează, a dus la 
micșorarea procentului de re
buturi cu peste doi la sută. 
Colectivul din care face parte 
îl stimează și pentru cei 
12 634 lei economisiți, obți
nuți prin reducerea prețului 
de cost.

Fruntaș în producție — un 
titlu de cinste. Mii și mii de 
fruntași 
Ioane. In 
coloanele

Mereu alte și alte care ale« 
gorice ; alte reprezentări, ace
lași mare simbol : munca în
suflețită a poporului, realiză
rile, viața lui fericită.

Iată stema țării, uriașă, rea
lizată din spice, din flori, din 
crengi de brad, din eșarfe. Iată 
harta patriei pe care pulsează 
arterele sistemului energetic 
național, iată machete de școli, 
spitale, construcții de locuințe, 
o întreagă magistrală...

Dar ce-or fi vrînd să repre
zinte aceste flori uriașe ale 
căror petale se desfac arătând 
chipul fermecător al unui co
pil sau ale unei fete ? Este, 
fără îndoială, simbolul liber
tății, al viselor înaripate, al 
încrederii în viitorul deschis 
de partid.

Apoi, de atîtea ori, au tre
cut prin fața noastră cele două 
nave cosmice : „Vostok-3" și 
„Vostok-4" în variante diver- 
se, potrivit fanteziei înaripa
te a constructorilor de ma
chete, dar toate luîndu-și zbo
rul de lingă turnul Spaski. 
Este cel mai vizibil semn al 
mândriei și admirației pe care 
o simte poporul nostru pentru 
realizările uimitoare ale știin
ței și tehnicii poporului frate 
sovietic...

Care alegorice... Cîte au fost 
nu le-am putut număra, dar 
ele ne-au încîntat r privirile, 
ne-au umplut sufleM cu acel 
tonic al faptelor și realizărilor 
grandioase făurite de 
avîntată a 
liber...

munca
nostru

fait & dii
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demonstrația oamenilor muncii la Ploiești ca și în multe alte orașe 
din tară.

Gimnaști, atleți, înotători s-au 
întîlnit pe podiumul acestui 
frumos car alegoric care are 
darul să simbolizeze victoriile 

mișcării noastre sportive

Pentru înflorirea 
patriei socialiste

(Urmare din pag. I) 
de anul 1955 producția globală a 
uzinei a crescut de 8 ori. La Uzi
nele „Vulcan" producția globală 
a crescut în acest an, față de anul 
1959, cu 285 |a sută.

în nesfîrșitele coloane am întîl
nit un personaj bine cunoscut — 
calitatea. „Marca fabricii" a deve
nit pentru toate colectivele de oa
meni ai muncii o chestiune de 
onoare. 97,87 la sută din produse
le Fabricii de piele și încălțăminte 
„Flacăra roșie" sînt de calitatea I. 
83,5 la sută produse de calitatea 
„extra" la întreprinderea „Țesăto- 
riile reunite". Raportează grija 
pentru calitatea, aspectul, trăini
cia produselor, muncitorii de la 
Fabrica de tricotaje din bumbac, 
cei de la Fabrica de piele și în
călțăminte „Dîmbovița”, Uzinele 
textile „7 Noiembrie", întreprin
derea „Dealul Spirii". Cifre ? Nu 
numai atît. Ele sînt cea mai grăi
toare dovadă a creșterii impetuoa
se a economiei naționale, a înflo
ririi patriei noastre socialiste.

...Mîndria flutură ca o rază d» 
soare pe chipurile oamenilor.

Reportaj realizat de : M. CA- 
RANFIL, L. POPESCU, V. 
RANGA, A. GEORGESCU, V. 
GRIGORESCU, V. CÄBULEA 
și V. DINULESCU,



le Kafiușei, aruncătoare cu 32 guri de foc ale artileriei cu

Galați

reacție.

în coloana care a 
deschis demonstra
ția oamenilor mun
cii din orașul Iași 
— oraș în continuă 
reînnoire și dezvol
tare — l-am recu
noscut pe Constan
tin Neamțu, munci
tor fruntaș în sec
ția a II-a vagoane a 
Atelierelor de repa
rat material rulant 
„Nicolina". El este 
unul dintre cei 
peste 60 000 de oa
meni ai muncii din 
Iași care au luat 
parte la demonstra
ția din Piața Uni
rii. Secția în care 
lucrează și-a luai 
angajamentul ca în 
cinstea zilei de 23 
August să realizeze 
economii în valoare 
de 100 000 lei. A 
realizat 153 000 lei.

Textilistele de la

„Țesătura" aveau 
in fruntea coloanei 
un ingenios car ale
goric plin cu gra
fice. Am notat : 
18.200 kg fire și 
100 100 mp țesături 
realizate peste plan 
în cinstea marii 
sărbători. Privind 
graficele purtate de 
către constructorii 
aparținind Trustu
lui regional de con
strucții Iași am re
ținut că. de la în
ceputul anului și 
pînă acum ei au 
dat în folosință oa
menilor muncii pes
te 600 apartamente. 
Și constructorii a- 
parținînd Trustului 
I de construcții și 
Trustului 21 insta- 
lații-montaje vor
beau, cu acest prilej 
prin graficele lor

despre succesele ob
ținute în producție 
in cinstea marii 
sărbători. Și așa, 
fiecare coloană, fie
care colectiv a ve
nit la demonstrația 
din Piața Unirii ra- 
portind însemnate 
realizări.

Oamenii muncii 
de pe cuprinsul re
giunii au raportat 
cu mîndrie partidu
lui și guvernului că 
și-au depășit cu 
mult angajamentele 
luate. Spre exem
plu, numai econo
miile la prețul de 
cost realizate de 
întreprinderile in
dustriale și de con
structori se ridică la 
14 800 000 lei, iar be
neficiile peste plan 
la peste 31 300 000 
lei.

C. SLAVIC

Ca în fiecare an, demonstrația 
oamenilor muncii din Galați este 
deschisă de coloanele laminoriș- 
tilor de la uzina de tablă subțire, 
în această zi de mare sărbătoare, 
laminoriștii gălățeni au raportat 
partidului că angajamentul luat 
în cinstea marii sărbători a fost 
îndeplinit și depășit, dîndu-se 
peste plan 3100 tone tablă sub
țire, aproape 1 milion lei econo
mii peste plan la prețul de cost.

