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iiWi-UAnilISKliARE PHTE8WC FIT UZIASM. 
fflRECOl POPOR A SĂRBĂTORIT 

A 20-A AWRSAREA ElIRTRARII JARII 
01 SUB JUGIIl FASCIS1

Tribuna centrală in timpul parăzii militare și demonstrației eamenilor muncii din Capitală. Foto: GH. VINȚILĂ

sărbătorirea zilei de 23 august
Parada militară și demonstrația 

oamenilor muncii din Capitală

Recepție cu prilejul celei de-a XX-a

de sub jugul fascist

Din Maramureșul trezi* '.z 
viață nouă, pină pe litors'.-. 
dăruit cu soare și bijuterii s ■- 
hitectonice, din noua cetate de 
foc a Reșiței, pină pe bulevar
dele proaspete ale străvechii 
cetăți de scaun — Suceava — 
pretutindeni, poporul romin a 
sărbătorit, cu nețărmurită, 
bucurie și mindrie patriotică, 
cea de-a 20-a aniversare a 
Eliberării de sub jugul fascist. 
Piatră de hotar in istoria tării, 
marcind începutul revoluției 
populare, al profundelor trans
formări revoluționare, care au 
dus la victoria deplină și defi
nitivă a socialismului in patria 
noastră, 23 August a constituit 
în acest an prilejul pentru în
tregul popor de a-și îndrepta 
gindurile și recunoștința spre 
Partidul Muncitoresc Romin, 
inițiatorul- tuturor victoriilor și 
succeselor sale.

La București, inima insurec
ției armate de acum două de
cenii. tradiționala paradă mi
litară și demonstrația oameni
lor muncii s-au desfășurat, ca 
și în ceilalți ani, in Piața Avia
torilor. încă din zilele premer
gătoare glorioasei aniversări, 
locul demonstrației, ca de alt
fel întregul oraș, îmbrăcase 
haină de sărbătoare. Tribuna 
oficială era dominată de o 
mare stemă a R. P. Romine, 
încadrată cu datele festive : 
„1944—1964“, sub care sta în
scrisă urarea atit de scumpă 
tuturor — „Trăiască 23 August, 
Ziua eliberării de sub jugul 
fascist !"

Deasupra tribunelor se aflau 
portretele marilor dascăli ai 
proletariatului mondial — 
Marx, Engels, Lenin. Masive 
pancarte pe care erau înscrise 
urările: „Trăiască cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării 
Rominiei de sub jugul fas
cist !“, „Trăiască și înflorească, 
scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă!“. 
„Slavă. Partidului Muncitoresc 
Romin — inspiratorul .și orga
nizatorul victoriilor noastre!". 
..Salut frățesc popoarelor din. 
țările socialiste!“, „Trăiască 
unitatea și coeziunea țărilor

ilor centrele și orgaKîzs^Hor 

lupta ilegale a partidsZxx. ge
nerali activi și de rezervă — 
foști comandanți de mari na
tali pe frontul antihizletizz. 
fruntași în întrecerea socia
listă, academicieni și alți oa
meni de știință, ziariști rornivi 
și corespondenți ai presei stră
ine.

Erau prezenți șefii misiuni
lor diplomatice, atașați militari 
și membri ai corpului diplo
matic.

In piață și pe bulevardul A- 
viatorilor se aflau aliniate tru
pe ale forțelor noastre armate.

Ora 8. Cu puternice aplauze 
și aclamații sînt intimpir.azi 
conducătorii partidului și sta
tului nostru, delegațiile de 
partid și de stat din țările so
cialiste frățești. In tribuna 
oficială au luat loc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu. Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Birlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Stefan Voitcc, Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și guvernului.

In tribuna oficială au luat 
loc delegațiile de partid și de 
stat din: R.P. Albania, în frunte 
cu Manush Myftiu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; R. P. Bulga
ria, în frunte cu general de ar. 
mată Ivan Mihailov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; R. S. Ceho
slovacă. în frunte cu Otakar 
Simunek, membru al Prezidiu-

Federativ al C

Con» iutului Execuțir cl C
«l Uniunii CormăiUlor

ele Cei

din Iugoslavia; R. P. Hugo's. 
in frunte cu D. MOomjcai. 
membru, al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, prirr.-vict- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri; R. P. Polonă. în frun
te cu Franciszek Waniolkc. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.UJ*„ vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri: 
R. P. Ungară, in frunte cu 
Kăllai Gyula, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri: 
U.R.S.S., in frunte cu A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.; R. D. Viet
nam, în frunte cu Hoang Van 
Iloan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale.

Sunete prelungi de trompe
tă anunță începutul festivită
ților. Ministrul Forțelor Arma
te ale R. P. Romine, general 
de armată Leontin Sălăjan,

In pas uniform, perfect 
cadențat. echipați în ținută de 
mare sărbătoare, trec prin fețș 
tribunelor, ofițerii elevi a» 
Academiei Militare Generale, 
cea mai înaltă instituție da 
incățămint a Forțelor noastre 
Armate.

Alte două blocuri de paradă 
sînt formate din elevi: 
Școlii militare superioare de 
ofițeri „N. Bălcescu". Ei defi
lează cu automatele la piept, 
Lmăr lingă umăr. Invitații din 
tribune aplaudă mersul lor 
suplu, viguros.

Parada militară continuă cu 
defilarea elevilor liceelor mi 
Uitare „Dimitrie Cantemir" și 
„Ștefan cel Mare". Sînt echi
pați in uniforme albe. Rindu- 
rile lor exprimă disciplină, ti
nerețe cutezătoare, încredere 
in viitor.

Prin Piața Aviatorilor trec 
apoi infanteriștii, grănicerii și 
marinarii. Cea mai mare parte 
din acești ostași sînt purtători 
ai titlului „Militar de frunte". 
Mulți dintre ei sînt născuți in 
1944, anul insurecției armate 
victorioase — inițiată, organi
zată și condusă de gloriosul 
partid al comuniștilor. 

argintul pe cenlczir.z. rnt 
dirijate cu iscuriațâ de F'-oț» 
de înaltă clasă. Utt eziou 
supersonic, schimbinâu-șz uimi
tor de rapid direcția. se înaltă 
vertical cu viteză de proiectil. 
E o demonstrație a măiestriei 
de zbor pe care au dobinăit-o 
neinfricații apărători ai spa
țiului aerian al patriei noas
tre.

Defilează unități de artilerie 
terestră și antiaeriană. Pater 
nice mașini pe roți tractează 
tunuri antitanc și obuziere 
Ele sînt urmate de o unitate 
de artilerie cu reacție. Pc 
mătasea drapelului unității 
este prins Ordinul „Steauc 
R. P. Romine".

înalte ordine se pot vedea 
și pe alte drapele ale unități
lor militare participante la 
paradă, amintind de eroismul 
pe care ostașii Armatei Romi
ne, înfrățiți în luptă cu vite
jii ostași ai Armatei Sovietice, 
l-au dovedit în războiul anti
hitlerist, în bătăliile pentru 
alungarea trupelor fasciste de 
pe pămîntul ; patriei noastre, 
ca și dincolo de granițele fa

ce pe teritoriul Ungariei și 
zoF.Gvaciei, pină la zdrobi- 

defmitică s Germaniei 

ropote de aplauze sînt 
impunătoarele for

eze pe șeni.e: tancurile. în 
ăz gmtctîz lor de zeci de 
e. eoiloss de oțel dezvoltă o

i de deplasare, ac- 
nccn pe cele mai

In seara zilei de 23 August, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin, Con
siliul de Stat al Republicii 
Populare Romine și Consiliul 
de Miniștri au oferit o recep
ție la Palatul Snagov cu pri
lejul celei de»a XX-a aniver
sări a eliberării Rominiei de 
sub jugul fascist.

La recepție au participat 
membrii conducerii de partid 
și de stat ai tării noastre in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. membri ai 
C.C. al P3IJÎ-. ai guvernului 
și ai Consiliului de Stat con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, 
deputați ai Marii Adunări Na

ționale, generali și ofițeri su
periori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Au luat parte delegațiile de 
partid și de stat sosite în țara 
noastră pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romi
niei de sub jugul fascist, pre
cum și șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

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

(Agerpres)



aed un călător al 
Cosmosului, dintre 
acei primi mesa
geri ai Terrei care 
au văzut cu ochiul 
liber emoționanta
curbură a Pămîn- 

,r fi aflat în dimineațalului, 
zilei de 23 August 1964 pe o 
orbită deasupra Romîniei, cu 
siguranță că întreaga noastră 
țară i s-ar fi înfățișat aseme
nea unui trandafir înflorit.

