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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In dir»:—ața zse; de 23 Au- 
gus’. a 2v$: kxr ir; BuciireșU 
tradiționala paradă militară •> 
demer-ctrația cîmemlzr mur.- 
c:i. cu ocazie fcr.pfeiriî a 19 
v.i de ’.a vh’brrarea Bor~-,wu 
de sub îs'ctsl.

Piața Av'.sAoriScr avea un 
aspect festiv. O mare szema a 
R- P. Rcsnire. de
datele: _1$K4 —1963. sub C2re 
era îr-scrisâ urarea -Trăiască 
23 Augus-t — L-ua eîiberăr.i 
Po:* iniei de sub lugul fascist*, 
domina tribuna - finală. Dea
supra tr.bur.etor se aflau por
tretele —. iril-or dascăli ai pro- 
lo:arie:ulu4 Exon-dia! : Marx- 
Erge’s-Irnra prr-c-jza *i par- 
rartr ru ortrtU * -Ttiiaw l 0 
înfx r e urau <c-jr.pa noastră 
patrie — RerrliK.a Populară 
Romînă ,_S;a-.-ă Partidului 
Muncita* Ikatls — cmb- 
ducâterui ia ceroâ *. al DOooruJui. 
inspiratorul șa organizatorul

victoriilor noastre ..Trăiască 
atotbiruitoare a învățătură 
marxist-leninistă’", „Trăias
că uuiaîea și coeziunea miș
cării comuniste și muncito
resc: ir-temațianale. Trăiască 
prietenia și colaborarea fră
țească a popoarelor țărilor 
socialisto -Trăiască pacea 
și practcma intre popoare 
Pretutindeni erau arborate 
drapele roșii și tricolore.

In tr/oune au iuat loc con
ducători ai instituțiilor cen
trale ș: organizațiilor obștești, 
graerali activi și de rezervă 
— foști c0mar.d3r.ti de mar: 
urutăți pe frontul antihitlerist, 
fruntaș; in muncă din intre- 
prînde-rile bucureștmo. acade
micieni și alț: oameni de știin
ță și cultură, oaspeți de peste 
b*ure. ziar_ști r_m*ru și cn- 
responderu ai presei străine.

Erau de fața ș:-fu misiunilor 
d:plcnrat.ce acreditați în R_ P.

Romînă, atașați militari și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Ora 8. în aplauzele și acla
mațiile puternice, îndelungate, 
ale celor prezenți în piață, iau 
loc în tribuna oficială condu
cătorii partidului și statului, 
tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naras. Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu. Leonte Răutu. Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și guvernului.

în tribuna centrală se afla, 
de asemenea, Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania.

Răsună sunete prelungi, de 
trompete. Ministrul forțelor ar
mate ale R. P. Romîne, gene
ral de armată Leontin Sală- 
jan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
însoțit de comandantul parăzii, 
general maior Ion Gheorghe, 
trece în revistă trupele aflate 
în piață și pe Bulevardul A- 
viatorilor și le felicită cu pri
lejul celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării noastre na
ționale. Militarii răspund cu 
puternice și îndelungate urale.

Generalul de armată Leontin 
Sălăian urcă apoi la tribuna 
oficială.

Răsuna solemn acordurile 
Imnului de stat al R. P. Ro
mîne, îp timp ce în cinstea 
măreței sărbători se trag 21 de 
salve de artilerie.

începe parada militară și 
demonstrația oamenilor mun
cii.

Aipect al tribunei centrale in timpul parăzii militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală

erul, cu desăvîrșire senin, era parcă si el în 
așteptarea frumuseților pe care le pregătise 
pămîntul patriei, boltindu-se deasupra-i ca un 
cristal azuriu. Pînă în înălțimile cupolei sale 
au săgetat din primele ore ale dimineții de 23 
August 1963 lozincile și cîntecele pline de vo
ioșie populară, unite intr-o unică imensă vi-

Li dc ciiiigtsst f lumoasa».
brație.

In această zi de sărbătoare porumbeii albi ai păcii au zbu
rat peste acoperișurile uzinelor și fabricilor noastre, au tre
cut deasupra orașelor și satelor înnoite, înfrumusețate, și-au 
fluturat aripile deasupra nenumăratelor șantiere. Și zborul 
acesta neîngrădit era o expresie simbolică a năzuințelor celor 
mai scumpe poporului romîn : desăvârșirea construcției so
cialismului. trecerea la construirea comunismului, intr-o 
lume în care să domnească pacea.

Pentru a-i apăra, așa cum se cuvine, cuceririle sale revolu
ționare, poporul a făurit un scut de neînvins. Apărătoare ho- 
tarîta, dîrză, a păcii, armata noastră populară a demonstrația 
parada militară din acest an un inalt nivel de pregătire, o 
dotare tehnică superioară, o disciplină perfectă. Pe flamurile 
de mătase, tricolore, ale unităților militare, cele mai înalte 
ordine ale Republicii au readus în memoria tuturor nenu
măratele acte de bravură săvîrșîte de armata noastră în 
războiul de eliberare de sub jugul fascist Aceste tradiții glo
rioase i-au însuflețit în pregătirea ostășească pe muncitorii 
și țăranii care poartă astăzi uniforma armatei noastre popu
lare Ei au la îndemînă ceea ce le este necesar pentru a-și 
face cu cinste și în modul ceJ mai eficace datoria față de pa
trie. Transportoare blindate, tunuri modeme de diferite cali
bre aruncătoare de mine cu reacție, fiecare având zeci de 
guri de foc, tancuri înzestrate cu armament perfecționat, ra
chete tactice antiaeriene de înaltă precizie, au defilat prin 
fața tribunelor, în ropotele de aplauze ale cdor prezenți.

muncii a 
atîtea ori 
din inima

închinată

Sus. avioane cu reacție supersonice au brăzdrt cerul, tre- 
cind fulgerător de la o margine a orizontului spre cealaltă. 
Mînuind azi o tehnică militară da prim rang, ostașii, brațul 
înarmat al patriei socialiste, apară cu neînfricare, alături dc 
militarii țărilor prietene, integritatea și securitatea Lagărului 
socialist.

După parada militară, demonsitrația oamenilor 
adus sărbătorii noastre naționale entuziasmul de 
revărsat la marile zile, și de fiecare dată proaspăt, 
mulțimii.

Oamenii muncii au venit la marea demonstrație
zilei eliberării cu tot ceea ce au înfăptuit mai remarcabil, 
Spre tribună, brațele celor ce muncesc ridicau odată cu flo
rile și cite o imagine a roadelor împlinite de pe urma efor
turilor lor conștiente de zi cu zd. Fie că — în unele cazuri — 
ei au adus înseși produsele muncii, fie că au purtat panouri 
ale căror cifre și date sintetizau în modul cel mai convingă
tor întreaga activitate a colectivului, totul vorbea despre te
meiul marii voioșii populare, totul spunea — „lata, ne bucu
răm pe merit de lumina slăvitei zile de august*1.

Carul alegoric al Uzinelor „Vulcan” atrăgea privirile. Ve
chea uzină bucureșteană, întinerită în ultimii ani, produce 
utilaje grele pentru industria petrolieră și chimică. Machete 
cu coloane ale rafinăriilor, diferite cazane și instalații chi
mice justifică mîndria muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor de la Vulcan ; cu atît mai mult cu cît cifrele înscrise 
sînt deosebit de convingătoare. Producția globală în 1959 
fiind considerată 100 Ia sută, cea din 1963 este de 170 la sută. 
Economiile realizate în acest an : 30 000 000 lei. Cît privește

calitatea e9te grăitor faptul că multe din produsele întreprin
derii sînt apreciate și peste hotare. Și cine realizează toate 
acestea ? Oameni ca Ion Gheorghe, lăcătuș la atelierele de 
construcții metalice, Mihai Ionescu din secția a II-a, Gheor
ghe Bratu de la turnătoria de oțel, maiștri oa Dobrescu 
Gheorghe, tineri oa Nicolae Sfetcu și Iosif Dumitru și mulți 
alții. Toți acești oameni trec acum prin piață. Toți formează 
un colectiv harnic care raportează azi partidului succese în 
muncă.