Cu îndreptățită mîndrie se a- 
propie de tribună și coloana con
structorilor de nave. Machetele 
cargoului modernizat de 4500 tone 
și a motonavei de 2000 tone a- 
duse cu ei la demonstrație sini 
primite cu ropote de aplauze și 
cu nesfîrșite ovații. In cinstea ma
rii sărbători, constructorii navali 
gălățeni au lansat la apă cel de 
al zecilea cargou modernizat de 
4500 tone al cărui ciclu de fa
bricație a fost redus la jumătate, 
față de primul cargou de 4500 
tone construit pe acest șantier. 
Rînd pe rînd, flufurînd drapelele 
roșii și tricolore, prin fața tribu
nei trec colectivele de muncă de 
la I.T.G., C.F.R., D.R.N.C. și din 
celelalte fabrici și uzine gălățene. 
Çu nesfîrșite aplauze și aclamații 
de bucurie sînf înfîmpinați și mun
citorii întreprinderii de construcții 
orășenești I.C.O.R. Zidarii, fiererii- 
betor.iști, dulgherii și zugravii, a- 
ceșfi făuritori de frumuseți cere 
au dat Galațiului noua tinerele, 
sînt îniîmpinați cu căldură. Matei 
tjamaș, Victor Vasile, Angliei Paiu 
și alții sînt doar cîțiva din cei 
țâre numai în acest an au dat în 
folosință oamenilor muncii din 
Galați 1200 de apartamente.

Galațiul a sărbătorit ziua de 
23 August cu noi succese în 
muncă, cu multă bucurie și en
tuziasm.

T. OANCEA

țiile orașului. Cinstea de a se 
afla în fruntea coloanei de 
demonstranți Ie-a revenit 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Fabrica de 
hîrtie și celuloză „Steaua 
roșie“. Pe magistrala orașului, 
flutură mii de steaguri. Me
reu alte și alte colective se 
apropie de tribună. Demons
tranții poartă mari panouri 
pe care sînt scrise realizările 
obținute în cinstea zilei de 
23 August. Textiliștii de la 
Fabrica „Proletarul“ rapor
tează realizarea peste sarci
nile de plan, în primele 7 luni 
ale anului, a 8536 kg fire, 
33.012 țesături crude, 26.685 
m.p. țesături finite din lină, 
în coloane pot fi văzuți tinerii 
filatori Gheorghe Soltuz, Ma- 
ria Albu, Nicolae Iftimie. Tî- 
năra țesătoare Ana Diaconu 
pășește alături de Frășina 
Șargu de la care a învățat 
meseria. Azi Ana Diaconu 
esțe fruntașă în producție. Ea 
se numără printre cele mai 
harnice și. mai pricepute țe
sătoare. O machetă reprezen- 
tînd clădirea casei de cultură 
orășenești, a cărei construcție 
a început de curînd, se apro
pie de tribună. Sînt construc
torii, cei care au dat Bacău
lui o nouă și tinerească înfă
țișare. Machetele, panourile, 
graficele purtate de nesfîrșita 
coloană a demonstranților re
fac imaginea însuflețite! în
treceri socialiste care s-a des
fășurat în oraș ca și în în
treaga regiune Bacău în 
întîmpinarea zilei de 23 Au
gust.

C. NANCU

ției oamenilor muncii. Mai 
întîi își fac apariția mun
citorii de Ia Uzinele 
„Electroputere". în rîndul Ipr 
recunoaștem pe tinerii frun
tași Măcărău Gheorghe, de la 
atelierul mecanic, Sutu Gheor
ghe, bobinator, Haiducescu 
Constantin, ajustorul Tunso- 
iu. Ștefan. Pe unul din care
le alegorice sînt expuse pro
dusele acestei mari uzine a 
țării. Ei raportează cu prilejul 
marii sărbători noi și impor
tante succese obținute pe li
nia creșterii producției de 
aparate electrotehnice.

...Trec apoi petroliștii de la 
întreprinderea de foraj Olte
nia, care zi de zi explorează 
adîncurile pămîntului scoțînd 
Ia iveală aurul negru. 40 de 
sonde au fost săpate de la 
începutul anului, multe din 
ele la mari adîneimi, 17 din 
acestea fiind forate înainte 
de termen.

Iată-i și pe 
la Uzinele 
în cinstea 
constructorii 
gricole au realizat 
la prețul de cost care depă
șesc valoarea de 1 200 000 lei. 
Printre fruntașii întrecerii 
socialiste prezenți la această 
manifestație recunoaștem pe 
tinerii inovatori Ion Andrea, 
Tîrlea Gheorghe, Stănciulescu 
Constantin, pe strungarul 
Dumbravă Gheorghe, lăcătu-

mețalurgiștii d'e 
„7 Noiembrie", 
marii sărbători 
de mașini a- 

economii

Tinere colectiviste din regiu

nea București aduc omagiul 

lor la demonstrație.

Hunedoarai
Oamenii muncii — mineri, sU 

derurgiști, țărani colectiviști —* 
din orașele și satele regiunii Hu
nedoara au sărbătorit cu mare 
entuziasm cea de-a 18-a aniversa
re a eliberării patriei noastre ra-1 
portînd partidului succesele lor 
cele mai de seamă obținute în 
cinstea măreței sărbători.

în orașul regional Petroșenî, 
au sosit minerii din întregul ba
zin carbonifer al Văii Jiului. Ei 
au raportat cu acest prilej că pînă 
în ajunul zilei de 23 August din 
abatajele minelor au fost extra
se peste 70 000 tone de cărbune 
în afară de plan și s-au realizat 
economii la prețul de cost în va
loare de peste 9 903 000 lei. Prin
tre demonstranți se găseau și 
brigăzile de mineri conduse de 
tinerii Năsălean Miron, Ștefan 
Nicolae, Cîrciumaru Victor, Ni- 
coiae Ion, Pînzaru Alexandru, de 
la exploatarea minieră din Uri- 
cani, care au extras în cinstea 
celei de-a 18-a aniversări a elibe
rării patriei noastre între 1 000 și 
3 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil peste plan. în altă parte a re
giunii, la Hunedoara, siderurgiș- 
tii și constructorii raportau cu 
aceeași mîndrie victoriile lor în 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor trasate de partid, rezultate în 
întrecerea socialistă desfășurată 
în cinstea zilei de 23 August : 
peste 10 200 tone cocs, mai bine 
de 28 200 tone de aglomerat, pes
te 20 100 tone laminate de 800 
mm și 650 mm, mai bine de 700 
tone oțel electric de calitate su
perioară, cantități realizate peste 
prevederile planului de producție 
de la începutul anului și pînă în 
prezent. Din rîndurile acelora 
care au contribuit în cea mai 
mare măsură la obținerea acestor 
succese n-au lipsit tinerii din 
brigăzile conduse de oțelarii 
Orclt Paul, Teodor Caramanlis, 
sau tinerii laminoriști din briga
da lui Junie Alexandru, tinerii 
cocsari Tuță Mihai, Duță Constan
tin și alții. Alături de cei mai 
buni constructori hunedoreni de
filau și tinerii din echipele lui 
Sekely Ștefan, Roșea Âlexandr, 
Hurmuz Constantin, Mu rin Ion și 
alții.