Căci toată suflarea omeneas
că a ieșit sub ștrăvezimile al
bastre ale cerului, purtînd — 
pe magistralele marilor orașe 
ca și pe drumurile celui mai 
mic cătun — florile iubirii și 
recunoștinței poporului nostru 
închinate lui August. Nu a fost 
floare să nu fi găsit mina 
bucuroasă care s-o poarte, nu 
a fost om să nu caute și să nu 
afle o creangă de lumină pe 
acest meleag de bogăție și fru
musețe care este Romînia so
cialistă.

Fantezia milioanelor de oa
meni, făuritori ai atîtor ’mi
nuni de iscusință și talent, s-a 
dezlănțuit în marea zi de 23 
August, născocind o uriașă 
gama de mijloace pentru a da 
expresia plastică a sentimen
telor lor.

ldeea graficianului care a 
încrustat, pe binecunoscutele 
romburi alcătuind coloană lui 
Brîncuși, semnul XX —parafa 
de aur a acestei aniversări — 

I poate sta, într-o fericită sin
teză artistică, alături de inspi
rația artistului popular (cu 

Isute de mii de nume), autor al 
măiestrei combinații florale cu 
care a împletit inițialele pa- 

Itriei și partidului. Dacă seara, 
sub stele, niște adevărați 
maeștri ai luminii au încintat 
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de puternic luminat în expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Adunarea so
lemnă a Marii Adunări Națio
nale consacrată celei de a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre.

Primele noastre demonstrații 
însemnau tumultuoase revăr
sări de ape, inundind piețele 
și bulevardele cu vuietul lor. 
Erau demonstrații de forță ale 
poporului eliberat, bucuria de 
a striga din tot pieptul primele 
lozinci revoluționare, bucuria 
de a simți aproape umărul to-

izbinzi, dintre care multe com
pun recolta anului 1964. La 
București ca și la Craiova, la 
Suceava ca și la Turnu Măgu
rele, la Galați ca și la Motru, 
coloane de muncitori, tehni
cieni, ingineri, ridicau în vă
zul tribunelor pancarte cu nu
mele unor secții, fabrici, o- 
biective industriale care pen
tru prima oară ișl făceau 
apariția în cronica lui August 
sub semnul lucrului înfăptuit.

însuși destinul multora din
tre membrii acestor colective 
muncitorești comprima un

de radio, prin însuși < 
gest el s-a conectat cu mi 
miilor de oameni care si 
metalele din criptele mur. 
le topesc, le prelucrează 
noile uzine și combinate 
voltînd bazele bunăstări-, 
noii noastre civilizații.

înmănunchind. ca raze t 
soare in focarul unei 
toate sentimentele de bucur--: 
mîndrie și recunoștință a'.e 
poporului, ziua de 23 Augur 
1944 a fost o zi a poetului.

Poporul-poet a dat g'as r 
brațiilor sale lăuntrice, gă-

acest 
lunca

ca intr-o 
izvorul

nmulg
Dar ei
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•c pe care a petrecut-o într-o 
xsă 8OEZ. cu ziduri abia in-
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țărmul Dobrogei pină la pă
durosul Maramureș, de la le
gendarele plaiuri sucevene 
pină-n cimpia Banatului. Le- 
au cintat virsțnici și tineri, 
alăturindu-și vocile, chemîn- 
du-se de la o zare la alta, bol
tind un cer melodic deasupra 
țării. Căci dacă celor născuți 
în aceste două decenii, realită
țile socialismului le par tot 
aii de firești ca și aerul 
care-l respiră, oamenii 
iimpie ninse au cintat,
cu seamă, din îndemnul coar-

pe
cu

radi

Douăzeci de ani de soare
Și de viață-n flor it oare

23 August, sărbătoarea cea 
mare, a înscris glorioasă eta
pă prezentă in perspectiva 
înaintării noastre spre-desă- 
vîrșirea construcției socialiste, 
spre construirea comunismu
lui. Căci ceea ce s-a înfăptuit 
pînă azi, în aceste două dece
nii, deschide, orizontul , spre 
viitoarele succese ale muncii 
poporului nostru, tot așa cum 
ultimul inel betonat . creează 
cimp desfășurării pe mai de
parte a tunelului,' tot așa; cum 
ultima șină montată deschide 
spațiu drumului de fier pornit 
către zare.

...23 August 1944.
Douăzeci de ani de la sfărî- 

marea cătușelor.
Coloana oamenilor muncii a 

defilat' Cit mîndria învingă
torilor.

De o parte și de alta, pe tot 
traiectul, noii Rdmînii, coloa
na a străbătut un drum stră
juit de uzine și furnale, de ra
finării și combinate 
de sonde și linii de înaltă 
tensiune, a trecut _ . 
cvartalele noilor orașe și. de-a 
lungul satelor înfloritoare, 
printre noile, monumentalele 
sedii ale științei, culturii și 
artelor.

Tălăzuind spre tribunet co
loana ducea Cu sine aceste ope
re fundamentale: în ochii 
milioanelor de oameni strălu
ceau, răsfrînte, toate aceste 
frumuseți nou-născute. .

Cu ele în priviri, au venit 
oamenii muncii în fața condu
cătorilor partidului nostru.

Astfel, opera defila prin 
fața creatorului ei.

chimice,

printre

fragment de istorie contempo
rană. Cîți dintre ei nu s-au 
despărțit recent de salopeta 
constructorului, pentru ca să 
îmbrace halatul alb al opera
torului chimist! Cîți dintre cei 
care au atacat primele funda
ții ale noului obiectiv indu
strial, e voi ui nd o dată cu ridi
carea construcție», nu au luat 
loc. mai tirziu. in fața tablou
rilor de comandă. diriiind com
plicatele procese tehnologice:

Pe solul unei hărnicii mile
nare. înaripată de revoluția so
cialistă. cu crescut eoioțn in
dustrializării, pereții massn de 
fapte constructive care ne în
conjoară de preruîiadexi. j* 
care ne pun in fază o nouă 
măsură. mereu mai înaltă ■ 
Rom ini ei ș* a oememior es.

Pe solul aceste: h 
șuiera re. dinamuaid 
conemnțe munes in j 
patrie: p al .imn ai a* 
Mmc Wrts 
naEste. :
««emae
Fiecare dzs 
sueeeoe. act 
lax Ajhfnsc. ca» prea tuae ut 
i; t zes:-‘« n-r-r* spemsă

varășului venit în rînduri, 
solidaritatea puternică a mase
lor luptătoare. Privind foto
grafiile sau peliculele filmelor 
de atunci, ai senzația că asiști 
la tumultul de primăvară al 
Dunării în Deltă, iar aceăstă 
senzație se legitimează prin a- 
ceea că în urma apelor se des
chid vaste pămînturi fertile.

Aceste prime revărsări popu
lare au creat marele spațiu 
fertil al construcției socialis
mului în Romînia. Au răsărit 
în urma lor păduri de furnale, 
nesfirșite lanuri colectiviste, 
acele fermecătoare flori dăl
tuite in piatră, scăldate in 
lumina — noile orașe, institu
ții de cultură, monumente de 
frumos.

Tocmai printre aceste stră
lucite dovezi concrete ale ta
lentului și hărniciei celor ce 
muncesc au trecut, în dimi
neața zilei de ieri, autorii lor, 
in coloane nenumărate. Insâri 
această tălăzuire a mii fi mii 
de oameni a căpătat o estetic* 
impunătoare, de mindrie ob
ștească, in ritmuri de poem n 
bilanț. Contemplînd-o din tri
bune — din miile de trihne 
care s-au ridicat, in această ri. 
pe întreg cuprinsul pozne 
noastre — aveam fa* feți o 
concentrată sinteză a eopaeuă- 
ții rominești de creație. o lec
ție ce istorie 
festiv.

Milioanele de demonstranți, 
uniți intr-un fluviu urne de 
energie. au ndieat. sub cer»: 
acestui august sărbătoresc. o 
dată cu florile, simbolurile 
muncii pasionate, buchetele de

înseninate

Și a început deceniul al III'

ȘTEFAN IUREȘ 
ILIE PURCARU

lioane de oameni : 
vieții noi deveni-

..Douăzeci de ani de 
Și de vi* ță-n flori toxrr

sind expresii concentra 
staline, în spiritul cei 
bune tradiții foit'

din sufletul

SĂRBĂTORIREA

ZILEI i

DE 23 AUGUSl

privirile cu imensele arteziene 
de artificii, în dimineața ace- 
leeași zile soarele și-a proiec
tat, deasupra Bucur eștiului, 
cununa de raze peste harta in 
mijlocul căreia un imens tran
dafir simboliza înflorirea pa
triei noastre.