Panourile constructorilor de la întreprinderea nr. 1 vorbeau 
despre angajamentul lor: „2 667 de apartamente predăm în 
1963“. Muncitorii și tehnicienii de la Uzinele de pompe au 
prezentat pe un car alegoric o pompă de irigare. Dar nu o 
pompă oarecare, că una care funcționa aruneînd un jet pu
ternic de apă ca acolo pe ogoare, unde ajută să crească o re

coltă bogată. O uriașă ploscă din lemn, făcea vizibile rezul
tatele muncii lucrătorilor din vinificație.

Astfel, mijloacele cele mai diferite au fost găsite pentru a 
înfățișa succesele colectivelor bucureștene. întreprinderile 
Capitalei dau în prezent peste o cincime din producția in
dustrială a tării. La rodul oamenilor muncii din industria 
bucureșteană se adaugă cel al colectivelor întreprinderilor 
din întreaga țară întregind tabloul dezvoltării economiei so
cialiste. Iată-i ne siderurgicii Hunedoarei. Printre cei care 
au obținut rezultatele cele mai bune se află furnaliștii sec
ției I furnale.

Acest colectiv a elaborat în luna aceasta mai bine de 1 100 
tone de fontă peste plan. Alături de furnaliști se află cocsa- 
rii; au elaborat și ei peste 1 500 tone de cocs peste plan.
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Apoi, au raportat despre munca lor oțelarii și constructorii 
siderurgiști. In tribună se află, printre alții, lăcătușul Nico
lae Gîlvitu, șeful unei echipe de montori de la lotul I montaj 
al întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara. Bio
grafia sa se leagă nemijlocit de noua înfățișare a Hunedoa
rei : în cei 10 ani petrecuți aici, el a participat la construirea 
celor mai mari obiective industriale din cetatea fontei și oțe
lului. Furnalele nr. 6 și nr. 7, oțelăria Martin nr. 2, oțelăria 
electrică, noua fabrică de aglomerare etc. sînt cîteva din 
marile agregate pe care a rămas amprenta muncii sale și a 
tovarășilor săi. Pe bună dreptate, Hunedoara l-a invitat la 
tribună...

în coloana metalurgiștilor de la Uzinele „7 Noiembrie" din 
Craiova recunoaștem pe frații Dumitru, Ștefan și Ilie Niță. 
Niciunul nu depășește vîrsta de 28 de ani, dar cu realiză
rile lor se mîndrește întregul colectiv. Toți trei, aici în uzină 
au făcut primii pași în cunoașterea meseriei. Aici au învățat 
școala profesională. Dumitru (cel mai mare) este acum mai
stru. Și dacă atelierul pe care-1 conduce are lunar însemnate 
depășiri de plan aceasta se datorește în mare măsură și pri
ceperii organizatorice a lui Dumitru Niță. Ilie și Ștefan sînt 
forjori ; fotografiile lor se află la panoul de onoare.

— Ia te uită, a apărut și cel de-al patrulea Nită, a excla
mat cineva. într-adevăr, la manifestație a venit și mezinul 
familiei, Dănuț. Pregătindu-se pentru examenul de admitere 
la școala profesională a uzinei, el se simte de pe acum mem
bru al marii familii a metalurgiștilor.

La Galați, harnicii constructori ai marelui combinat side
rurgic au trecut printre primii prin fața tribunei. Un car ale
goric, purtînd macheta combinatului, vorbea despre măreția 
obiectivului la înfăptuirea căruia lucrează constructorii gălă- 
țcni. Au trecut apoi în coloană constructorii de la I.C.O.R., 
cei care numai în doi ani au înălțat — pe Jocul fostului iar
maroc al orașului — frumosul cartier de azi, Țiglîna. Ei au 
raportat în aceasta zi partidului darea în folosința oamenilor 
muncii din Galați a 4 244 de apartamente, cît și angajamen
tul lor ca pînă la sfîrșitul anului să sporească la 5 200 nu
mărul apartamentelor date în folosință.

...Graficele, carele alegorice, unele impunătoare, altele sim
ple, toate grăind însă despre roadele muncii entuziaste, în
tregeau buchetul florilor de august aduse la marea sărbă
toare. Cei care purtau acest buchet, oamenii muncii, treceau 
în coloane nesfîrșite : mîndri de realizările prezente, încre
zători în viitorul luminos spre care ne călăuzește partidul.

(Continuare în pag. 2—3)

asemenea,

ai Marii 
academi- 
de știință

Pionierii alcătuiesc din fra
gedele trupuri o fermecătoare 
doare vie, cu petale în necon
tenită vibrație. E o iericire 
să-li trăiești anii copilăriei în 
Republica Populară Romînă. 
(Foto : stingă)
Steagurile asociațiilor sportive 
ișj desfășoară faldurile de mă
tase. Parada sportivilor a în

ceput. (Foto : dreapta).

In seara zilei de 23 August, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a oferit o recepție 
în saloanele Consiliului de 
Miniștri, cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

La recepție au luat parte to
varășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica. 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Gh. Gas

ton Marin, membri ai C. C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și aî guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, activiști ai 
organelor centrale de partid 
și de stat, deputați 
Adunări Naționale, 
cieni șl alți oameni 
și cultură, ziariști.

Au luat parte, de 
oaspeți de peste hotare.

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

In timpul recepției, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer,

a toastat pentru sănătatea, 
prosperitatea și fericirea po
porului nostru, pentru pace și 
prietenie între popoare, în să
nătatea celor prezenți.

în numele corpului diplo
matic, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia, Arso Milatovici, a fe
licitat poporul romîn, pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer 
și pe ceilalți conducători, a 
urat noi succese Republicii 
Populare Romîne, a toastat 
pentru prietenie și pace între 
toate popoarele.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
etenească.

desfășurat în- 
cordială, prt»

(Agerpres)



Z/ de august 
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D tehnică

în ochit acestor tineri citești

floare dintre miile de flori. To-O iată dintre miile de fete. O
tul respiră bucuria și plinătatea vieții noastre, totul e gingaj 

și strălucitor ■ albul petalelor, albul acestui surîș

*

Dar să ne întoarcem în Ca
pitală, inima țării. Aici din- 
tr-o dată, peisajul s-a schim
bat. In Piața Aviatorilor a pă
truns și înaintează o coloană 
cu un aspect diferit de cele 
care au trecut pînă acum. Pa
re că un colț pitoresc al Bără
ganului — bogat împodobit cu 
toate însemnele noului — s-a 

1 unitatea Iui ea 
să facă o călătorie aici, să-și 
demonstreze aici, de 23 Au- 

t — bucuriile, înnoirile, 
marile lui victorii, să facă să-i 

(răsune aici cintecele și strigă
tele de viață nouă.