La Deva, prin fața tribunei 
8-au scurs șiruri nesfîrșite de mi
neri, muncitori din întreprinde
rile de industrie locală, construc
tori. în coloanele țăranilor co
lectiviști din satele din jur se gă
seau și cei din Cristur și Sîntan- 
drei, gospodării agricole colecti
ve care au obținut în vara aceas
ta o producție medie de grîu de 
peste 2 000 kg la ha. Muncitorii 
de la Atelierele C.F.R. Simeria au 
raportat îndeplinirea planului de 
producție în cinstea zilei de 23 
August în proporție de 101 la 
sută și realizarea unor economii 
la prețul de cost în valoare de 
peste 1 550 000 lei de ia începu
tul anului și pînă în prezent.

LAL ROMUIAJS

Sub păduri de drapele roșii 
larg desfășurate, cu grafice, 
panouri și care alegorice oa
menii muncii din Ploiești au 
ilustrat cu prisosință hotărî- 
rea lor de a îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate de 
partid. Iată, într-o mare co
loană, colectivul de muncă al 
Rafinăriei Ploiești — colectiv 
decorat cu Ordinul Muncii 
clasa I și cu Ordinul Apăra
rea patriei clasa a Il-a. El a 
raportat partidului că în în
trecerea socialistă a economi
sit în acest an, peste plan, la 
prețul de cost 6.116.000 lei, 
că beneficiile realizate peste 
plan în rafinărie au atins va
loarea de 11.800.000 lei. Ală
turi de Gheorghe Belu, Erou 
al Muncii Socialiste, pășesc 
prin fața tribunei mulți tineri 
și vîrstnici care au devenit 
fruntași în ultimele luni, 
luptători neobosiți ai tradu
cerii în viață a hotgrîrilor 
Directivelor celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. Printre ei 
sînt și tinerii Ion Constanti- 
nescu, Mihai Răduță, Nicolae 
Simionescu și alții. Trec apoi 
muncitorii de la Rafinăria 
„Teleajen", „Lazăr Edeleanu”, 
„9 Mai“, constructorii instala
țiilor și utilajelor petroliere 
moderne de la Uzinele 1 Mai, 
Uzina mecanică Teleajen, în
treprinderea de foraj Ploiești 
și de la celelalte întreprinderi 
ale orașului. Ei trec mîndri 
prin fața tribunei pentru că 
prin munca lor harnică s-au 
economisit 91.700.000 lei peste 
plan la prețul de cost, bene
ficiile au crescut peste plan cu 
100.154.000 lei și au fost apli
cate 1730 inovații, care au 
adus în acest an economii de 
aproape 18.500.000 lei.

I. TEOHARIDE

îmbrăcat de sărbătoare, cu șu
voaiele de oameni ce duc dra
pele și lozinci, Piteștiul pare mai 
frumos ca orieînd. Prin fața 
tribunei oficiale trece coloana 
muncitorilor de la Uzinele me- 
talurgice-Colibași. Iu primele 
rinduri pășesc fruntașii uzinei, 
cunoscuți in toată țara : brigada 
maistrului Chiru Alexandru, a 
lui Davilă Florian, Molea Ion.

„Planul producției globale re
alizat în proporție de 103,5 la 
sulă. Producția peste prevederi 
este egală cu 1 400 000 IrWh.“, 
scrie pe graficul muncito
rilor de la întreprinderea de 
electricitate. Ei au realizat eco
nomii de peste 700 000 lei, iar 
prețul de cost a fost redus cu 
0,8 la sută.

Iată și carul alegoric al petro
liștilor pe care se profilează 
turla uneia din sutele de sonde, 
de pe întinsul regiunii Argeș.

Marea sărbătoare este cinstită 
de petroliști cu noi realizări, cu 
economii în valoare de 4 963 000 
Ici.

Pe fețele *zîmbitoare ale mun
citorilor din coloana feroviarilor 
piteșteni se poate citi emoție și 
mîndrie. Darul acestei mărețe zile 
este Diploma de onoare pe care 
a primit-o stația C.F.R. Pitești, 
fruntașă pe regionala C.F.R. Cra- 
iova. Planul de producție a fost 
realizat în proporție de 106 la 
sută, iar prin reducerea com
bustibilului de consum și prin- 
tr-o bupă organizare a muncii au 
realizat economii în valoare de 
980 000 lei.

AURELIA POPESCU

șui Mitran Ion și pe alții.
Ore în șir, muncitori, țărani 

colectiviști, intelectuali au 
defilat prin fața tribunelor 
cu steaguri, flori și grafice, 
manifestîndu-și bucuria vieții 
noi pe care o trăiesc, recunoș
tința față de Partidul Munci
toresc Romîn, care ne condu
ce cu înțelepciune pe drumul 
luminos al socialismului.

VASILE BARAC

Mwreș-
Autonomă
Maghiară

Craiova

Bacau
La Bacău, prin fața tribu

nei de pe Bulevardul Mără- 
șești, au trecut timp de cîteva 
ore mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu

Craiova a îmbrăcat haine 
d'e sărbătoare. Peste tot dra
pele purpurii și tricolore, co
voare, pancarte. Orașul este 
plin de freamătul mulțimii 
care se îndreaptă asemenea 
■apelor unui fluviu spre locul 
unde are loc demonstrația. E 
ora 8,30.

Un frumos car alegoric ves
tește începerea demonstra

In ziua de 23 August, pe 
străzile orașului Tg. Mureș se 
părea că s-a revărsat un rîu 
de lumină. Bucuria, optimismul 
se puteau citi pretutindeni pe 
fețele oamenilor. Trecînd în 
mari coloane prin fața tribunei, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din întreprinderile orașului, 
lucrătorii din comerț, din insti
tuțiile orașului, țăranii colecti
viști din satele apropiate, au ra
portat cu mîndrie succesele pe 
care le-au obținut în cinstea 
marii sărbători. Iată coloana 
muncitorilor de la Fabrica de 
mobilă „23 August“. Ei poartă 
steaguri tricolore și roșii, lo
zinci, panouri, care ilustrează 
succesele în producție. Acest 
harnic colectiv de muncă, parti- 
cipînd cu entuziasm la întrece
rea socialistă, și-a realizat sarci
nile de plan pe primele 7 luni 
la producția globală în propor
ție de 102 la sută, iar la pro
ducția marfă de 104,13 la sută, 
realizînd peste plan beneficii de 
1 924 000 lei și economii de 
peste 1 000 000 lei. Un grup de 
tineri muncitori, băieți și fete, 
în costume populare romînești 
și maghiare, execută în fața tri
bunei diferite jocuri populare.

Prin fața tribunei trec numeroa
se care alegorice înfățîșînd noile 
produse de calitate superioară 
fabricate în întreprinderile din 
oraș.

Manifestația de 23 August din 
Tg. Mureș s-a desfășurat cu 
mare entuziasm, demonstrînd 
dragostea fierbinte a oamenilor 
muncii din acest oraș față de 
scumpa noastră patrie, Republi
ca Populară Romînă.