Toate aceste exteriorizări nu 
făceau decît să traducă în vo
lum și culoare magnifica săr
bătoare, egal împărțită pe chi
puri și în inimi. Fiindcă, de 
fapt, la fiecare 23 August, o- 
mul nostru trăiește o bucurie 
personală, o sărbătoare a sa. 
înmănunchind-o firesc cu alte 
milioane de sărbători indivi
duale, într-o fericită coinci
dența de idealuri.

Dar cadența acestui aug: 
1964 este neconfundabilă. Es 
exprimă acest an XX, in toctc 
plenitudinea și noutatea lui - 
este mai viguroasă, mai ampla, 
mai plină de armonie dec?, 
orieînd. Fiecare sărbătoare de 
august a marcat o treaptă ■? 
marele suiș istoric al poporu
lui romîn, drum de lupte și 

victorii care ne-a apărut atî:

scandau su 
piepturi, izbi 
in numa 
zderăm:

sărbătoarea cea 
a adunat, sub același 
veterani ai muncii, 

i cu mîini de aur ai 
meșteșugărești, și 

*, prelulnd ștafeta 
ei. au devenit oameni 

naltă calificare, sufletul 
toderr.elor agregate din Ro

ta vndustrială. Pe pieptul 
ti unora, și al altora, scli- 

semnele prețuirii ob

Prin Piața Aviatorilor trec azarinarti



►

Raport despre ritm

ZILEI DE 23 AUGUST

..Avem virsta patriei-• a.

Sb *1 CL. S-â l**..iTSP-3»
re&rta ca șl axzi riecri. ca ri ri-p

portăm așa cum ne învață partidul. 
Sau. cum se spune intr-o poezie.

nd un rerx. ses sprixrixd

..Astăzi inima ni-e plină 
De cîiitec și de lumină"rivim tabloul zilei. im

presionantul tablou al 
. coloanelor care trec 
spre Piața Aviatorilor, 

j Sute de mii de oameni, 
muncitori de toate pro
fesiile poartă — in ma

rea de drapele — ca pe niș e s.m- 
boluri dragi, panourile cu realizări.? 
pe care ei și întreprinde;;le lor le-au 
obținut în cinstea mari: sărbători. 
Ne-au devenit familiare aceste pa
nouri și grafice, pe care săgețile 
urcă, de la an la an. Dacă printr-o 
posibilă memorare, am aduna toate 
aceste panouri cu care colectivele 
uzinelor și fabricilor au demonstrat 
în toți cei 20 de ani am avea în față 
un impresionant tablou al saltului 
pe care l-a făcut în cei 20 de ani in
dustria noastră. Ar fi, luate la un loc, 
un adevărat raport despre ritmul 
romînesc de industrializare.

Numai pe un singur panou purtat 
ieri se putea citi că producția glo
bală și marfă a crescut în București 
din anul 1948 și pînă acum de peste 
10 ori, că pe ansamblul industriei 
romînești, între anii 1950—1963 pro
ducția globală industrială a țării a 
sporit într-un ritm mediu anual de 
peste 13 la sută iar în perioada 
1960—1963 acest ritm a atins 15 la 
sută. Muncitorii Uzinelor „Vulcan" 
din Capitală raportau ieri că, din 
1948 pînă acum, uzina lor și-a sporit 
producția cu 1 232 la sută, iar pe pa
noul purtat de muncitorii Uzinelor 
„Republica" se putea citi că în zece 
ani producția de țevi laminate a 
crescut aici de 25 de ori.

pe

obi-ec*:
z—□erar:

Și, dacă am putea aduna într-o 
singură imagine impresionantul ta
blou pe care îl reprezenta ieri țara 
în sărbătoare, am observa că în 
toate orașele, toate uzinele și fabri
cile, panourile din coloane făceau 
bilanțuri la fel de însuflețitoare. De 
pe panourile din Iași corespondentul 
nostru a notat că producția indus
trială a acestei regiuni este anul 
acesta de 11,5 ori mai mare decît 
în 1950, iar de la Constanța am pri
mit știrea că Uzina de superfosfați 
din Năvodari și-a triplat producția, 
asigtirînd îngrășăminte pentru fer
tilizarea a 2 500 000 de hectare. Și 
din nou în Piața Aviatorilor, am 
citit că, urmare a ritmului mereu

intrat ce curind in prodac^e sa- 
care sânt in curs de exssxrucție pe 
haria țării.

In București prmrie p rimei s co
loane care au deschis de
monstrație a oametu.or muncii a fost 
și aceea a Fabr.cu de mașri.-uneZe 
și agregate, cea mai puternică uzină 
a industriei consiruci :are de mașini 
agregate. Dar inirennr.denle bucu- 
reștene construite în ultimii ani sau 
aflate in construcție sin» atitea la 
număr incit puteau forma ele insele 
o coloană. (Fabrica de piese de ra
dio și semiconduciori. Fabrica de 
radiatoare, băi și obiecte sanitare. 
Fabrica de medicamente etc.). Una 
dintre cele mai noi uzine este și 
„Danubiana". In nouă rile urina rea
lizează întreaga producție de cau
ciuc a Romîniei din anul 1940. Co
lective noi, grafice noi au defilat în 
multe alte colțuri ale țării. Pe ma
lul Dunării, la Galați — constructorii 
marelui gigant de oțel al patriei... 
Sub poalele muntelui, constructorii 
Hidrocentralei de pe Argeș, care au 
vestit turnarea la marele baraj a 
peste 100 000 mc betoane... La Cra
iova și Tg. Mureș — constructorii 
marilor combinate chimice care au 
anunțat că sînt „cu toate lucrările 
în termen". Iar la Tr. Măgurele 
muncitorii Combinatului chimic a- 
nunțau că „Fabrica de acid sulfuric a 
intrat în producție cu șase luni mai 
devreme". Evenimentul s-a petrecut 
la 12 august 1964. Au trecut de a- 
tunci numai 10 zile și de pe poarta 
fabricii au și ieșit primele 1 500 tone 
acid sulfuric.

...Acesta este ritmul cu care se 
înălță șantierele, fabricile și uzinele. 
Este ritmul cu care înaintăm spre 
desăvîrșirea construcției socialiste.

V. CONSTANTINESCU 
C. PRIESCU

jisi ri șriri ăe 23
Ajiblss s.*n ritîriri anul acesta nrste 
trieri care, fără a avea alte

tea ririror. aleși riri.d după foari» 
?_~nlul considerent că anul acesL- 
3U nnpciari sau împlinesc virsta de 
30 de ani. Mulțumind partidul; 
pentru condițiile deosebite de car»* 
se bucură. ei au adus în co’.oar. 

țârii. —Noi ne—am născut in zi’**-*

-Creștem o dată cu tine, mir.drâțsră 
socialistă* stătea înscris pe eșarfele 
de mătase pe care le purtau.

Dintre aceștia — mii și mii — ne 
reține atenția biografia tînârulu: 
muncitor forestier. Vasile Giurcanu, 
care ieri a participat la sărbătorirea 
lui 23 August în satul său. Goioasa. ci 
pe Valea Trotușului. In zilele lui Au
gust Î944 părinții săi. alături de lo
cuitorii satului, se refugiaseră ir. 
munți, organizînd rezistența împo
triva fasciștilor, ajutînd armata la 
infrîngerea lor. S-au dat lupte, nem
ții au ucis fără milă pe cei care 
s-au ridicat împotriva lor. .Cînd s-au 
întors, locuitorii au găsit doi ostași 
romîni care căzuseră în lupta îm
potriva fasciștilor, chiar în poteca 
de trecere' spre casa» părinților lui 
Vasile. Le-au săpat mormintele aco
lo, în fața curții lui Vasile, care, pe 
atunci împlinise doar... 20 de zile 
Vasile Giurcanu a aflat mai tîrziu 
despre cele întîmplate atunci. în 
1944. în satul său. Ei nu va uita nici
odată jertfele care au făcut ca 
drumul său în viață să fie atît de 
neted. în colectivul în care mun
cește, Vasile este unul dintre cei mai 
harnici. Ca mii și mii de alți tineri 
de vîrsta sa știe bine ce răspunderi 
revin generației noastre tinere, cît 
de important este ca noi toți să 
muncim bine, să trăim și să ne com

■act cl rotundei -rie t

sâ poarte simbolic

Ca un argumer.t concludent pen
tru dragostea ce muncă a generației 
•mere in nodurile sutelor de tineri

-Tudor Vladimirescu-. Bâîccscu*. 
_V. L Lenin". _30 Decembrie* etc. 
din București foarte multi purtau 
pe piept steluțele de fruntaș în în
trecerea socialistă pe amil trecut. 
Alexandru Coman sau Ion eseu Geor
ge de la „Semănătoarea". Anton Mi
hai, Ioana Petriu. Georgeta Bordul 
sau loan Gh. de la „Flacăra roșie* 
sînt doar cîțiva dintre cei de 20 de 
ani care, lună de lună, sînt și anul 
acesta evidențiați. In plus, o singură 
cifră revelatoare : la ..Flacăra roșie". 
60 de tineri de 20 de ani sînt elevi 
la liceul seral ’

Muncă. învățătură, aspirații... To
iul le este deschis în față și ei știu 
să muncească și să se comporte în 
așa fel îneît să se bucure, dar să Și 
contribuie la înflorirea ansamblului 
de realizări care se obțin zi de zi în 
patria noastră. Ei știu că viața noas
tră socialistă „E-un univers creat 
de comuniști 7 Gîndit de ei, luptat 
în vreme mare / E-un univers prin 
care tu exiști / Cu toate liniile în 
vibrare".