Coloana oamenilor muncii
1 din regiunea București.

t mii de țărani colecti-
1 vîști în costume naționale 

strălucitoare.
i sute de fete duc pe 
umeri coșulețe cu roadele pă- 
mînturilor fertilizate de mun
ca unită a oamenilor, de știin
ța agricolă aplicată acum cu 

mereu mai multă pricepere.
i prin Piața Aviatorilor 
trece... un lan de grîu. Purtat 

pe umeri de colectiviști lanul 
în mîinile oa
menilor un trofeu al victoriei 

socialismului în agricultură.
i unul 

mare și auriu știulete de po- 
'■ i mîinile 

i, pe cerul 
de august printre porumbei și 
raze de soare — alt semn al 
muncii rodnice desfășurată de 
țărănimea colectivistă-

I

I
I
I
I toate însemni 

desprins din 
să facă o căi

Idemi 
gust 
mari

Idin re.
Sînt

I strălucite
Cîteva

I
Imere

Apoi 
trece.

Ipe umeri de cole___
acesta este aici îr. rr.Lr. 
menilor un trofeu =1

I socialismului în agricul
Un balon în forma 

pnar^ ci anrin Știulete ‘ 
Irumb se înalță din î 

oamenilor în văzduh,

I
I Venind îndată după lanuri

le de grîu și porumb, graficul

I înzestrării agriculturii cu ma
șini și tractoare anunță că pe

ogoarele regiunii lucrează a- 
cum peste 10.300 de tractoare 
și peste 6500 de combine, că 
arăturile se fac acum sută la 
sută mecanizat, că semănatul 
păioaselor se face de aseme
nea sută la sută mecanizat, iar 
recoltatul lor în proporție de 
93 la sută. Un alt grafic ne 
vorbește despre puterea eco
nomică a gospodăriilor colec
tive din regiune. Fondul de 
bază totalizează pe regiune : 
1.008.466.000 lei.

Mai sint și alte grafice. U- 
nul anunță lapidar: fiecare a 
cincea casă de colectivist e o 
casă nou construită...

în această dimineață de au
gust, pretutindeni în țară — 
în fața tribunelor au trecut 
coloanele țăranilor colecti
viști, ale lucrătorilor din G A S. 
și S.M.T. Aceleași simboluri, 
realizări asemănătoare.

La Constanța s-au intilnit in 
dimineața aceasta de sărbă
toare, în marea coloană a de
monstranților, țărani colecti
viști din peste 40 de gospodă
rii colective, lucrători din mul
te gospodării de stat și S.M.T.- 
uri. Uriașul pas pe care l-a 
făcut Dobrogea pe drumul 9- 
griculturii socialiste este im
primat în tot ce poți vedea 
aici, la demonstrație. Spicele, 
fructele ca și graficele vor
besc: despre cele 7000 de trac
toare care lucrează acum pă- 
mintul Dobrogei, despre cele 
2000 de combine, despre cele 
50.000 de case noi. despre 
munca din aceste zile pentru 
asigurarea recoltelor din a- 
nul viitor... Se aude un cintec 
din mii de piepturi:

„Drag partid noi te iubim. 
După sfatul tău muncim 
Că ne-nvcți cum să trăim: 
Viață liberă, bogată 
Și de rod îmbelșugată".

La Craiova, la Iași, la Timi
șoara. la Cluj, în fiecare cen
tru de regiune, alătun de 
muncitori și intelectuali au de

monstrat oamenii muncii din 
agricultură, raportînd partidu
lui succesele, venind în coloa
ne cu simbolurile lor de viață 
nouă, cu cintecele și jocurile 
lor.

Si iatâ-i printre demons
tranți pe intelectualii patriei 
noastre. Alături de panouri pe 
care citim numele unor uzine 
ca „Grivița roșie“ sau „Vul- 
can“, iată panoul cercetători
lor din institutele Academiei 
R. P. Romîne, oameni a căror 
muncă asiduă de cercetare 
studiu își găsește i _ 
imediată în procesul de pro
ducție, in îmbunătățirea însăși i 
a muncii din uzine. în agricul- I 
tură. Lingă muncitorii unei fa
brici textile, iată-i pe artiștii I 
teatrelor bucureștene, create- I 
rii pe scenă ai atîtor roluri 
minunate de eroi ai vremuri
lor noastre, artiști care au dus 
pînă departe, peste hotare, 
faima și bogăția artei noastre I 
realist-socialiste, tradițiile fol
clorice ale poporului romîn. 
în rind cu muncitorii și co
lectiviștii trec studenții poli
tehnicii. cei de la Conservator, 
cei de la Institutul de Științe I 
Economice, lucrători din Mi- | 
nisterul Invățămintului, redac
tori ai editurilor noastre be
letristice și științifice, nume
roase colective școlare, cerce
tători ai Institutului c............
pedagogice. în coloane 
alb imaculat trec medicii 
spitalelor noastre, cadre din 
personalul medico-sanitar...

în mijlocul unei coloane, 
cîțiva tineri purtau un i 
pe care era prinsă o planșetă 
de proiectant. Imaginea avea 
valoare de simbol : pe f 
tele de felul acestea, urmînd 
îndemnurile și indicațiile par
tidului, proiectanții — acești 
visători cu rigla de calcul — 
au schițat din linii și culori 
Imaginea de azi a Rominiei 
socialiste. Pe măsură ce se

(Continuare în vag. a Ill-a)
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Nu se zărește In această 
imagine decît o fracțiune 
din uriașul fluviu omenesc 
ce a trecu: In dimineața zi
lei de 23 August prin țața 
tribunelor. Mai măreț deci! 
orice, este faptul că milioa
nele de inimi bai pentru a- 
ceeași nobilă cauză — desă
vârșirea construcției socia

lismului in patria noastră

Imagini de
Sărbătorind a 19-a
aniversare a eliberării
tării, întregul nostru
popor și-a manifestat
hotărîrea de a munci cu
avînt, sub conducerea
partidului, pentru a
obține noi victorii pe
drumul desăvîrșirii

construcției socialiste

la marea sărbătoare

Tn slujba 
revoluțio-apărării cuceririlor

nare ale poporului nostru mun
citor. Strălucind orbitor in 
lumina soarelui, trec rachetele, 
arme ce-și ating iără greș ținta

Coloane mecanizate străbat 
Piața Aviatorilor. Lateral și 
In adîncime alinierea este Pe!' 
fectă. Parada militară cu prile
jul zilei de 23 August a demon
strat disciplina și pregătirea 

ostașilor noștri

dîrzenia cu care sini oriclnd

gata să apere hotarele patriei.



Zi de august 
frumoasă...

(Urmare din vag. U-a) 
ștergea imaginea orașelor lă
sate altădată în paragină, cre
ionul a desenat străzi noi, car
tiere noi. Cu penița de tuș s-au 
trasat primele contururi ale 
marilor uzine răsărita azi, ca 
florile, pretutindeni.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I

Vedem pe un panou albastru 
însemnele Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu“. TI recu
noaștem pe tovarășul de
can Tiberiu Benedek. In a- 
ceeași coloană, băieții și fetele 
care candidează la examenul 
de admitere în facultate. încă 
nu sînt studenți (seriile mal 
vechi sărbătoresc ziua de 23 
August pe șantierele unde fac 
practică, sau în taberele de o- 
dihnă), unii dintre ei se află 
pentru prima dată in Bucu
rești, dar ei, viitorii studenți 
la arhitectură, se și socotesc 
ca făcînd parte din marea fa
milie a constructorilor. An ve
nit la demonstrație aductnd în 
largul șuvoi optimist visurile 
lor de viitor, dorința de a în
văța cit mai bine, de a crea 
după legile frumosului.

...Nimic nu a lipsit strălu
cirii marii demonstrații a oa
menilor muncii din Capitală 
care a început cu defilarea 
pionierilor și a luat sflrșit cu 
parada sportivilor.