ST. NECANIȚKI

Și în acest an, în tribune se află 
numeroși oaapefi străini care ne 
vizitează țara. Sînt aici cameni 
veni|i din diferite coifuri ale lumii, 
din Statele Unife, America Latină, 
Asia, Africa, Europa. Și ei parti
cipă cu însuflețire la sărbătoarea 
noastră, fețele lor exprimînd satis
facție pentru cele văzute.

L-am cunoscut în această dimi
neață de neuitat pe deputatul la
burist KONI ZILLIACUS, alături de 
care se află fiica sa, LINDEN,' o 
fată blondă, în vîrstă de 19 ani. 
L-am rugat pe dl. ZtLLIAOUS să 
ne împărtășească impresiile sale 
despre manifestația la care parti
cipă.

— Este o manifestație entuziastă. 
Cei pe care îi vedem în fața noas
tră sînt oameni liberi, sfăpîni pe 
soarta lor... Demonstrația este o 
puternică expresie a marilor reali
zări înfăptuite într-o societate con
știentă de munca și valoarea ei...

Am rugat-o și pe tînăra LINDEN 
ZILLIACUS șă ne spună cîteva cu
vinte:

— Mă impresionează mult entu
ziasmul poporului romîn care con
struiește socialismul. Tinerii, din 
coloane au fețe luminoase.., Se 
vede că sînf mulțumiți de viața 
pe care o trăiesc și că au posibili
tăți dintre cele mai bune de dez. 
voltare. Același lucru l-am deose
bit. pretutindeni în timpul vizitei 
de trei săptămîni pe care am fă
cut-o în Romînia...

Am stat de vorbă apoi cu dl. 
IOAN SETIAN din Statele Unife.

Suceava
Dis de dimineață, în aceas 

tă măreață zi de sărbătoare, 
mii de oameni ai muncii din 
orașul Suceava s-au îndreptat 
spre stadionul Dinamo.

Prin fața tribunei trece co
loana muncitorilor celor mai 
tinere întreprinderi din Su
ceava : Combinatul de celu
loză și hîrtie și de industria
lizarea lemnului. Pe care ale
gorice se vede prima bobină 
de hîrtie, prima garnitură de 
mobilă, primele plăci fibro- 
lemnoase produse în preajma 
lui 23 August. Demonstranții 
poartă cu ei și portretele pri
milor fruntași în producție 
de la aceste întreprinderi 
printre care sînt și tinerii On- 
ciu Arcadie și Bucerschi Ion. 
Coloana lucrătorilor Direcției 
regionale a economiei fores
tiere este deschisă de un grup 
de 40 de pădurari. Graficele, 
lozincile, carele alegorice vor
besc despre realizările obți
nute de forestierii din re
giunea Suceava. Ei au înde
plinit planul pe primele 8 
luni ale anului cu 20 zile îna
inte de termen, realizînd o 
economie Ia prețul de cost în 
valoare de 2.320.000 lei.

Iată-i trecînd apoi prin fața 
tribunei pe muncitorii Depou
lui C.F.R. Suceava, care au 
realizat de la începutul anu
lui și pînă în prezent o eco
nomie de 1.247 tone combus
tibil, cu care se pot remorca 
400 trenuri pe distanța Su- 
ceava-Cîmpulung Moldove
nesc și retur.

Prin fața tribunei trec me
reu alte și alte coloane. Co
loana constructorilor poartă 
macheta unui nou cartier, care 
va cuprinde 230 apartamente.

A. CĂRUNTU

Dobrogea
în zorii zilei de 23 August, din 

toate coifurile regiunii Dobrogea, 
dinspre Tulcea și Mangalia, dinspre 
Medgidia și Negru Vodă, goneau 
pe șoselele asfaltate zeci, sute de 
autocamioane pline cu demonstranți, 
împodobite cu drapele, cu pa
nouri și grafice. Aproape fiecare 
unitate industrială, fiecare gospo
dărie de stat sau colectivă a ținut 
să-și trimită reprezentanții la de
monstrația oamenilor muncii din 
orașul Constanța și regiunea Do
brogea. Orașul însuși — Constanta 
— părea în zorii zilei o uriașă pa
letă multicoloră. Dinspre noua gară 
pe bulevardul recent construit, 
dinspre Piața Ovidiu, sau dinspre 
Mamaia, coloanele se îndreptau 
spre tribuna ridicată în apropierea 
noii săli a sporturilor.

Iată-i trecînd prin fa(a tribunei, 
îmbrăcati în frumoasele lor unifor
me pe marinarii fiolei comercia
le. Un uriaș car, alegoric înfăți
șează globul pămîntesc. Pe mările 
și oceanele lumii se .văd plutind 
navele care poartă drapelul repu
blicii noastre.

Cu mîndrie pășesc prin fața tri
bunelor și muncitorii Uzinelor de 
superfosfați și acid sulfuric din 
Năvodari. Carele lor alegorice re
prezintă noile linii de superfoslafi 
intrate în funcțiune cu instalații și 
utilaje ultra moderne. Un grafic 
revelator înfățișează creșterea în 
1962 a producției uzinei fată de 
1959 de 3 ori.

Prin fafa tribunei își fac apari
ția sutele de reprezentanți ai celor 
327 gospodării agricole colective 
dobrogene. Fiecare panou, fiecare 
grafic vorbește despre dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriilor agri
cole colective, despre creșterea 
producției de cereale, despre spo
rirea șeptelului, a fermelor de 
păsări, despre sporirea veniturilor 
(ăranilor colectiviști, a bunăstării 
lor.

La Comana și Ciamurlia, la To- 
palu și Somova, la Chilia Veche 
și Topraisar, la Ovidiu și Cochir- 
leni, pretutindeni în satele dobro
gene ș-a statornicit bunăstarea. 
Pentru toate acestea colectiviștii 
dobrogeni au adus în ziua de 23 
August mulțumirile lor partidului.

EUGEN FLORESCU

PONTĂM,
NTUZIAST

Originar din Romînia, la vîrșta de, 
15 ani a emigrat în Statele Unite. 
După 49 de ani, aflat în vizită pe 
plaiurile natale, d-sa a revăzut tara 
noastră despre care are numai 
cuvinte de laudă. Este adînc miș
cat de cele văzute în Romînia so
cialistă.

— Demonstrația este grandioasă. 
In ea văd poporul romîn care în- 
fr-un timp atîf de scurt a reușit să 
transforme vechea Romînie într-o

Pe TERENCE HALLINAN, un tî- 
năr american din San-Francisco, 
i-am cunoscut în urmă cu cîteva 
săptămîni, la Helsinki. împreună 
cu un grup de tineri americani a 
participat la o înfîlnire ce a avut 
loc la cantonamentul delegației ti
neretului romîn. Atunci, stînd de 
vorbă cu delegaji ai tineretului 
din țara noastră, avînd în (afă re
viste, vizionînd cîteva filme docu
mentare romînești care arătau ma-

In tribună, 
de vorbă cu oaspeți străini

țară înaintată. Am vizitat orașele 
Ploiești, Onești, Borzești, Brașov, 
Bicaz și am rămas entuziasmat. Îmi 
amintesc Romînia din urmă cu 50 
de ani. Cită mizerie era odinioa
ră I Azi oamenii trăiesc în aparta
mente noi, se bucură de o viață 
demnă...