EUGEN FLORESCU

1 ntiî Piața Aviatorilor a 
rămas liberă: trebuia 
să li se facă loc. Aveau 
nevoie de spațiu ca să 
se desfășoare.

Apoi au intrat, mai 
□ine spus, au invadat

marele platou din fața tribunelor. 
Văzduhul a vibrat in lungi și înfio
rate ecouri de cintecele lor, de pașii 
lor care bateau călușii, sîrbele. 
oriiele, hațeganele, ceardașurile, ho
rele de pe toate plaiurile țării. Chio
tele lor, strigăturile, buciumele și 
viorile lor iși urcau armoniile și 

I ritmurile intr-un mare imn al artei 
amatoare. Iar cine era mai aproape 
auzea ușorul clinchet al medaliilor 
de laureați ai Finalei celui de-al 
VII-I ea concurs. Veniți din toate 
regiunile la marea sărbătoare a po
porului nostru, cei 6.000 de soli ai 
artei amatoare au aduș aici ceva 
din marele arc petrolifer al patriei, 
din semeția înălțimilor Oașului, din 
vilvătăiele Hunedoarei, din unduirea 
lanurilor Bărăganului. La sărbătoa
rea a două decenii de viață liberă, 
arta amatoare a venit cu fruntea 
încununată de laurii celor șapte con
cursuri. cu panerul plin cu florile 

: succeselor repurtate în multe între
ceri internaționale.

...însemnele marii sărbători din 
august sînt conturate din policromia 
costumelor a 160 de tineri. Coloana 
celor care aduc de pe întinsul în- 

| tregii țări salutul măiestriei lor ar
tistice se deschide cu o pancartă în-

■ râmată cu motive populare : „Artiști
■ amatori de la orașe și sate, partici- 

panți la faza finală a celui de-al
| VII-lea concurs pe țară". Ei repre

zintă pe cei aproape 18 000 de fina- 
j liști care la rîndul lor au fost selec

ționați din 712 850 artiști participanți 
la ultimul concurs. 306 946 specta
cole, aplaudate de .. peste 80 000 000 
de spectatori, vorbesc convingător 
despre nemaiîntîlnita amploare a 
acestui concurs. O . asemenea de
monstrație a resurselor inepuizabile 
de talent de care dispune poporul no
stru a fost posibilă ■ numai în vcon- 
dițiile vieții libere și fericite pe care 
o trăiesc astăzi oamenii muncii din 
patria noastră. Vedem în toate aces

tea roadele orînduirii socialiste, care 
a descătușat energiile creatoare des- 
chizind cîmp liber valorificării tu
turor aptitudinilor remarcabile ale 
mult înzestratului nostru popor.

Tulnicarii și buciumașii din co
munele Avram Iancu — Cluj, Spul
ber — Galați, Putna — Suceava trec 
prin fața tribunelor ilustrînd parcă 
stihurile închinate de creatorii fol
clorului nou acestui vechi instru
ment :

De ani douăzeci 
Și de azi în veci 
Ai pornit să cînți 
Peste mun[i cărunți 
Peste văi mănoase 
Cintece frumoase 
Tot de veselie 
Și de bucurie.

100 de colectiviști din comuna 
Luieriu, raionul Reghin, desfășoară 
un larg alai de nuntă, transformînd 
vechile datini într-un moment de 
sărbătoare în viața satului colectivi
zat. O coloană de sute de oameni, 
formată din patru generații, suge
rează vitalitatea acestei arte care 
nu cunoaște vîrste ; tinerețea fără 
bătrînețe a comorilor folclorice. în
cărunțit de vreme, fluierașul Ilie 
Cazacu, din Botuș, regiunea Suceava, 
pășește alături de nepotul său An- 
dronuț Țîmpău. împreunîndu-și me
lodiile, cei doi cîntăreți de viață nouă 
ilustrează într-un chip emoționant 
transmiterea de la o generație la 
alta a talentului și a creației popu
lare.

Reunite, vocile oțelarilor din Hu
nedoara. ale țăranilor din Fierbinți. 
Chizătău, Năsăud, ale petroliștilor 
din Moreni, ale ceferiștilor bucu- 
reșteni au înălțat un imn de slavă 
partidului, vieții noastre noi.

Multă vreme tribunele au urmărit 
coloana lor. Așa cum mergeau ca 
un fluviu omenesc, plin de muzică 
în fiecare din valurile sale, duceau 
spre cel de-al treilea deceniu al Eli
berării bucuria cîntecului lor descă
tușat. Pașii lor de dans caligrafiau 
pe pămîntul țării literele libertății 
noastre...

VIORICA GRIGORESCU
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Sub semnul hărniciei Terenuri de sport... în mișcare

stă pin ii ogoarelor infrițile. coieet- 
viftL mecanizatori. ^teeiahfz ±n 
agricultură, purtind brateâe în
cărcate de flori *i roade ate 
pămintului! Iată un grup de colec
tiviști din Lipia, raionul Ureotm 
Ei duc cu bucurie in inimi, ca pe • 
victorie intimă rezultatele muacx tar

cracue: de iapoe cu pene 10000 litr. 
m pmese “ szc șt ce peste un 
TT-non Jet venM obCcun numai pină

depășea pco-

* doemtar pcrspeecva un vjzot iu-

școlile de cultură generală este a- 
proape de 2 ori, iar al studenților de 
4,2 ori mai mare; 60 la sută din 
numărul total al studenților sint 
bursieri. Aproape trei sferturi din 
cadrele cu pregătire medie și supe
rioară care lucrează astăzi in eco
nomie au fost formate in anii re
gimului nostru".

Și unul dintre numeroasele argu
mente care conferă certitudine vise
lor micuților pionieri a fost prezent 
aici, la demonstrație ■ «lifturi de 
pionieri, au trecut ieri prin fața tri
bunelor elevi și studenți. Aceleași 
chipuri, aceeași lumină, același zbor 1 
înaripat spre culmile științei și cul
turii. Iată-i pe studenții Universi
tății centenare. La a XX-a aniver
sare a Eliberării patriei gîndul lor 
se îndreaptă plin de recunoștință 
către partid, care le-a creat minu
nate condiții de viață și studiu. Re
duse la scară, de pe panourile pur
tate de studenți, strălucesc în soare 
noile complexe studențești, numai 
sticlă și beton, de la „Grozăvești" și 
..6 Martie". Și dacă la acestea adău
găm spațioasele șăli de cursuri și 
seminarii, laboratoarele înzestrate 
cu aparatură modernă, sutele de mii 
de volume din biblioteci, alături de 
pasiune și entuziasm, de romantis
mul anilor tineri, avem imaginea 
vieții studențești de astăzi. îi recu
noaștem in coloană pe studenții 
Doina Bălcescu, Cecilia Bondoc, 
Traian Ștefănescu, Constantin Mi- 
•.rache. care la toate sesiunile de 
examene au obținut numai note 
de 10. Cu aceleași rezultate s-au 
prezentat și mulți alți studenți ai 
UmwFsiUții. alături ae colegii lor 
oe la Politehnică, Agronomie, Con
strucții. Arhitectură — reprezentanți 
ai celor 113 811 studenți, clți învață 
in 171 de facultăți din cele 15 centre 
universitare din patria noastră.