„.Două șiruri de copii, cu 
brațele încărcate de flori, 
urcă la tribuna centrală pen
tru a înmîna semnul dragos
tei și recunoștinței lor condu
cătorilor partidului și statu
lui. De jos, sute de alțl copii, 
flutură deasupra capetelor 
alte buchete de flori.

Iată o uriașă școală în 
mers: pionierii poartă în 
mîini, ridicîndu-le deasupra 
frunților, echere, caiete, cărți, 
eprubete ; alnt simboluri ale 
năzuinței lor de a deveni mun
citori pricepuți, profesori, 
gineri, agronomi, de a fi 
lositori patriei.

Un „Album de vacanță- 
fățișează zilele de neuitat 
care copiii le-au petrecut 

această vară la munte sau 
mare. Pionierii, îmbrăcați 
costume ușoare de plajă, 
sport, poartă cu ei mingi 
fotbal, de volei, rachete 

cimp și de

omagiu pentru a- I 
scumpă tuturor, ■

In semn de 
ceasta zi 
sportivii înscriu cu trupurile ■ 
lor pe caldarim numele mă- I 
reței sărbători : 23 August. I

Petrecindu-i cu aplauze a 
prelungi, oamenii muncii 
dresează sDortivilor

în 
la 
în 
de 
de 
pentru tenis de 
masă, colaci pentru înot etc. 
Un car alegoric, cu un cort 
printre brazi, carul ..Drumeți
lor veseli*1, simbolizează va
canța pe munte.

Mai bine de 31 000 da f— 
lari bucureșteni au 
zile minunate din ace&Ft* va
canță în tabere =au ex
cursii. Pe întreaga tară. pa- 
mărul copiilor care ă_ sner» 
în tabere sau au plecat la 
excursii și drum* Ui w» nJTiri 
la peste două mîLxvav p Ju
mătate.

Nimic mai Cresc ca ta 
fața tribunelor sâ răaoaaa. ta
tonat de glasu.n cntzllsM. dc- 
tecul copilăriei fericite ■ .Mul
țumim din ’.rimă

...Trei €-rc mai tiran?. cu a- 
eeeașî vri?*--^ alte tobe ca
dențară un mirj tineresc.

Piața Aviatorilor trăia lean 
eferveacejî ța marilor demrj-, - 
strații sportr.'T- Maeștri me
riți maeștri ai sportului 
piocii p recordmani republi
cani au pășit allturi de spor
tivii începători care, pini fe 
ajunul mani sărbători. 
întremt cu ardoare pentru cu
cerirea titlului de camptoe al 
«pertrririftdei Aceste două 
generații ce sportivi ihistreesA 
în modul cel mai fidel trims- 
—a mișcării sportive de a«si

sport

După parada militară și 
monstrația oamenilor muncii, 
atit în București, cit și in ce
lelalte orașe ale țării, ca și la 
sate, sirbătc-rirea zilei de 23 
August a cor.fcr.-s: pînă seara 
tirziu. In pa-rerfle ți piețele 
erv*etar. la gi Ml ttk de vâră. 
In pfteort pe estradele apec. ai 
aoamajato ea gl U cawla ra- 

tăa rultsrl la zămiMle 
rurius» aed p mei de Sar* 
■M0& an Straa asta
ai mis c* speeurtan. s-a etn

ts

•Gi •• de ececita. ru™ șfn’em siguri cfl inima ne bate In piept. Vedeți, de aceea sur idemia p ewaM

<A* «r alejwv >» ce wm:. w * d» -- Tr- • 
io .**3. țs- c'HMpf paW 10 epf MRă <■ Pwatf <r • ea»- 
t::*c *;oe.':-&<.•.• »e -'ec *=>■*.*r, •irrbotK. '? r "
Trec/.’.i r.rrne'o' <■.
dovada ??•,’*• jri rnâies-'rie» lor șpor.';ve. 'Fotxrc'e

de f<*)

pcaxJ
7-» roate 

chîp_*.-:«k. fry. ?5 Ax.- 
gust tuwrefta •?*z..cazd 
cu pxiid zrșjic 9- proape- 
timea e- rejc/rj că H 
lost dat «3 bucure de 
eonJrii- pe raze nu le-o 
om! avut RKi o cită ge
nerație încingea ei. flo
rile ne care iinsre'.ez !« 
ridțc6 d^-^iipra creștelu- 
hif vorbesc grai#/ recu
noștințe/ iațn de partid

Toată zestrea artei populare, 

întreaga frumusețe a por

tului național au venit sd 

sporească splendoarea aces

tei zile. Iar fetele ți flăcăii 

sînt bucuria Însăși. Socia

lismul le-a dăruit totul

- „0 adevărata revărsare 
de entuziasm și voie bună*

In tribună, 
cu oaspeții 

străini
D rwnrl husgl. uM+orl 

ca iciorfocâărrl de 
■U dc Ufcam

l-ep pastel 4*3 >a4cp4rta- 
l» roal ard# plai la 
Baess^HMl aeefra. fa 41
ariaetrța creasta ca leaii- 
vâ ytrcfucfre II IntJ/nlai la
triban^ie din Piața Avia
torilor. Privesc ravănana
mulțimii vesele, peste 
care tălăzuiește un frea
măt voios cu rezonanta 
Knel optimiste cântări. 
Privesc, șeii poale pen
tru prima oară, tabloul 
turnă popor st£p*n pe pro
pria viafă. eare-*l cele- 
breaid solemn cea mai 
acnmpd din dalele inscri
be in irdminlMa sa isto
rie. Privesc cu alentie. cn 
curiozitate, azamineaid 
Imaginile in ansamblu |i 
năruie atapra detaliilor, 
sondează realitatea româ
nească Intr-un moment in
care eenudiicafilla se aiir- 
md cu generozitate. Re
porterul încearcă să adu
ne pe bloc-noles impre- 
iMîe oaspeților, gândurile 
lor despre grandioasa 
sărbătoare populară.

Ci.* va cunoștințe mal vechi 
M tabăra internațională de 

»--*.’et ne furnizează primele 
declarați.

— O demonstrație înclntâ- 
toe/e prin entuziasmul locui fo- 
/ or Bucureytfului — apreciază 
LăSiev* James Sewoa, reprezen
tat al F E.A.N.F. (Federația 
iCisder.lilar din Airica neaară 

invi/d în Franța/. Am vâ- 
is« popor liber care și-a sdr- 

cu demnitate și voioșie 
ar-tversarea zilei libertății.

— Sint emoționată — declară 
Ah da Puyana, reprezentantă a 
biișcării revoluționare liberale 
dîiz. Columbia. Este cea mai fru- 
r~z>asă manifestație pe care am

\n cite nevoie de tălmaci 
oindit victorii strălucite

-o Jn viața mea. Tocmai 
e? aceea îmi este greu să gă
sesc cuvintele cele mai potrivi
te pentru a exprima ceea ce 
simt in aceste momente. Te uiți 
pe fpțele oamenilor și le citești 
veselia, bucuria vieții, încrede
rea In prezent și viitor...

— Ca v-a impresionat cel 
mai mult t

— Pionierii prin farmecul 
unei copilării luminoase. Feri
cită generație!

Tinăra columbiană încheie :
— Marile și nobilele sale 

sim|dminte, poporul romîn șl 
le-a exprimat cu claritate prin 
intermediul acestei demonstra
ții. Entuziasmul care domnește 
te ajută să înțelegi mai lesne 
izvoarele strălucitelor succese 
ale poporului romîn.