DL Setian ne spune apoi că 
mulfi americani de bună credință 
sînt înșelați de o propagandă min
cinoasă cu privire la Romînia nouă. 
D-sa ne informează apoi că a fă
cut un număr de filme despre 
locurile vizitate din țara noastră, 
despre această demonstrafie entu
ziastă pe care le va prezenta prie
tenilor, cunoscuților. ,,Să vadă cu 
toții că Romînia este fericită, că 
fețele oamenilor sînt voioase, pli
ne de vigoare...".

rile succese obfinute de poporul 
nostru în anii puterii populare a 
avut cuvinte de apreciere pentru 
Romînia nouă. Acum, după ce timp 
de cîteva săptămîni a vizitat Jara 
noastră, era de-a dreptul entuzias
mat.

— Sînf adînc impresionai de Ro
mînia socialistă, de marile ei rea
lizări. Ca și la această manifestație 
cu adevărat populară — și în uzi
ne, pe ogoare, laboratoare — pre
tutindeni unde am fost am întîlnit 
marea dragoste a oamenilor pen
tru sistemul socialist, pentru parti
dul comunist...

Dl. BEN CHEIKH ABDELKADER, 
din Tunis, aflat în tribună împreu
nă cu soția sa, LEILA, și-a expri
mat impresiile despre manifestație 
astfel :

— Este o mare manifestație 
spontană, o sărbătoare minunată... 
Asistăm nu doar la o simplă defi
lare. In fața ochilor se desfășoară 
un bilanț gradios : ce au realizat 
muncitorii și țăranii, marii pași pe 
care i-a făcut Romînia în toate do
meniile, perspectivele minunate. 
De altfel de acest lucru mi-am dat 
seama și în timpul vizitei făcute în 
Moldova, la Brașov, Constanța, Ma
maia. D-na LEILA a intervenit, sub
liniind că a fost impresionată de 
dorinja de pace a poporului nos
tru, pe care a întîlnit-o pretutin
deni. „Ne crește inima cînd vedem 
această impresionantă manifestație 
pentru construcție pașnică ce se 
desfășoară sub ochii noștri”.

In această dimineață luminoasă, 
la bucuria generală a participat și 
renumitul poet spaniol MARCOS 
ANA, care timp de 23 de ani a 
fost închis în temnițele tranchiste.

— Am stat 23 de ani in închisoa
re pentru că iubesc libertatea, 
pentru că iubesc demnitatea uma
nă. Sînt fericit și mîndru în același 
timp că libertatea și demnitatea 
umană pentru care am zăcut în 
temniță nu reprezintă himere, ci 
le văd aevea în fața ochilor, în a 
ceste coloane entuziaste de oa. 
meni... Am cunoscut Romînia nouă 
— o țară minunată cu un popor 
harnic care iubește socialismul și 
pacea, și-și dăruie toate forțele a- 
cesfor înalte idealuri umane.

CAROL ROMAN



T E L E G R A M E
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

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

București
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, în numele poporului bul
gar și în numele nostru personal, vă trimitem dv. și întregului 
popor frate romîn un salut călduros și cordial cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării țării dv. de sub jugul fascismu
lui. Salutăm din toată inima pe oamenii muncii din Romînia, 
care, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, cu ajuto
rul dezinteresat al marii Uniuni Sovietice și în colaborare fră
țească cu celelalte țări ale lagărului socialist au repurtat 
succese remarcabile în construirea socialismului în patria lor.

Poporul nostru urmărește cu un sentiment de satisfacție po
litica externă consecventă de pace a Republicii Populare Ro
mîne, îndreptată spre dezarmarea generală și totală, spre re-

zolvarea problemei germane și a problemei Berlinului occiden
tal și transformarea Berlinului într-o zonă a păcii.

Sîntem deosebit de fericiți să subliniem că colaborarea fră
țească dintre popoarele bulgar și romîn se lărgește și se adîn- 
cește pe zi ce trece. Prietenia noastră, întemeiată pe marxism
leninism și internaționalism proletar, constituie un izvor nese
cat de forțe în lupta noastră comună pentru construirea socia
lismului și pentru înfăptuirea visului luminos al omenirii — 
comunismul. Pentru realizarea acestui țel pășim umăr la umăr 
cu toate țările lagărului socialist.

în ziua luminoasei dv. sărbători naționale, primiți urările 
noastre sincere pentru noi și mai mari victorii în construirea 
socialismului, în întărirea continuă a unității și coeziunii lagă
rului socialist pentru stabilirea păcii trainice în întreaga lume.

HOTARE

TODOR JIVKOV 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

Sofia

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 

Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Supreme, al guver
nului Republicii Populare Democrate Coreene și al întregului 
popor coreean vă trimitem dv. și prin dv. poporului frate romîn 
cele mai călduroase felicitări și urări frățești cu prilejul glo
rioasei sărbători naționale a poporului romîn — a 18-a aniver
sare a eliberării Romîniei.

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

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

Datorită entuziasmului și avîntului politic, a muncii crea
toare și a luptei duse de oamenii muncii, socialismul a repurtat 
în Romînia o victorie hotărîtoare la orașe și sate, realizînd un 
progres uriaș în toate domeniile economiei naționale. Astfel, 
Republica Populară Romînă, schimbînd radical înfățișarea sa 
din trecut, s-a transformat într-un stat socialist industrial
agrar înaintat care înflorește și se dezvoltă zi de zi.

Pe măsura dezvoltării rapide a economiei naționale, înflo
rește și se dezvoltă știința, tehnica și cultura, a crescut simțitor 
nivelul material și cultural al populației.

KIM IR SEN
președintele Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
președintele Cabinetului de Miniștiri 

al Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian

Scumpi tovarăși,

Poporul romîn aniversează pentru a 18-a oară sărbătoarea 
sa națională — ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Cu prilejul acestui eveniment însemnat vă transmitem dv. și 
întregului popor frate romîn, în numele populației R. D. Ger
mane și al nostru personal, cordiale salutări frățești de luptă.

In cei 18 ani care au trecut poporul romîn a obținut multe 
succese în construirea sacialismului. Succesele sale minunate, 
pe care le-a obținut sub conducerea încercată a Partidului 
Muncitoresc Romîn în această perioadă istoricește scurtă, au 
fost încununate acum cîteva luni prin încheierea colectiviză
rii agriculturii. în felul acesta socialismul a învins definitiv în 
R. P. Romînă la orașe și sate. Populația R. D. Germane feli
cită poporul romîn pentru aceste rezultate remarcabile în dez
voltarea R. P. Romîne, succese care duc la creșterea conti
nuă a bunăstării poporului romîn.