Trecind prin fața tribunei, cu toții 
angajau ca. invățind bine, stu- 

e.md cu perseverență, să ajungă 
rpeciahști de nădejde, iar la a'Dsol- 
• -re sâ se îndrepte spre acele locuri | 
de muncă unde este cea mai mare 
■mta de ev

I. ANDREI ȚA 
A. VASILESCL

area demonstrație a oa
menilor muncii din Ca
pitală s-a încheiat prin- 
tr-o grandioasă paradă 
sportivă. Mii de băieți 
armonios clădiți, mii de 
fete zvelte au adus în

Piața Aviatorilor un cald omagiu 
partidului care a creat tinerei ge
nerații cele mai bune condiții pen
tru a crește ca oameni sănătoși și 
puternici, pentru a-și cultiva pe sta
dion calitățile sportive. Spectacol al 
grației, curajului șl măiestriei, pa- 

i rada sportivilor a fost, totodată, o 
amplă trecere în revistă a succeselor 
obținute de sportul nostru in cel 20 
de ani de la Eliberare.

Carul alegoric, cu laturile acope- 
j rite de cupe pe argintul cărora scli- 
, pea orbitor soarele, a trecut prin 

fața tribunelor. El purta sportivi 
care vor lua parte în acest an la 
Olimpiada de la Tokio — și mai 

i purta, de asemenea, un panou cu 
cîteva cifre memorabile. Iată, tot în 
20 de ani. între 1924—1944 au fost 
cucerite doar două medalii olimpice, 
în timp ce in ultimii douăzeci de 

i ani numărul acestor distincții este de 
27. Succesele spartului romînesc pe 
plan internațional sint astăzi o rea
litate indiscutabilă.

i Dar cel mai mult a'vorbit parada 
: de ieri despre caracterul de masă al 
| sportului realizat în tara noastră.
I Revelatoare este următoarea cifră : 
j anul acesta, Ia prima ediție a Spar- 

tachiadei republicane, au participat 
' peste 5 000 000 de tineri. Atleți, gim- 
j naști, handbaliști, baschetballști, 

halterofili sau luptători s-au între
cut in întreaga țară, in zilele ma
rilor concursuri.

Au venit la marea demonstrație 
sportivi din toate regiunile cu întreg 
entuziasmul tineresc care-i însufle
țește atit în muncă cit șl în sport.

O impresie deosebit de plăcută a 
lăsat tuturor celor prezenți origi
nala, plastica prezentare a unor dis
cipline sportive. Dimensiunile tere
nurilor de fotbal, volei sau baschet 
au avut ieri contururi vii. formate 
din trupurile celor care zilnic, pe 
toate stadioanele patriei, dau viață 
pasiunii, desăvîrșindu-șt măiestria 
sportivă.

Și era o adevărată incintare să 
vezi terenurile de sport lunecind pe 
Șoseaua Aviatorilor, deplasindu-se

cu o mișcare vioaie, plină de grație. 
De o parte și de alta a plasei de | 
volei, aoua echipe iși „disputau vic
toria". baschetbaliștii aruncau cu 
precizie la un coș m mișcare și el, 
cniar și jucătorii de fotbal iși pasau 
balonul rotund cu precizie, alert, 
deși sub crampoane nu aveau ga
zonul, ci caldarîmul pieții; iar cei 
doi luptători, pe podiumul lor mobil 
au luptat cu franchețe și tinereasca 
ardoare, ca in sala de sport.

Ce să mai spui despre gimnaștii 
care evoluau la mare înălțime fă- 
cind dovada forței și indeminării 
ior sportive! Despre eleganța cu 
care scrimerii, canotorii, planoriștii 
au purtat prin fața tribunelor În
semnele disciplinei preferate ! Ce să 
mai spui despre suplețea fetelor și 
băieților din asociațiile sportive de 
masă!

Demonstrația sportivă desfășurată 
cu prilejul aniversării a XX de ani 
de la Eliberare a dovedit cu 
strălucire, o dată mai mult, faptul 
că vinurile sportului nostru răsar 
nu pe loe gol, ei din marele avint 
spre sport al maseloi- largi de tineri.

Nu mai departe decît acum două 
zile, ea și în toate zilele săptămînii 
trecute, i-am aplaudat cu căldură 
pe cei mai buni dintre participanții 
la Spartachiada republicană, între
cere de mare anvergură închinată 
sărbătorii Eliberării patriei.

Finaliștii au corectat 32 de recor
duri republicane, au cucerit perfor
manțe de valoare europeană și mon
dială.

I-am privit pe citeva mii dintre 
ei. in drum spre tribuna centrală. 
Majoritatea erau din București, dar 
mulți veneau din Argeș, Cluj, Do- 
brogea, Iași, Hunedoara, Banat, Bra
șov, din toată țara. A fost o mare 
de mătase piața cînd au trecut gim
nastele, o paradă a bărbăției și in
deminării, atunci cind, prin fața tri
bunelor, sub faldurile drapelelor, au 
trecut băieții.

Cu trupurile lor zvelte sportivii 
au înscris de ziua marii sărbători, 
numele Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, părintele înțelept și plin de 
grijă pentru generația tînără a pa
triei noastre socialiste.

V. RANGA
Fotografijle din paginile II, III șl IV.

de IONEL CUCU
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TRANSMIT CORESPONDENȚII NOȘTRI DIN

PLOIEȘTI CONSTANTA

I
I jlilW UI a Ploiești — vestitul centru al aurului negru romî- 

nesc — in decorul sărbătoresc, cu bulevardele și 
IlflrH piețele pline de sute și sute de mii de flori, demons-

I Ml! tra^ia oamenilor muncii care a urmat parăzii mili- 
.Jew I tare* a f°st dominată de impresionanta prezență a 
WWRWIII petroliștilor.

... Cinstea de a deschide demonstrația oamenilor 
muncii din Ploiești, a revenit de această dată vestitului colectiv 
oe muncă al Uzinelor producătoare de utilaj petrolier — 
..1 Mai . împreună cu graficele oglindind succesele obținute în 
întrecere și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe anul 1963, constructorii au adus cu ei 
la demonstrație decorațiile cu care a fost distinsă uzina, pentru 
succesele remarcabile în construcția utilajului petrolier precum 
și „Medalia de Aur" cu care a fost distinsă la ultimul Tîrg In
ternațional de la Leipzig noua instalație de foraj 3 DH-200, des
tinată forării sondelor cu adîncimi mai mari de 5 000 metri.

Pentru constructorii de utilaj petrolier ziua de ieri a fost o 
dublă sărbătoare. Ei au sărbătorit cu acest prilej și 20 de ani 
de activitate a uzinei lor. Acum 20 de ani, locul pe care se înalță 
azi uzina nu era decît o grămadă de moloz, tot ceea ce mai ră
măsese (după sălbaticul bombardament din vara anului 1944) 
din vechea „Concordie** capitalistă care timp de 40 de ani nu 
produsese decît armament. /

Succesele obținute în industria petrolieră sînt strîns legate de 
succesele constructorilor de utilaj petrolier de la Uzina „1 Mai1' 
— Ploiești, care a devenit în acești ani, principalul centru de 
producție a utilajului petrolier romînesc. Aci se fabrică în în
tregime aparatele necesare forajului de la 1 400 la 6 000 metri. 
O dată cu dezvoltarea uzinei au crescut însă și oamenii ei.

în prezent, uzina numără cîteva mii de muncitori din care 
aproape 1 000 sînț numai ingineri și tehnicieni. Uzina dispune 
de o școală profesională cu 1 000 de elevi. 700 de muncitori de 
aici urmează anual, cursurile școlii medii serale fără a-i mai 
pune la socoteală pe cei ce frecventează cursurile școlii de 
maiștri, cursurile fără frecvență ale institutelor de învățămînt 
superior. Mulți dintre conducătorii secțiilor, serviciilor uzinei 
sint ingineri proveniți din rîndurile muncitorilor. însuși direc
torul general al uzinei, inginerul Dimitrie Tomozei, și-a început 
activitatea ca desenator și proiectant, iar recent, pentru aportul 
său în dezvoltarea utilajului petrolier romînesc, i s-a decernat 
înaltul titlu de Laureat al Premiului de Stat.

Prin fața tribunelor a trecut și un alt vestit colectiv petrolist: 
cel de la Rafinăria Brazi. Creație a politicii înțelepte a parti
dului de Industrializare socialistă a țării, Rafinăria de la Brazi, 
cu Complexul de reformare catalitică a benzinei și de hidrofi- 
nare a motorinei, intrate în funcțiune în anul 1963, rivalizează 
acum cu cele mai modeme unități de acest fel din lume.