Doi oaspeți francezi Iși dea
pănă impresiile. Primul: Andr£ 
Merlot, secretar al Confedera
tei Generale a Muncii (C.G.T.);

— Sint fericit că am avui 
prilejul de a lua parte la sâr* 
bătoreasca demonstrație a po
porului romîn. Eliberarea de

ca sâ Înțelegi cd In Republica Populară Romlnâ poporul a do- 
in ultimii 19 ani. Le aplaudă și oaspeții străini, invitați la tri

bună cu prilejul demonstrației

sub jugul fascist a fast sărbăto
rită intr-un mod entuziast. Im
presionează masiva participare 
a populației, Încrederea pe care 
o manifestă In partid, convin
gerea pe care o exprimă că sub 
conducerea partidului va ob
ține noi biruințe pe fronturile 
construcției întărind puterea 
economică a patriei sale. Mun
citorii francezi au aflat cu 
bucurie de înfăptuirile poporu
lui romîn și le consideră ca pe 
propriile lor succese, deoarece 
ele consolidează forța socialis
mului, a mișcării muncitorești 
internaționale, lupta popoarelor 
pentru pace șl înțelegere. Voi 
păstra amintirea acestei magni
fice demonstrații...

Notăm acum cuvintele lui 
Jean Abel Laureana, reprezen
tant al Mișcării Tineretului Co
munist Francez :

— Manifestația de 23 August 
m-a impresionat puternic. A 
fost o adevărată revărsare de 
entuziasm și voie bună.

Un muncitor din Roma: Luna

Corrado. Relatările sale sînt 
pline de căldură:

— Minunat, cu adevărat mi
nunat ! Tot ceea ce am văzul 
a produs asupra mea o puter
nică impresie. Demonstrația de 
astăzi vorbește despre un popor 
liber care-și Înalță cu încre
dere viitorul...

Prin coloritul și liniile ne
obișnuite ale veștmintelor lor, 
cîțiva tineri africani ne-au re
ținut atenția- Am făcut cunoș
tință astfel cu membri ai 
grupului de conducători ai unor 
organizații de tineret din A- 
frica care, sub egida O N.U., în
treprind o vizită de studii în 
țara noastră.

Antoine Adeye, conducător 
al tineretului din Dahomev. ne 
declară :

— Am remarcat în această 
entuziastă demonstrație pre
zența masivă a tineretului. El 
exprimă multă veselie, opti
mism, încredere. Demonstra
ția este impresionantă prin am
ploarea ei, prin atmosfera săr
bătorească, prin voioșia de
monstranților. Am asistat cu 
emo|ie și bucurie la această 
sărbătoare...

Pennaneach Francois, condu
cător al tineretului din Repu
blica Togo, relatează :

— Manifestația aceasta m-a 
Inclntat. l-am văzut pe tinerii 
romlni maniiestlnd entuziaști, 
Încrezători în viitorul lor, uniți 
în jurul conducătorilor poporu
lui. Tineretul este viitorul fie
cărei țări. Cu un tineret ca al 
vostru puteți avea încredere în 
viitorul patriei.

— Ce ne puteți spune despre 
vizita întreprinsă în (ara noa
stră f

— Voi păstra amintiri plă
cute. Sînt pentru prima oară în 
Romlnia șl am simții ospitalita
tea poporului romîn, ospitali
tate devenită legendară. Despre 
cele văzute pot spune doar lu
cruri bune. In special am re
marcat condițiile admirabile 
create pentru dezvoltarea tine
retului. Repet; din Romlnia am 
impresii deosebit de plăcute.

$1 acum să transcrim declara
ția cunoscutului poet spaniol 
Rafael Alberti:

— Pentru noi spaniolii exi
lului și al luptei, tabloul unul 
popor liber care-și cînță fericit 
patria sărbătorind viitorul este 
un tablou mișcător...

EUGENIE OBREA



TELEGRAME I

Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-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

Dnagî to vară șî,
în numele Comitetului Central al Partidului Comur.ii! 

Bulgar, Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, în numele întregului popor bulgar 
și în numele nostru, vă trimitem dv. și poporului frate 
cele mal cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 19—a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub fascism.

Poporul bulgar se bucură sincer de marile succese obținute 
de poporul romîn în construcția socialistă, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn. și în cea mai strînsă prietena 
și colaborare frățească cu marea Uniune Sovietică și cele
lalte țări ale lagărului socialist. împreună cu celelalte Mate 
socialiste, Romînia frățească duce cu consecvență o politici 
de coexistență pașnică între țări cu orinduîri sociale dife
rite, luptă pentru stabilirea de relații de bună vecinătate 
între popoare în Balcani și în întreaga lume. Noi sistem 
profund convinși de faptul că prietenia și colaborarea din
tre cele două țări ale noastre, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismul ui și ale internaționalismului proletar an 
vor întări și mai mult și vor contribui la construirea aooa- 
lismului în țările noastre, la întărirea unității ai coeziunii 
lagărului socialist și la apărarea păcii in lumea întreagă.

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

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
țească dintre popoarele bulgar

DIMITĂR GANEV
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

și colaborarea 
și rom fa !

Sofia

TODOR JITKOV
Prim secretar aJ C.C *1 

P C Saltar
Președinte al Cut 

de Miniștri al R_P. Bmlrvrfca

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comileinlui Cerni ral 

al Partidului Muncitoresc Roau<, 
Președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Populare Rotniae

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ramtlae

Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a diberim Rcrrt-jeL 
transmitem, In numele poporului chinez. ai Pirtxfcils: Co
munist Chinez șî ai guvernului Rep_.b!faii Populare Chtoe- 
ze. caldele noastre felicitări poporului romin Parada?,-; 
Muncitoresc Romîn și guvernului Repoblieu BopoMro Ro
mîne.

In ultimul an, poporul frate romix sub cootbeeraa Paxtf- 
dului Muncitoresc Romîn iu fn.nte r- io . 0rfa_l G:-j«rra- 
Gheorghiu-Dej și a guvernului Repoboeu Populare Rarriae. 
luptând unit, a obținut mari realizări in cxnstrairaa aaăa- 
lîsmului și în lupta pentru rw plaC-hn SSMqM ai
economiei naționale și a depus eforturi susțsssăe «MUUj 
apărarea păcii în Europa și in lumea Popor— efc-
nez se bucură din inimă de aceasta.

China și Romînia sint Uri socialiste frățești- Za uitimol 
an, călăuzindu-se după principifle respectări reciproce a 
independenței și suveranității, ale egaLiUțu ia dreptm p 
avantajului reciproc, întrajutorării si colaborăm, colabora
rea prietenească intre țările noastre in dcnsasmle rr onrm fa- 
cultural. tehnico-științific și in alte domenii a Gnoacut o 
bună dezvoltare. Această dezvoltare corespunde nărnnței 
comune a popoarelor Urilor noastre cotrespi^de intereselor 
comune ale construirii social sm ului n -e noastre șxeste 
în favoarea întăririi uni^ti: ti forțe lagirX-L socialist 
Poporul chinez prețuiește inloadeauna pnetea-a cu po
porul romîn și este convins ci. prin ctetisrile asbetor pĂrti. 
prietenia profundă dintre poorui cbxnez si poporul : 
va consolida și se va dezwBU ti pe na departe 
marxism-leninismuhii și a mtfernațjjaaksaiului 
baza Declarațiilor de la Mo«cr> eas IK' - iMO.

Urăm poporului romîn realizări noi și mai mari la mută 
pentru construirea socialismului, pectrj apărarea păcti 
mondiale și pentru promovarea eaaaei procesului omenirii

Să trăiască in veci pnetsua frățească dintre poporul chi
nez și poporul romîn !