Relațiile strìnse de prietenie dintre ambele noastre popoare 
s-au dezvoltat și adîncit continuu în toate domeniile spre binele 
ambelor noastre popoare. Sîntem convinși că pe baza hotărîri- 
lor celei de-a 16-a sesiuni a C.A.E.R. din iunie 1962 colabora
rea dintre ambele noastre țări se va întări și mai mult și va

WALTER ULBRICHT OTTO GROTEWOHL
prim-secretar președintele

al Comitetului Central Consiliului de Miniștri
al Partidului Socialist Unit al Republicii Democrate 

din Germania Germane
președintele Consiliului 

de Stat al R.D.G.

Dr. h. c. JOHANNES 
DIECKMANN 
președintele 

Camerei Populare a R.D.G.

Berlin

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular-Revolu- 

ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și al între
gului popor mongol, precum și din partea noastră personal vă 
trimitem dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și guvernului Republi
cii Populare Romîne și poporului romîn frate felicitări căl
duroase cu prilejul sărbătorii naționale — a 18-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul Germaniei fasciste.

Intr-un termen istoric scurt harnicul și talentatul popor ro
mîn a obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
succese de seamă în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, 
a reușit să transforme radical înfățișarea țării sale. Romînia, 
odinioară țară agrară înapoiată, a devenit un stat socialist in- 
dustrial-agrar înfloritor. Poporul mongol se bucură din toată 
inima de remarcabilele realizări ale fraților săi romîni, urmă
rește cu bucurie cum muncește poporul romîn cu mare entu
ziasm pentru îndeplinirea cu succes a planului șesenal de dez
voltare a economiei naționale și a culturii, a planului de de- 
săvîrșire a construirii socialismului în țara sa.

Republica Populară Romînă promovează cu consecvență o 
politică externă iubitoare de pace, îndreptată spre menținerea 
păcii în Balcani și în lumea întreagă, spre zădărnicirea unelti
rilor agresive ale cercurilor războinice imperialiste.

Este îmbucurător să constatăm că relațiile de prietenie fră
țească și de colaborare multilaterală între R. P. Mongolă și 
R. P. Romînă se dezvoltă și se întăresc pe baza întăririi unită
ții și coeziunii țărilor lagărului socialist. Sîntem convinși că 
relațiile noastre frățești se vor adînci și mai mult pe măsura 
apropierii victoriei socialismului și comunismului în țările în
tregului sistem mondial socialist.

Urăm din toată inima poporului romîn frate noi succese stră
lucite în construirea socialismului în țara sa, în lupta pentru 
menținerea și întărirea păcii în lumea întreagă.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului 

Central al P.P.R.M., 
președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Mongole

DIMITĂR GANEV 
președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

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

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

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
București

în prezent, poporul romîn manifestă un înalt entuziasm și 
desfășoară o activitate creatoare în îndeplinirea planului șese- 
nal, în vederea consolidării și dezvoltării continue a bazei 
tehnice-materiale a socialismului.

Toate succesele obținute de poporul romîn reprezintă o vic
torie strălucită a marxism-leninismului și aduc o mare contri
buție la întărirea forței lagărului socialist, la consolidarea secu. 
rității în Balcani și a păcii în întreaga lume.

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

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

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului romîn, vă dorim 

din toată inima, dv. și poporului frate romîn, noi și mărețe 
succese în lupta pentru construirea socialismului în țara dv., 
pentru pace în Balcani și în întreaga lume.

ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

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

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

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ȘTEFAN VOITEC

președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne
constitui în felul acesta o contribuție însemnată la întrecerea 
pașnică pe scară mondială dintre socialism și capitalism.

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

R. D. Germană și R. P. Romînă depun toate eforturile pen
tru înfăptuirea hot-ărîrilor călăuzitoare ale Congresului Mon
dial de la Moscova pentru dezarmare generală și pace. Sîntem 
convinși că politica consecventă de pace dusă de puternica 
Uniune Sovietică și de celelalte state ale sistemului mondial 
socialist, împreună cu toate forțele păcii, vor reuși ca prin 
luptă comună să înlăture războiul din viața societății și să 
asigure o pace trainică.

Cu prilejul măreței dv. sărbători naționale, vă urăm dv. și 
tuturor oamenilor muncii romîni, noi și mari succese în desă- 
vîrșirea construcției socialismului și fericire personală.

J. SAMBU 
președintele Prezidiului 

Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole

Berna

Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

București

în numele guvernului și al poporului din India și în numele 
meu personal am marea plăcere să transmit Excelenței Voa
stre și prin dv. guvernului și poporului din Romînia felicitările 
noastre cele mai cordiale cu prilejul sărbătorii naționale a 
țării dv. și sincerele noastre urări pentru sănătatea și bunăsta
rea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea neînce
tată a poporului romîn.

S. RADHAKRISHNAN
președintele Indiei

New Delhi

Excelenței sale

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

București

în această zi de sărbătoare națională exprim Excelenței 
Voastre, în numele Consiliului Federal, cele mai vii felicitări 
și urările mele pentru fericirea dv. personală și a poporului 
romîn.

PAUL CHAUDET

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scìnteli“, Tel. 17.60.10, Tiparul ; Combinatul Poli grafic „Casa Scìnteli“.

ANTON IUGOV 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Prof. dr. dr. h. c. ERICH 
CORRENS 

președintele prezidiului 
Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate 

președintele 
Confederației Elvețiene

Sărbătorirea zilei
de 23 August in străinătate

U. R. s. S.
MOSCOVA. — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, N. Guină, a oferit 
o recepție în saloanele amba
sadei. La recepție au partici
pat F. R. Kozlov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. P. Kirilenko, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
N. N. Organov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R., mareșalul Uniu
nii Sovietice. A. A. Greciko, 
locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., E. Afanasenko, 
președintele Consiliului de 
conducere al Asociației de 
Prietenie Sovieto-Romîne, mi
nistrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., miniștri, deputați 
ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și al R.S.F.S.R., ofi
țeri superiori ai Armatei So
vietice, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

în orașele Kiev, Riga, Ere- 
van, Tbilisi au avut loc ma
nifestări consacrate celei de-a 
18-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fas
cist.