în coloana petroliștilor au trecut apoi muncitorii și inginerii 
«rafinăriilor Ploiești și Teleajen. Un raport succint al succeselor 
dobîndițe în întrecerea socialistă în cinstea marii sărbători l-au 
constituit cifrele înscrise în graficele și panourile purtate cu ei 
la marea demonstrație.

Coloana petroliștilor a fost încheiată de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii Trustului de extracție Ploiești, care au raportat 
că și-au îndeplinit toate angajamentele luate în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 August. Grafice mari, sugestive, 
vorbeau despre faptul că în această perioadă ei au realizat o 
producție peste plan în valoare de aproape 4 500 000 lei și eco
nomii la prețul de cost în valoare de 5 826 000 lei.

Astfel, cuvîntul petroliștilor la cea de a XX-a aniversare a 
eliberării patriei a fost deosebit de dens, avînd acoperirea in 
aur a faptelor de muncă eroică. Au defilat prin fața tribunelor, 
oameni al căror talent și vrednicie au adus industriei noastre 
extractive, industriei noastre constructoare de utilaj petrolier o 
faimă care a trecut departe peste hotarele țării. Bucuria de a 
contribui pe măsura lor Ia creșterea renumelui patriei iubite, 
a dat o strălucire vie privirii muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor ploieșteni, în ziua aceasta atît de plină de strălucire.

I. ȘERBU

i eri. Constanța — poarta țarii noastre spre mările și 
oceanele lumii — a răsunat de cintece și veselie.

; Pe frontispiciile noilor blocuri de locuințe de pe 
bulevardele Republicii și Tomis. în întregul oraș, 
ghirlandele de brad, buchetele de flori, steagurile 

■' tricolore și roșii se înlanțuiesc pe zeci de km. în 
semn de cinstire pentru marea sărbătoare navele 

aflate în port și în radă au arborat marele pavoaz.
După parada militară, s-a desfășurat demonstrația oamenilor 

muncii. Pe panouri și pancarde erau înscrise cifre care ilus
trează dezvoltarea economiei dobrogene în anii puterii populare. 
Să desprindem o singură cifră deosebit de grăitoare: 50 de noi 
unități puternice au îmbogățit harta industrială a Dobrogei. In 
fruntea coloanelor pășeau muncitorii șantierului naval, docherii 
și marinarii. Au trecut apoi muncitorii și tehnicienii uzinei de 
acid sulfuric și superfosfat de la Năvodari, colectivele fabricilor 
de celuloză „Palas'. de ambalaje metalice din Constanța, între
prinderilor de construcții etc.

Umăr la umăr cu muncitorii au demonstrat harnicii lucrători 
ăi ogoarelor înfrățite din Dobrogea. In primele rînduri se aflau 
muncitorii gospodăriilor agricole de stat Agigea, Ovidiu, Moș
neni și Mangalia, colectiviștii din Palazu-Mare. 23 August și 
Tuzla, mecanizatorii de la S.M.T. ,J23 August**, stațiune distinsă 
pentru a doua oară cu steagul roșu și diploma de unitate frun
tașă pe ramură în întrecerea socialistă. De pe graficele și pa
nourile colectiviștilor, ale muncitorilor din G.A.S. și S.M.T., am 
reținut cîteva cifre semnificative care consemnează adîncile 
prefaceri survenite în viața țărănimii muncitoare din această 
parte a țării. Față de anul 1957. anul cînd s-a încheiat colec
tivizarea în regiune, producția medie realizată anul trecut în 
gospodăriile agricole colective a fost la grîu cu 38 la sută mai 
mare, la porumb cu 84 la suta, iar la floarea-soarelui cu 68 la 
sută. Ca urmare a veniturilor obținute, nivelul de trai al colec
tiviștilor a crescut neîncetat. în prezent, circa jumătate din 
numărul familiilor de colectiviști din regiune locuiesc în casc 
noi sau complet renovate. Lumina electrică a pătruns în peste 
300 de sate. Sărbătorind cea de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei, miile de demonstranți de la mitingul din Constanța, 
și-au manifestat recunoștința și dragostea față de partid, hota- 
rîrea de a munci cu și mai mult elan pentru sporirea producției 
industriale, pentru întărirea economică a întreprinderilor so
cialiste. pentru sporirea producției agricole. miHAESCU

PITEȘTI
u mindrie și satisfacție pentru realizările dobindițe 

H JjQg sub conducerea partidului, oamenii muncii din
Pitești — centrul unei' regiuni altădată înapoiată 

jR? economic, azi aflată în plin proces al industrializa- 
rii socialiste — au adus la demonstrația lui August 

• mărturiile unei munci avîntate, ale unor importante 
prefaceri petrecute pe harta ținutului. Lingă mun

citorii Uzinei de piese auto din Colibași. care au raportat 
o creștere de 12 ori a producției față de anul 1955, Ungă har
nicii petroliști al noii ..Prahove argeșene", au defilat creatorii 
marilor obiective industriale in curs de construcții: muncitorii 
și tehnicienii de pe șantierul marii Hidrocentrale „16 Februa
rie", constructorii și montorii Uzinei de aluminiu din Slatina, 
precum și tînărul colectiv al Combinatului de industrializare a 
lemnului din Pitești, care cuprinde zece fabrici de mare capa
citate. Succesele lor — succesele unei munci pline de dăruire 
și abnegație — se măsoară în milioane de metri cubi de pămint 
excavat, în sutele de mii de tone de beton și oțel, modelate in 
impunătoare construcții, în lupta pentru scurtarea termenelor 
de execuție, pentru darea în funcțiune a acestor importante 
obiective. S-au mai aflat în coloane, recomandîndu-se laconic 
prin grafice cu bilanțuri bogate, și lucrătorii întreprinderii de 
electricitate — fruntașă pe țară — care a terminat de curînd 
electrificarea celui de-al 500-lea sat din regiune. Succese la fel 
de bogate au raportat constructorii, care se mîndresc cu con
struirea a aproape 4 000 de apartamente și a numeroase edificii 
social-culturale. La demonstrație au fost prezenți numeroși co
lectiviști din jurul orașului Pitești, precum și lucrătorii stațiunii 
experimentale agricole.

AURELIA POPESCU

Folo 1I, CUCU
Pionieri, mindria tării

j Artiștii amatori vă
la spectacolele ce vor avea lot pe estradele Capitalei io

in dtipă-amiaza zilei de 
23 August pînă seara tîrziu 
în parcuri, grădini și piețe 
din Capitală și din celelalte 
localități ale țării, sute de 
mii de oameni ai muncii au 
participat la numeroase ma
nifestări culturale, serbări 
populare și cîmpenești, ma
nifestări sportive, la care 
și-au dat concursul artiști 
profesioniști și amatori.

Publicăm, mai jos, mani
festările artistice ce vor ti
vea loc pe estradele Capita
lei astăzi, 24 August.

Estrada de la Expoziția „Reali
zări ale economiei naționale"

La orele 11, formații artis
tice de la Palatul pionierilor, 
la ora 19,30 program artistic 
susținut de actorii Teatrului 
de Operă și Balet, Teatrului 
..C. Tănase“ și Circului de 
Stat.

Piața Republicii
Formații artistice de ama

tori de la Casa de cultură a 
raionului Nicolae Bălcescu, 
Fabrica de tricotaje București. 
Fabrica de bere „Rahova" 
UCMB și Cooperativa „Arta 
populară', fanfara de la Uzi
nele Vulcan.

Orchestrele de muzică popu
lară și ușoară de la Fabrica

cei din Pitești

„Doina44, S.G.C.M. și între
prinderea „Automatica" și 
formația de dansuri de la 
„Electrobobinaj".

Vitan
Orchestra de mandoline și 

formația de dansuri de la Coo
perativa „Igiena44, selecțiuni 
din programul brigăzilor ar
tistice de la „ICECHIM" șl 
„Nufărul", soliști și orchestre
le de muzică populară și ușoa
ră de la Cooperativa „Radio- 
Progres44 și „ICECHIM", for
mația de dansuri a Casei de 
cultură a tineretului „Tudor 
Vladimirescu" și grupul vocal 
folcloric de la M.I.F.C.

Spectacole, festivaluri, con
certe și recitaluri, programe 
ale brigăzilor artistice de agi
tație, seri de dans și carna
valuri vor avea loc în aceste 
zile pe estradele: Izvor, Oto- 
peni, Șoseaua Giurgiului, Pre
lungirea Ferentari, Jiului.
In parcuri, grădini și în pădu
rile din împrejurimile Bucu- 

reștiului
Cișmigiu

Montaj literar-muzical în
chinat măreței sărbători a Eli
berării prezentat de ICEM, so
liști și orchestrele de muzică

Demonstrează oamenii muncii din Ploiești... Foto: ĂGERPRES
.