GHfOMGHF GHFOJtGHRDEJ,

/OM GBfOIGSf .MMJtlJU

*

Bacvcjâ

tn=A de

Ulaa Bailor

Excelentei Sale
do nuni ni GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

MAO ȚZE-DUN 
Președintele 

Comitetului Central 
a! Partidului Comuist 

Chinez

CIV DE
Președintele Comitetalal Pr 
Permanent al Adunării al

Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină

Pekin

Exceleutei Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne

București

UT 140-TI

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ. 
Prim-secretar al Comdtetului Ceudral 

al Partidului Muncitoresc foaia. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ronîst

Tovarășului ION GHEORGHE MACREK 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rosai na

Tovarășului STEFAN VOITEC, 
Președintele Marii Adunări A alJaaalc 

a Republicii Populare Routine

Bncxrtf^

La 23 August 1963, poporul romîn sărbătorește eaa de-a 
19-a aniversare a eliberării Romîniei de sub rxgti1 f*«- rt 
Cu prilejul acestei sărbători istorice de stat vi tT-a— 
dv. și întregului popor frate romin. în numele populația <fcn 
Republica Democrată Germană, cit p m - * nostru
personal, un salut cordial frățesc de luptă.

în cei 19 ani de construcție pașnică poporul asd
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn partid mars 
leninist încercat in lupte, a obținut succese in toate 
domeniile vieții.

Populația Republicii Democrate Germana se boruri de 
succesele voastre și felicită pe constructorii aoăaLjffiuha 
din Republica Populara Romină pentru aceste realizări ex
cepționale. Constatăm cu satisfacție că re ia pile dintre Oti
tele noastre se dezvoltă tot mai rodnic ti se Întăresc conti
nuu. Vizita delegației de partid și guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane în Republica Populară Rominâ 
în luna septembrie 1962. precum și cete două în
cheiate constituie o piatră de neclintit io colaborarea dintre 
statele noastre în toate domeniile de activitate. De aseme
nea, recentele hotăriri adoptate Ia ConcfătnirM din ml» 
a.c. a primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești din țănle membre ale 
C A E R., creează noi premise pentru colaborarea strinsă 
dintre țările noastre spre binele popoarelor noastre și re
prezintă un aport în întrecerea economică pașnică dintre 
cele două sisteme mondiale.

Republica Democrată Germană și Republica Populară 
Romină se pronunță consecvent pentru înfăptuirea nn^t po
litici de coexistență pașnică in relațiile dintre statele cu 
orinduîri sociale diferite, ca unica politică posibilă de înțe
legere internațională. Tratatul de la Moscova, privind înce
tarea experiențelor cu arma atomica in atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. semnat de statele noastre, care a 
găsit un ecou larg în lumea întreagă s-a bucurat de apro
barea oamenilor iubitori de pace, contribuie la îmbunătăți
rea situației internaționale și creează premise favorabile în 
vederea asigurării cu succes a păcii. Pentru a aduce o con
tribuție proprie la destinderea încordării internaționale, 
Republica Democrată Germană a făcut numeroase propu
neri în vederea soluționării pașnice a problemei germane 
care au fost sprijinite de Republica Populară Romină. Sis
tem convinși că eforturile comune întreprinse de Uniunea
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S. RADHAKBISHNAN 
Președintele Indiei

New Delhi

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Ca prilejul sărbătorii na- 
tnoale a popcrukn romîn, în 
eidruj procramului din seara 
zileâ de 23 august al postului 
se •aeleviznme din Moscova, a 
mat cuvintiil Ninokae Gtxnă, 
ambasadorul B. P. Romîne fa 
Uniunea Sovietică.

La 23 August ambasadorul 
Repohticii Populare Romîne in 
UJLSS- a oferit o recepție în 
emstea sărbătorii naționale a 
n?poruha romin — cea de-a 
19-a aniversare a eliberării 
Bomfciei.

La recepție au participat 
^OcaLai PoagorniL membru al 
Prezidiului CC. al P.C.U.S., 
secrrtar al CC. al P.C.U S., 
Dmitn Poleanski. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U^S-S., membru al 
Prezidiului CC. al P.C-U-S , 
L Spiricknov. președintele So
vietului Uniunii al Sovie
tului Sunrem al U. R- S. S., 
L Peîve, președintele Sovietu- 
fai Naționahtăților al Sovietu
lui Suprem al UJLS.S., R Ma- 
Lzxjvski. V. Garbuzov, miniștri 
ai UJLS^, K. Rokossovski, 
L Bagramian mareșali ai 
Uniunii Sovietice, și al ți nu
meroși invitați. Printre oas
peți se aflau diploma ți stră
ini. ziariști.

Tn timpul recepției, care a 
decurs intr-o atmosferă fră
țească cordială. Nicolae Guină 
și Nikolai Podgomîi au rostit 
ruvintărt

PRAGA 23 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : La 22 
■ _ gust ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P- 
Puxnlne la Praga, prof. Gh. 
Nițescu, e depus o coroană de 
Cori la monumentul eroilor 
mmini de la Humpolec.

Au fost prezență vicepre
ședintele Comitetului național 
orășenesc, cadre didactice și 
pionierii școlii medii din Iocq- 
htate care se ocupă de între
ținerea monumentului.

I 
I 
I 
I
I 
I

PEKIN 23 (Agerpres). — în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Ambasadei romîne în 
Calina, Agop Be2erian, a oferit 
în seara zilei de 22 august o 
recepție cu prilejul celei de-a 
I®-a aniversări a eliberării 
RomînieL

Au fost de față premierul 
Cu En-lai, Pen $u-tun. vice- 
psr^edintele Comitetului per
manent al Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
alte persoane oficiale din ca
pitala rhvwrJ- Au participat, 
de asemenea, membri ai cor
pului diplomatic din Cuna.

La recepție au rostit cuvân
tări Agop Bezerian și Li Sian- 
rian. locțiitorul premierului 
Consiliului de Stat.

După cum transmite agenția 
China Nouă, Asociația pentru 
prietenia chino-romînă a ofe
rit în seara de 22 august o re
cepție la Pekin cu prilejul ce
lei de-a 19-a aniversări a eli
berării Romîniei.

VARȘOVIA 23 (Corespon
dentul Afierprei transmite: 
In seara zilei de 23 August în 
salnarw»]® ambasadei R. P- Ro
mîne la Varșovia, Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R. P- 
Romîne în R. P. Pokxnă, a ofe
rit o recepție cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a elibe
rării Romîniei.

La recepție au participat 
Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic și secretar 
al CC al P.M.U.P.. Artur 
Starewicz. secretar al C. C 
al P.M.U.P., Boleslaw Poded- 
womy, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R-P- Polone, 
Stefan Ignar, Julian Tokarski, 
Franciszek Waniolka, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri. Mieczyslaw Jagielski, 
ministrul agriculturii, oameni 
de știință, artă și cultură.

De asemenea, au fost pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Varșovia, 
atașați militari, ziariști polo
nezi și străini.

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

BUDAPESTA 24 (Ager- 
pres). — M.T.I. transmite : 
Cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului romîn. în seara 
de 23 august, Mihail Roșianu, 
ambasadorul R-P- Romîne la 
Budapesta a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat Sandor Gas
par, Zoi tan Komocsin, membri 
in Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, La jos Czînege, 
membru supleant în Biroul 
Politic. Janos Peter ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M.S.U., ai Consiliu
lui Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, ai Consiliu
lui de Miniștri, personalități 
de frunte ale vieții politice, 
economice și culturale.