MOSCOVA 24 (Agerpres).— 
La 22 august, Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
U.R.S.S., a vorbit la postul de 
televiziune din Moscova, cu 
prilejul celei de-a 18-a .ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 24. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Cu 
prilejul celei de-a XVIII-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, am
basadorul R. P. Romîne la 
Praga, Gheorghe Nițescu, a 
oferit o recepție. Au participat 
Viliam Siroky, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S. 
Cehoslovace, Otakar Simunek, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ludmila Jankov- 
cova, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne, și alți membri ai guver
nului, reprezentanți ai Fron
tului Național, reprezentanți 
ai armatei populare ceho
slovace.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Recepție la Palatul
Națiunilor 

de la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — 

în seara zilei de 22 august, 
tov. Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, și re
prezentantul permanent ad- 
interim al R. P. Romîne la 
Geneva, Iacob Ionașcu, au 
oferit o recepție în saloanele 
Palatului Națiunilor.

La recepție au luat parte 
V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S. și șeful dele
gației sovietice la conferința

Lucrările Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 24 (Agerpres). — 
în ședința plenară din 24 au
gust a Comitetului celor 18 
țări pentru dezarmare au con
tinuat discuțiile cu privire la 
măsurile referitoare la mij
loacele de transport a armei 
nucleare, care trebuie înfăp
tuite în prima etapă a dezar
mării.

înainte de începutul discuții
lor, copreședinții comitetului 
au raportat despre întrevede
rile lor la care, în conformi
tate cu propunerea delegații
lor Indiei și R.A.U., aprobată 
de comitet, au examinat mă
surile practice în vederea unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare. Ambii 
copreședinți au propus con
vocarea la 28 august a unei 
ședințe a subcomitetului pen
tru încetarea experiențelor 
nucleare.

V. V. Kuznețov, șeful dele
gației sovietice, a comunicat 
că, ținînd seama de tradiția 
stabilită, el a propus să fie 
invitați pentru a participa la 
întrevederile celor doi copre
ședinți delegații Indiei și 
R.A.U., autorii propunerii. Din 
păcate, copreședintele ameri
can a respins această propu
nere.

în cadrul discuțiilor cu pri
vire la problema de pe ordi

pentru dezarmare : Milko Ta- 
rabanov, prim locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al
R. P. Bulgaria ; M. M. Nasz- 
kowski, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Po
lone ; J. Hajek, locțiitor ai 
ministrului afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace; Arthur 
Dean, șeful delegației S.U.A.; 
M. F. Mbu, ministrul apărării 
al Nigeriei, șeful delegației 
nigeriene ; A. S. Lall, șeful 
delegației Indiei; M. F. Cava- 
letti, șeful delegației Italiei; 
Joao Augusto de Ar au j o Cas- 
tro, șeful delegației Braziliei; 
Barrington, șeful delegației 
birmane; generalul Burns, 
șeful delegației Canadei; ge
neralul Per Kallin — Suedia ; 
ambasadorul El Zayyat 
(R.A.U.); Omar Lutfi, repre
zentantul special al secretaru
lui general provizoriu al 
O.N.U.; Rodino, membru al 
Camerei reprezentanților din
S. U.A. și alții.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Recepție la O. N. U.
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— în seara zilei de 23 august, 
reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U., Mihail 
Hașeganu, a oferit o recepție 
cu prilejul aniversării eliberă
rii țării de sub jugul fascist.

La recepție au participat 
șefi ai unor misiuni perma
nente de pe lingă O.N.U., 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la O.N.U. și ai 
corpului consular din New 
York, membri ai secretariatu
lui O.N.U., reprezentanți ai 
vieții publice, oameni de afa
ceri, personalități culturale, 
ziariști americani și străini.

Felicitările
Congresului U. I. S.

LENINGRAD 23 (Agerpres). 
TASS transmite: La 23 au
gust Congresul Uniunii Inter
naționale a Studenților la lu
crările căruia participă repre
zentanți din 90 de țări, a feli
citat delegația studenților din 
R. P. Romînă cu prilejul ce
lei de-a 18-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Luînd cuvîntul, delegatul 
Camerunului a subliniat că 
în instituțiile de învățămînt 
superior din R. P. Romînă 
studiază numeroși tineri și ti
nere din țările Asiei și Afri
cii. „Aceasta este o mărturie 
grăitoare a atitudinii umani
tare a poporului romîn față de 
popoarele din țările înapoiate 
și slab dezvoltate”, a subliniat 
el.

Grecia
ATENA (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei de 23 August, 
Mircea Bălănescu, ambasado
rul R. P. Romîne în Grecia, a 
oferit o recepție. La recepție 
au participat Panaiotis Pi- 
pinelis, ministrul comerțului, 
Grigoris Kasimatis, ministrul 
eduoației naționale și cultelor, 
îtialți funcționari de stat, So- 
focles Venizelos, președintele 
partidului liberal, Spiros Mar- 
kezinis, lider al partidului 
progresist, deputați din partea 
partidului E.D.A. și din con
ducerea partidului Uniunea de 
Centru. Au participat de ase

nea de zi a comitetului au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Poloniei, Etiopiei, U.R.S.S. și 
S.U.A.

M. Naszkowski a subliniat 
că propunerile sovietice cu 
privire la lichidarea sută la 
sută a mijloacelor de trans
port a armei nucleare ar duce 
la neutralizarea acestei arme 
și deci la înlăturarea perico
lului unui război nuclear încă 
în prima etapă.

Șeful delegației U.R.S.S. — 
V. V. Kuznețov — a criticat 
tendința vizibilă în discursu
rile delegaților puterilor occi
dentale de a substitui exami
nării problemei mijloacelor de 
transportare a armei nucleare 
discuții inutile în legătură cu 
amănuntele controlului.

El a supus unei analize de
taliate afirmațiile delegațiilor 
occidentale că lichidarea tota
lă a mijloacelor de transport 
ar face ca echilibrul strategic 
existent să încline în favoarea 
U.R.S.S. și a arătat cît de 
neîntemeiate sînt aceste afir
mații.

Trecînd la problema contro
lului și verificării, V. V. Kuz
nețov a relevat că delegațiile 
puterilor occidentale caută să 
examineze aceste probleme 
izolat de viața reală, de situa
ția politică și de însăși măsu
rile de dezarmare. 

menea șefi ai misiunilor di
plomatice din Atena, amirali, 
generali, numeroși oameni de 
cultură, oameni de afaceri și 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

★
Cu prilejul aniversării elibe

rării Romîniei de sub jugul 
fascist, postul național de 
radio al Greciei a transmis o 
emisiune specială, consacrată 
acestei zile, subliniind că re
lațiile tradiționale dintre cele 
două țări, continuă să se dez
volte prin lărgirea schimbu
rilor economice și culturale în 
interesul ambelor părți.

Principalele ziare și reviste 
din Atena precum și din pro
vincie, între care „Kathime- 
rini“, „Nea", „Avghi", și altele 
au publicat articole cu prile
jul sărbătorii naționale a R.P. 
Romîne.