DE EA DEPOZIȚIA REAIIZARIIOR EIMOMIEI NATIONALE A R. P. R.
„Este remarcabil 

felul cum se prezintă 

întreaga expoziție"

Impresiile 
unor oaspeți 

străini

invită
ziua de 24 August
populară și ușoară de la IPSM, 
ICEM și ISB.

Pădurea Băneasa
Taraful și soliștii de la 

ICRA, Academia R.P.R., soliști 
de muzică ușoară de la 
ICEMIN și orchestra de la 
IPROCHIM.

Parcul „8 Mai"
Brigăzile artistice do agita

ție, orchestrele și soliștii de Ia 
I.T.B.-Ateliere, întreprinderea 
„Suveica", ICEM, soliști vocali 
și formația de muzică ușoară 
de la ISPE. Programul artistic 
va fi urmat de dans.

Snagov
Soliști și orchestra de muzi

că populară și ușoara de la 
S.P.C.

Pădurea Andronache

Formații artistice de ama
tori de Ia întreprinderea „Su
veica44 IPRS Băneasa, Spitalul 
„Emilia Irza", I.T.B. Floreas- 
ca.

Pădurea Pustnicul
Formații artistice de ama

tori de la CRC, FRB, Căminul 
cultural Băneasa.

Pădurea Mogoșoaia
Formația de dansuri, orches

tra de muzică populară și u- 
șoară de la MTTc, „Tableta- 
și „Tehnometal44.

Primirea de către ministrul Forțelor Armate 

ale R.P. Romine a viceamiralului G.K. Cernobai
Duminică, ministrul Forțe

lor Armate ale R. P. Romine, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, a primit pe viceami
ralul G. K. Cernobai însoțit 
de un grup de ofițeri superi
ori de pe navele „Dzerjinski" 
și „Plamennîi", care se află în- 
tr-o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat, ge- 
neral-locotenent M. Burcă, 
adjunct al ministrului forțe-

lor armate, general-maior I. 
Dincă, secretarul Consiliului 
Politic Superior al Forțelor 
Armate ale R. P. Romine, vi
ceamiralul Gr. Marteș, coman
dantul marinei militare a R. P. 
Romine.

A fost prezent atașatul mi
litar al Uniunii Sovietice la 
București, colonel V. S. Ma- 
kovkin.

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

Dl Renaud Jcan-Claude, medic 
dip Paris, împreună cu șoția, se 
află în țara noastră printre miile 
de turiști care în acest sezon își 
petrec concediul la noi.

Ne-am adresat celor doi vizita
tori străini cu rugămintea de a 
ne împărtăși cîteva impresii pri
vind expoziția. Dl. Renaud ne-a 
spus printre altele : .,Ca medic 
stomatolog am să ntă refer în pri
mul tind la sectorul de utilaj și 
apafataj medical aflat intr-unui din 
standurile expoziției. Constat ai 
bucurie că aveți un larg sortiment 
de medicamente-, foarte frumos 
prezentate. Mi-a făcut o deosebită 
impresie aparatajul destinat cabi
netelor stomatologice, îndeosebi 
aparatul „Dentior* produs de fa

brica rominească l.O.R." în legă
tură cu expoziția în ansamblu, Dl. 
Renaud Jean-Claude ne-a spus : 
„Este remarcabil felul cum se pre
zintă întreaga expoziție, bine or
ganizată, luminoasă, ușor de vizi
tat. Este o adevărată plăcere s-o 
vezi. Deși nu sînt specialist, mi-a 
produs o puternică impresie secto
rul mașini-unelte, care dovedește 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei ctv“.

în discuție intervine D-na 
Renaud, care face o caldă apre
ciere la adresa mobilei prezentate 
în expoziție, a produselor alimen
tare, a blănurilor. „Vreau să măr
turisesc cu plăcere că încălțămintea 
și confecțiile romînești se află Iii 
nivelul celor mai elegante produse

similare din Paris ; de asemenea, 
articolele de sticlărie sint realizate 
la un înalt nivel artistic".

„Am putut constata 

progresul . 

extraordinar făcut 

de economia 

rominească"

Dl. S. E. P. Edmund, reprezen
tant pentru Europa Centrală al cu

noscutei firme britanice Rolls- 
Royce, pe care l-am întîlnit în in
cinta pavilionului central al expo
ziției, ne-a declarat: „Sînt foarte 
impresionat în primul rînd de me
toda modernă și științifică a or
ganizării expoziției. Felicit pentru 
aceasta pe organizatorii săi. Am 
vizitat majoritatea standurilor și 
am putut constata progresul 
extraordinar făcut de economia 
romînească în ultimii ani".

Rugat să ne răspundă cale este 
părerea sa în legătură cu sectorul 
construcției dc mașini, Dl. S.E.P. 
Edmund ne-a declarat : „Constat că 
mașinile-unelte se află din punct 
de vedere tehnic la un nivel foarte 
avansat, o parte din ele fiind do
tate cu mijloace electronice de co
mandă și control, ceea ce repre
zintă ultimul cuvînt în tehnica 
mondială. Și în această privință 
progresele dv. sînt remarcabile. 
Vizita pe care o fac acum în Romî- 
nia, la interval de doi ani, vine 
să confirme pașii înainte pe care 
i-ați făcut".

PE SCENA ÎN AER USER in inâoi expoz.ziei.
j8oo de locuri stau lu t .sitxe&eise- cure ver zrea prilejul
să vizioneze in fiecare sexri fid^e ie estradă, demonstra:-.:
de gimnastică, seri de balet. «voiri* «i efre mznHestatri cultu-
ral-artistice.

LUNI 24 AUGUST LA ORA pe enradâ dm inerta expozi
ției se va desfășura PARADA MODEL ca cane pnlei vizitatorii vor 
putea admira realizări în coaesiul eneef.er de confecții pentru feme, 
bărbați și copii, precum și Imw modei anaiai 2965.

în continuarea arturi a Tear-lx sadac maaic:'
„C. Tănase", ai Teatrului de Sat de Oneres». arcaș si de U Circul 
de Stat vor prezenta un spectacoL

LA PAVILIONUL .4KTE! POPULARE Lziărzle selec
ționate pentru cea ies treza rrrozs-t* heeaie -trxe.tesju de cric 
populară.

Din cele aproape 66jooo âe ery-.-r L; 599 ie expoziții co
munale (aprilie 19^4) juriul 2. ze-g lungul fazelor eofr.i -
nale, raionale și rtgicmie jeste 2 000 ia eâiettt. âmtre care cele 
mai reușite se zisese azd iu Exuoz^iu TevMieuui.

Se pot vedea eosrirr? tin: rus?
de port popular, cenuntu. scafyfuri s iaenstBhm tn team. oHette 
de artizanat etc.

MULȚI VIZITATORI care cec pta» pavuaooui x>a«i-chnu*i se 
opresc mirați și amuray. totodată, in țața ecranoxi âe tderaunc 
care, datorita unei miri camere de luat vedeți, praketeazâ pe Ioc tot 
ce se afla m fața hu. Ftecaxe vizitator iși poete astfel mdepUni do
rința de a se vedea pe un ecran al televiziunii



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

București

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 

Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Supreme și al guver
nului Republicii Populare Democrate Coreene, precum și în 
numele întregului popor coreean, vă transmitem dv„ și prin dv. 
poporului frate romîn, cele mai călduroase felicitări și salutări 
cu ocazia marii sărbători naționale a poporului romîn — cea 
de-a XX-a aniversare a Eliberării Romîniei.

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

Poporul romîn, care cu douăzeci de ani în urmă, s-a ridica: 
la insurecția armată de la 23 August, organizată și condusă de 
Partidul Comunist din Romînia, a răsturnat regimul fascist și 
guvernul ' burghezo-moșieresc și a cucerit libertatea țări:, instau- 
rînd pentru prima dată în istoria ei propria sa putere.

După eliberarea țării, poporul romîn, învingind diferite gre
utăți și încercări, a desfășurat cu suces construcția socialismului 
și prin aceasta a transformat patria sa într-un sca: socialist 
dezvoltat industrial-agrar.

In Romînia au fost create o industrie puternică și o agricul
tură socialistă, se ridică rapid și nivelul de viață material și 
cultural al oamenilor muncii.

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

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

Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele poporu
lui romîn, ca de propriile sale succese.