Au fost de fată, de aseme
nea. șefi și membri ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Budapesta.

VLAN BATOR — 24 (Ager- 
preș). — Cu prilejul celei de-a 
XIX-a aniversari a eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne in R. P. Mon
golă, I. Avram a oferit în seara 
zilei de 23 August un cockteil.

Au participat : D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politie al 
C.C. al P-P.R.M., prim-ricepre- 
fedinte al Consiliului de Miniștri 
ai R. P. Mongole, B. Lhansuren, 
secretar al Comitetului Central 
al P.P.R.M., N. Luvsanravdan, 
vicepreședintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R. P. 
Mongole, M. Dughersuren, mini
strul Afacerilor Externe al R. P. 
Mongole, deputați ai Marelui Hu
ral, ofițeri superiori, activiști de 
partid și de stat, conducători ți 
activiști ai organizațiilor de masă, 
oameni de știință, cultură și artă-

Au fost de față, de asemenea, 
șefii și membrii misiunilor diplo
matice acreditați la Ulan Bator, 
ziariști mongoli și străini.

Cackteilul s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosfera da caldă prie
tenie.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii naționala 
a poporului romîn Manole Bod_ 
năraș, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R.P.D. Coreeană a ofe
rit o recepție la care au parti
cipat Kim Gvan Hpb, vicepre
ședinte al cabinetului de mi
niștri și alți membri ai cabine
tului, precum și reprezentanți 
ai vieții publice, oameni de 
știință și artă, ziariști, repre
zentanți ai corpului diplomatic. 
Recepția a decurs într-o atmo
sferă prietenească. La Phenian 
■u fost organizate conferințe, 
piezentărf de filme și o expo
ziție de fotografii oglindind 
realizările poporului-romib.-——<

HANOI 24 (Agerprea). — L* 
23 August Vasile Pogaceanu, am
basadorul R.P.R. în R. D. Viet
nam a oferit o recepția cu prile
jul sărbătorii naționale a poporu
lui romîn. Au participat Fam 
Hung și Pban Ke Toai, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
și alți membri Bi guvernului, pre
cum și reprezentanți ai organiza
țiilor obștești. Au fost, de ase
menea, prezenți reprezentanții 
diplomatici acreditați Ia Hanoi.

DJAKARTA 24 (Agerpres).— 
Cu prilejul sărbătorii naționala 
a poporului romîn Pavel Silard, 
ambasadorul R.P.R. în Indone
zia, a rostit o cuvîntar© la ra
diodifuziunea in donezi ană.

RANGOON — Cu prilejul «îr- 
bătorii naționale a poporului ro
mi n, Ion Baachiru, însărcinat cu 
■ faceri al R. P. Romîne în Uni
unea Birmanâ, ■ oferit o recep
ție la care au participat U Thi 
Han, ministrul afacerilor ex
terne, U Soe Tin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai vieții economice 
și sociale, ziariști, șefi ai misiu
nilor diplomatice. Recepția i-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației R. P. Romîne 
la Conferința celor 18 state

pentru dezarmare, a dat o re
cepție cu ocazia zilei de 
23 August.

Au participat șefi ai delega
țiilor la Conferință : S. Țarap- 
kin — U.R.S.S., L. Simovici —
R. S. Cehoslovacă, K. Lukanov
— R.P.BuLgaria, M. Blusztajn
— R.P. Polonă, C. Stelle —
S. U.A., generalul Burns — Ca
nada, Cavaletti — Italia, Pa
dilla Nervo — Mexic, J. Bar
rington — Birmania, L. Obi — 
Nigeria, Sir Paul Mason, ad
junctul șefului delegației An
gliei, A. Osman, adjunct al de
legației R.A.U. ; reprezentanți 
permanenți pe lîngă Oficiul 
european al Națiunilor Unite : 
ai Cubei, Iugoslaviei, Braziliei, 
Canadei, Italiei, Mexicului, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germa
ne, Marii Britanii, Indiei, R.S. 
Cehoslovace, R. P. Polone, 
R. P. Ungare, precum și func
ționari superiori ai Oficiului 
european al Națiunilor Unite, 
numeroși ziariști.

Au fost, de asemenea, pre
zenți președintele Marelui con
siliu al cantonului Geneva, 
președintele Consiliului Muni
cipal al orașului Geneva, și 
alți reprezentanți ai municipa
lității.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului romîn, 
ministrul R. P. Romîne la 
Washington, Petre Bălăceanu, 
a oferit la 23 August o recepție 
în saloanele legației. Au parti
cipat d-na Rusk, reprezen
tând pe secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Alfred Boerner, subsecretar de 
stat adjunct pentru probleme
le culturale, Harald Vedeler, 
director în Departamentul de 
Stat al S.U.A., funcționari su
periori din Departamentul de 
Stat, Departamentul agricultu
rii și alte departamente, oa
meni de știință și cultura, zia
riști. Au participat șefi și 
membri ai oficiilor diplomati
ce acreditați la Washington.

Au prezentat felicitări scri
se secretarul de stat Dean 
Rusk.^ asistenții secretarului 
de stat G. Johnson, R. J. Man
ning, W. Roylall Tyler, șeful 
protocolului din Departamen
tul de stat. A. B. Duke, și alte 
personalități.

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

★
Cu prilejul zilei de 23 Au

gust, posturile de radio ame
ricane au transmis un pro
gram de muzică romînească.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, Ziua eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, reprezen
tantul permanent al R- P- Ro
mîne Ia O.N.U., prof. Mihail 
Hașeganu, a oferit o recepție 
în saloanele misiunii R. P- Ro
mîne la Organizația Națiuni
lor Unite. Au participat șefi 
ai misiunilor și diplomați a- 
creditați la O.N.U., secretari 
generali adjuncți și funcțio
nari-superiori ai Secretariatu
lui Î0.N.U., oameni de știință 
și artă, activiști pe tărîm ob
ștesc, oameni de afaceri, zia
riști. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

BRASILIA 24 (Agerpres).— 
La 22 august ministrul R.P. Ro
mîne în Brazilia, Gheorghe 
Ploeșteanu, a oferit în saloa
nele hoteiuluj National din 
Brasilia un cockteil cu ocazia 
zilei de 23 August, la care au 
participat reprezentanți ai gu
vernului, ai Casei civile și mi
litare a președintelui republicii, 
miniștri, membri ai parlamentu
lui, reprezentanți ai oficiilor 
diplomatice, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

La 23 August ministrul R. P. 
Romîne a oferit, de asemenea, 
un cockteil în saloanele lega
ției din Rio de Janeiro, la care 
au luat parte numeroase per
soane oficiale, reprezentanți ai 
corpului diplomatic, ai vieții 
publice din Rio de Janeiro. 
Cockteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul R.P. Romîne a vor
bit la 22 și 23 august la postul 
de televiziune național și la 
postul de radio despre impor
tanța zilei de 23 August și des
pre relațiile dintre R. P. Romină 
și Brazilia.

TOKIO 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Romî- 
niea. Ion Obradovici, ministrul 
R. P. Romîne la Tokio, a ofe
rit o recepție ia care au parti
cipat prințul și prințesa Taka
matsu, Iohiiro Kiycse. pre
ședintele Camerei reprezentan
ților din Dieta japoneza, Ma- 
sayloshi Ohira, ministrul afa
cerilor externe, șefi de misiuni 
și membri ai corpului diplo
matic, funcționari ai diferite
lor ministere, profesorul Shi- 
bata, președintele Academiei 
japoneze, reprezentanță ai unor 
organizații de masă și repre
zentanți ai asociației de prie
tenie japanezo-romîne ete.