S. U. A.
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — La 23 august, cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Romîne, 
ministrul R. P. Romîne la 
Washington, Petre Bălăceanu, 
a oferit o recepție în saloa
nele legației. Au participat 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Washington, 
membri ai corpului diploma
tic, Duncan, ministru adjunct 
al agriculturii, funcționari su
periori de la Departamentul 
de Stat și de la alte minis
tere ale S.U.A., oameni de cul
tură, oameni de afaceri, zia
riști.

Cu prilejul zilei naționale a 
Romîniei, posturile de radio 
și televiziune din Washington 
au prezentat — în colaborare 
cu Departamentul de Stat — 
programe în cinstea zilei de 
23 August.

Siria
DAMASC 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul zilei de 23 August, 
Matei Gheorghe, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne în Siria, a 
oferit o recepție. Au parti
cipat 350 de persoane, prin
tre care Jamal el Farrah, 
ministrul afacerilor externe al 
Siriei, generalul Namek Ke- 
mal, șeful statului major al 
armatei siriene, generalul Va- 
dih Mukabari, comandantul 
aviației siriene, precum și alți 
ofițeri superiori.

Presa siriană a publicat 
materiale consacrate Zilei na
ționale a R. P. Romîne.

Declarația guvernului
R. D. Germane

BERLIN 23 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: La 22 au
gust a fost dată publicității la 
Berlin declarația guvernului 
Republicii Democrate Germa
ne în legătură cu hotărîrea 
guvernului sovietic de a des
ființa Comandamentul garni
zoanei trupelor sovietice din 
Berlin. în declarație se arată 
că adoptînd hotărîrea cu pri
vire la desființarea Comanda
mentului garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin, guvernul 
Uniunii Sovietice s-a consul
tat cu guvernul R.D.G.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului s. u. A.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Guvernul 
sovietic a adresat guvernului 
S.U.A. o notă în care protes
tează cu hotărîre împotriva 
unor acțiuni primejdioase să
vîrșite în sectorul american al 
Berlinului occidental cu îngă
duința autorităților de ocupa
ție ale S.U.A.

Sub ochii reprezentanților 
autorităților de ocupație și ai 
poliției din Berlinul occiden
tal, care au dat dovadă de o 
totală nepăsare — se spune în 
notă — în zilele de 13, 18, 19 
și 20 august în sectorul ame
rican, în fața punctului de 
control Friedrichstrasse, ele
mente fasciste au încercat să 
împiedice cu forța trecerea

Puterile occidentale încearcă să justifice provocările 
din Berlinul occidental la frontiera cu R. D. G.
LONDRA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Londra 
a fost dat publicității textul 
notelor identice înaintate la 
24 august guvernului U.R.S.S. 
de către guvernele S.U.A., An
gliei și Franței. în aceste note 
cele trei puteri recunosc că în 
Berlinul occidental s-a creat 
o situație încordată, anormală, 
dar încearcă să-și decline orice 
răspundere pentru această în
cordare ivită în urma provo
cărilor comise în Berlinul oc

0 dedarsție 

a lui N. S. Hrușciov
YALTA 24 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la întîlnirea 
cu reprezentanții cercurilor 
de afaceri din Japonia, N. S. 
Hrușciov a declarat printre 
altele :

„Sînteți vecini cu noi și am 
putea colabora prin schimb de 
mărfuri".

Yosinari Kawai, conducă
torul delegației a răspuns : 
Am venit cu dorința fierbinte 
de a încheia tranzacții și de a 
începe cu dv. un comerț con
cret.

Yosomațu Mațubara, pre
ședintele Societății de cons
trucții navale „Hitati", a mul
țumit lui N. S. Hrușciov, pen
tru contractele semnate în 
ajun și a felicitat pe șeful 
guvernului sovietic pentru 
realizarea excepțională a știin
ței și tehnicii sovietice în cu
cerirea Cosmosului.

Sîntem pentru comerț și 
pace, nu pentru război, deși 
dispunem de mijloace militare 
mai puternice, a răspuns N. S. 
Hrușciov.

Facem comerț cu toate ță
rile, afară de America. Dar, 
deși ei nu fac comerț cu noi, 
rachetele noastre zboară mai 
bine decît ale lor. Aceasta do
vedește că putem supraviețui 
fără să facem comerț cu 
S.U.A America produce un 
aparataj electronic de bună 
calitate, dar rachetele noastre 
se plasează cu mai multă 
precizie într-un punct fix de
cît rachetele americane; or, 
rachetele noastre utilizează 
echipament electronic sovie
tic. Faptul că americanii nu 
vor să facă comerț cu noi 
constituie o discriminare lip
sită de rațiune în domeniul 
comerțului.

N. S. Hrușciov a amintit în 
încheiere că, în pofida rela
țiilor nesatisfăcătoare cu gu
vernul Germaniei occidentale, 
Uniunea Sovietică dezvoltă cu 
succes legături comerciale cu 
cercurile de afaceri din a- 
ceastă țară. „Aceeași situație 
poate exista și între noi și 
dv.“, a adăugat el.

A. NiKolacv șl P. Popovicl 

înregistrați in Cartea 

de onoare a C.C. al U.T.C.L.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Printr-o 
hotărîre specială a Biroului 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist Le
ninist, cosmonauții sovietici 
Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici au fost înregistrați 
în Cartea de onoare a C.C. al 
U.T.C.L. și distinși cu insigna 
„Pentru muncă activă în 
Comsomol".

Guvernul și populația Re
publicii Democrate Germane, 
se arată în declarație, salută 
hotărîrea guvernului U.R.S.S 
de a desființa Comandamen
tul garnizoanei trupelor sovie
tice din Berlin și consideră a- 
ceastă hotărîre o contribuție 
la lichidarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mon
dial, o contribuție menită să 
înlesnească realizarea regle
mentării pașnice a problemei 
germane și rezolvarea pașnică 
pe această bază a problemei 
Berlinului occidental.

unor militari sovietici care ve
neau să schimbe garda la Mo
numentul eroilor sovietici din 
Tiergarten. în acest incident 
au fost răniți trei militari.

La 19 august, în sectorul a- 
merican al Berlinului occiden
tal a fost atacat un camion în 
care călătorea un grup de ofi
țeri sovietici. Un act criminal 
asemănător a fost comis îm
potriva unui grup de funcțio
nari diplomatici de la amba
sada sovietică care se aflau în 
trecere prin sectorul american.

în notă se subliniază că 
„dacă asemenea provocări se 
vor repeta, vor fi luate măsu
rile necesare pentru asigura
rea securității reprezentanților 
și militarilor sovietici".

cidental la frontiera cu R.D.G., 
cu știrea și îngăduința directă 
a autorităților vest-germane. 
în note se face încercarea de 
a justifica aceste provocări.

Notele conțin propunerea de 
a se ține o conferință cvadri- 
partită, de preferință la Ber
lin, „pentru a se preîntîmpi- 
na înrăutățirea în continuare 
a situației din Berlin“. Rămî- 
ne deschisă problema nivelu
lui la care trebuie să se țină 
conferința.