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

Nota sovietică adresată guvernelor
S. U.A. și Marii Britanii

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 16 august guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii au adresat 
guvernului sovietic note in 
care au comunicat că resping 
notificarea în legătură cu sem
narea de către R. D. Germană 
a Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară. La 23 august, 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat celor 
două guverne note de răspuns 
ale guvernului sovietic.

Guvernul sovietic apreciază 
In această notă poziția adopta
tă de guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii în legătură cu 
semnarea Tratatului de la 
Moscova de către guvernul 
R. D. Germane drept „depla
sată și în contradicție cu în
suși spiritul Tratatului de la 
Moscova".

In note se arată că Tratatul 
are drept scop „să pună capăt 
infectării mediului înconjură
tor cu substanțe radioactive și 
sd înlesnească rezolvarea pro
blemei dezarmării". „Menirea 
sa este de a contribui la îm
bunătățirea relațiilor dintre 
state și nu de a le complica".

In nota sovietică se subli
niază că cele două state ger
mane (R.D.G. și R.F.G.) „au o 
situație egală în relațiile in-

ternațlonale, se bucură de 
drepturi egale și au obligații 
egale". De aceea, „pretențiile 
R.F. Germane, formulate de 
guvernul ei, de a reprezenta 
întreaga Germanie în trebu
rile internaționale și, prin ur
mare, de a acționa în numele 
R. D. Germane, nu au nici un 
temei".

Pretențiile R. F. Germane, 
subliniază guvernul sovietic, 
„contravin normelor îndeob
ște recunoscute ale dreptului 
internațional și reflectă ten
dințele revanșarde ale unor 
anumite cercuri din Germa
nia occidentală".

Călăuzindu-se după prin
cipiile neamestecului în tre
burile interne și respectării 
suveranității statelor, guvernul 
sovietic „respinge categoric 
încercările unor guverne de a 
atenta la drepturile și împu
ternicirile altor state indepen
dente".

„Guvernul U.R.S.S., ca unul 
din depozitarii Tratatului de 
la Moscova, consideră Republi
ca Democrată Germană, care 
a semnat acest Tratat, drept 
un participant cu drepturi de
pline, avînd toate drepturile și 
obligațiile ce decurg din a- 
ceasta", se subliniază în note.
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I WASHINGTON. — Pină la 
24 august Tratatul de la 
Moscova cu privire la interii-

I cerea experiențelor cu arma nu
cleara In atmosferă, în spațiul 
cosmic fi sub apă a fost semnal

| la Washington de 75 de țărL

■ LONDRA. — Reprezentanții 
(statelor Mali, Indonezia fi Peru 

au semnal la 23 august la 
Londra, Tratatul privitor la in- 

I Ier zicerea experiențelor cu
arma nucleară. Pină în prezent 
67 de țări au semnat Tratatul 

Ila Londra.
MOSCOVA. — La 24 au -

Igusi a părăsit Moscova pleci nd 
spre patrie Manolis Glezos, 
eroul național al Greciei, lau-

Ireat al Premiului international 
Lenin -Pentru întărirea păcii 
intre popoare \

I SPLIT. — In cadrul călăto
riei pe care o întreprinde prin 
Iugoslavia, în dimineața zilei

I de 24 august N. S. Hmșcioc. 
I însoțit de A. Rflakorici fi de 

alte persoane oficiale, a rizilat
I orațul și portul Split.
| La șa ni ie nd de construcții 

navale di* Split a int loc «

I miting, la care N. S. Hntșcioo 
a rostit o cnciBtare.

NEW YORK — Li cererea gu
vernelor Siriei ți Izraelulni. la 
23 auguat a avut loc țedinți 
extraordinară ■ Consiliului de 
Securitate convocat pentru exa- 
miuarra noilor conflicte de gra
niță dintre aceate țâri. După cn- 
viutările reprezentanților Siriei 
ți liraeluluL, aecre tarul general 
O^î.U-, U Thant, a fâcnt o acurti 
declarație în care ți-a exprimat 
îngrijorarea in legătură cu con- 
flirtul ixraeliano-airîan.

Următoarea fediuțâ > Conai- 
linlni de Securitate a !••• fixată 
pentm 27 auguat-

WASHINGTON — Comisia 
pentru energia atomică a S-U-A.
■ auunțat eâ la 23 aaguat la po
ligonul atomic din atatnl Ne
vada a avut Joc o nonă explozie 
■■cleară subterană.

Potrivit informațiilor comisiei, 
instalația nndearâ experimentali
■ fost de ^patere redusă**.

LONDRA — 200 000 de munci
tori constructori englezi au hoU- 
rit să reaa la 26 august fermi după 
o •ăpLămînă de grevă in sprijinul 
revendicărilor cu privire la ma
jorarea salariilor si reducerea săp- 
răminii de haem.

Patronii an acceptat sl duci 
tratative In ce privește revendi

cările constructorilor. La mitingu
rile care au avut loc în Întreaga 
țară, muncitorii constructori au ce
rut reprezentanților sindicali să 
sprijine cu hotărîre revendicările 
lor.

WASHINGTON — Pres 
mulți oameni din rîndul mino- 
rilăfilor naționale din Sta
tele Unire tint „ca și înainte 
victime ale discriminării sociale 
și economice”, a declarat fa 23 
«uțust în cut în tarea sa rostită la 
Chicago ministrul de justiție al 
S.U.A., Robert Kennedy. Jumă
tate din întreaga populație ame
ricani care vorbește limba spa
niolă dispune de venituri mai 
mici decît aurelul mediu al ve
niturilor pa cap de locuitor in 
axtamblu pa țari. Cu înrațiunîn- 
tul situația este ți mai rea. In 
medie, a mericattul de origine spa
niola din California |i .Veto Me
xico are 5 duse sau chiar mai 
puțin, iar in Texas are numai 3 
clase.

Școlile dia Statele Unite, a 
sptu Robert Kennedy, sint supra
aglomerate ți nu dispun de nu
mărul necesar de cadre didactice- 
Numărul elevilor cere pără
sesc învățătura în școlile primare 

medii crește continuu. Se aș
teaptă ca anul acesta peste un
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milion de adolescenți să pără
sească școala.

Tinerii și tinerele care pără
sesc școala, a arătat Robert Ken
nedy, intimpină mari dificultăți 
in ce privește angajarea la lu
cru, întrucît cererea de forță de 
muncă necalificată scade.

Problema tinerelor și tinerilor 
șomeri, a spus Kennedy — „este 
o problemă nu numai economică 
ci și sociala. Șomajul și paupa
ritatea în rîndul tine.retului dau 
naștere la revoltă fi disperare, 
duc la desmembrarea familiei, la 
criminalitate”.

OSLO — Stortingul norvegian a 
dat în seara zilei de 23 august vot 
de neîncredere In guvern. Pentru 
neîncredere în guvern au votat 76 
de deputați, contra 74. Votul de 
neîncredere a lost dat de patru 
partide burgheze. Voiul de neîn
credere prezentai de partidele bur
gheze a lost sprijinit de depută
ții Partidului Socialist Popular.

In urma acestui vot. in dimineața 
zilei de 24 august Einar Gerhard- 
sen, primul ministru al Norvegiei, 
a făcut o vizită regelui și i*a ln- 
mlnat declarația cu privire ia de
misia guvernului. în aceeași zl re
gele Norvegiei l-a însărcinat pe 
Y Lyng — liderul partidului Haite 
— cu formarea noului guvern,