Exprimîndu-ne încrederea că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre popoarele celor două țări — Coreea și Romînia — 
bazate -pe principiile internaționalismului proletar, se vor în
tări și dezvolta tot mai mult și în viitor, vă dorim din tot su
fletul, dv. șî poporului frate romîn noi succese în lupta pentru 
dezvoltarea și înflorirea țării, pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului.

KIM IR SEN, 
Președintele Comitetului 

Central al Partidului Muncii 
din Coreea, 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri 

al Republicii Populare 
Democrate Coreene,

ȚOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 
Democrate Coreene

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Conjitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romine
București

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

a poporului romîn asupra fascismului, victorie care a creat con
dițiile pentru construirea socialismului in Romînia, în numele 
Comitetului Central ai Partidului Comunist Bulgar, al Prezidiu
lui Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, în numele întregului popor bulgar și al 
nostru personal, transmitem Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine, poporului romîn frate și dv. 
personal, cele mai sincere salutări și urări de bine.

în cei douăzeci de ani ai puterii populare, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, harnicul popor romîn, in condi
țiile prieteniei, colaborării frățești și întrajutorării cu popoarele 
Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste, a obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii țârii, in ridi
carea nivelului de trai al oamenilor munci:. Poporul romîn în
deplinește cu succes directivele celui de-al IlI-iea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn privind desăvârșirea construcției 
socialismului în patria sa.

Nor urmărim cu mult interes și sinceră simpatie realizările 
poporului romîn frate, vecin cu noi, in cursul celor două dece
nii. în industrializarea țării, în transformarea a agri
culturii și în ridicarea continuă a culturii și bunăstării poporu
lui din Republica Populară Romînă.

Prietenia de veacuri dintre popoarele bulgar si romin a 
căpătat un conținut nou in ultimele două decer.u de viață :-ber? 
In cadrul comunității socialiste mondiale ea joacă un rol sub
stanțial în dezvoltarea țărilor noastre.

In ziua însemnatei sărbători a celei de-a XX-a aruversăr a 
Eliberării patriei dv., vă dorim din toată inima, drag- tovarăși, 
noi succese in construcția socialistă, în lupta pentru pace trai
nică și colaborare între popoare în Balcani și in lumea în
treagă.

Trăiască ?i înflorească în veci prietenia și colaborarea fră
țească bulgaro-romînă !

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria 
GHEORGHI I BAIKOV 

Președintele Prezidiului Adunării Popular* 
a Republicii Populare Bulgaria
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine 
Tovarășului ȘTEFAN VOITEC, 

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București 
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Romîniei 
de sub fascism, vă transmitem dv și întregului popor romîn 
frate, în numele populației din Republica Democrată Germană 
și al nostru personal, felicitări frățești și cordiale.

De la eliberarea de sub fascism, poporul romîn a obținut 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, în strînsă co
laborare și alianță frățească cu statele socialiste, succese cu 
adevărat istorice în construirea unei noi și puternice Rominii 
socialiste care, pe baza acestor succese, se bucură de tot mai 
multă autoritate și stimă în rîndul popoarelor iubitoare de pace 
din întreaga lume. Populația Republicii Democrate Germane 
felicită din toată inima poporul romîn pentru aceste progrese.

Dezvoltarea ambelor noastre țări confirmă pe deplin că suc
cesele obținute și perspectivele de dezvoltare continuă se ba
zează pe aplicarea consecventă a marxism-leninismului, a inter
naționalismului proletar, precum și pe ajutorul prietenesc și co
laborarea cu celelate state socialiste, îndeosebi pe sprijinul fră
țesc al Uniunii Sovietice, forța conducătoare a păcii, socialism :• 
lui și a progresului în lume.

Politica guvernului Republicii Populare Romine in lupta 
pentru pace, pentru dezarmare generală și totală și pentru în
făptuirea principiilor coexistenței pașnice, găsește sprijinul de
plin al populației Republicii Democrate Germane.

Un factor hotărîtor în lupta pentru asigurarea păcii in Eu
ropa și în lume îl constituie împiedicarea planurilor agresive și 
aventuriste ale rrulitariștilor și revanxiștilor vest-germani. Repu
blica Democrată Germană va lupta în continuare, ca și pînă 
acum, cu toate forțele sale. împotriva politicii Germaniei occi
dentale de revanșă și înarmare atomică, care amenință și secii 
ritatea și pacea Republicii Populare Romine și succesele sale 
constructive, și va continua eforturile sale pentru încheiere; 
unui tratat de pace german și rezolvarea pe această bază a pro
blemei Berlinului occidental. Republica Democrată Germană 
cere transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber și 
neutru.

Putem constata cu satisfacție că relațiile dintre cele două 
state ale noastre s-au dezvoltat continuu in domeniile econo
miei, științei și culturii, pe baza intereselor și țelurilor comune 
în construirea socialismului și în lupta pentru asigurarea păcii. 
Succesele obținute pe această linie oferă perspective favorabile 
pentru lărgirea și adincirea colaborării statelor noastre pe baza 
internaționalismului socialist, a avantajului reciproc și a aju
torului frățesc reciproc Aceasta va servi la îndeplinirea obiec
tivelor țărilor noastre în desăvîrșirea construcției socialismului 
și va reprezenta o contribuție eficace la succesul luptei pentru 
asigurarea păcii și la întărirea comunității țărilor socialiste, pre
cum și la victoria socialismului in întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul.

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

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane 
OTTO GROTEWOHL 

Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Democrate Germane 
Prof JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei populare, 

a Republicii Democrate Germane 
Prof. Dr. ERICH CORRENS 

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei 

Democrate

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
Buatnțti

Cu ocazia marii sărbători naționale — cea de-a XX-a ar 
versate a Eliberării Romîniei — vă trimitem dv. și poperu-_
frate romîn cele mai sincere felicitări și urări.

Dorim din toată inima ca poporul romîn iubitor ce liber
tate, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romir ș: a 
nului său, să obțină noi succese în lupta pentru cr.*:.-.:*.- 
socialistă a țării, pentru apărarea independențe, r.ai.ma.* * 
întărirea multilaterală a Republicii Populare Romm— cx 
prietenia veche și de nezdruncinat dintre popoarele noasire lă
țești sa crească și să se întărească neconter.i: pe 
atotbiruitoarelor principii ale marxism-leninismului si t- 
ționalismului proletar, pentru binele lor rnm.in per.:*_ —0 *
cauzei socialismului și păci: în Balcani ș: in lumea irmeagi

Tirana

ENVEB HODJA 
Prim-serreUr al Cornitetahu Cestral 

al Panidulri Maorii ta Aibiaxa. 
HADJI LLESHI 

Președintele Prezidiului Adunării Fngwlirt 
a Republicii Populare Albania 

MEHMET 8BEBU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversar, a Eliberării naționale 
de sub jugul nazisto-fascîs:, în numele poporului Cubei și al 
guvernului revoluționar avem deosebita plăcere de a vâ trans
mite dv*, șj prin dv. poporului și guvernului romin. felîritărLe 
noastre frățești.

Folosim acest prilej pentru a vâ exprima bucuria noastră 
tați de progresele obținute ia constr uit ea societâpi socialiste și 
pentru a formula calce urări de prosperitate și fericire pentru 
Ura dv

Ne exprimăm, de asemenea, certitudinea că legăturile 
st rinse de prietenie, care unesc popoarele și guvernele noastre, 
comunitatea scopurilor pe care le urmări— vor contribui Ia 
întărirea sistemului sociala*, la iniringerea imperiansmulun la 
triumful popcarelor care luptă pentru emanciparea lor și la 
consolidarea păci-; moadiale.

Cu sentimenu de înaltă crru. dera;iune și pr.e.enie.
Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 

Președintele Republicii Ca ba 
Comandant FIDEL CASTRO RUZ 

Prim-miaislni al guvern al oi reveluțioiiAr

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

Bucurtșu
Guvernul și poporul Indiei mi se alătură in a transm :c 

Excelenței Voastre, guvernului și poporului Romîniei salutul 
nostru cordial cu prilejul fericit al celei de-a XX-a ariverse.- 
a Zilei Naționale a Romîniei.. împreună cu sincerele noasîre 
urări de bine pentru sănătatea cv. peisanală și pentru progre
sul și prosperitatea poporului Romîniei.

8. RADHAKB1SHNAX

Excelentei sale

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București
Cu fericitul prilej al Zilei Naționale a Republicii Populare 

Romîne, ani marea plăcere să pot transmite Excelenței Voastre 
și poporului Republicii Populare Romîne, in numele guvernului 
Șl poporului Republicii Indonezia ca și al meu personal, felici
tările noastre cele mai cordiale și sincerele noastre urări de 
bine pentru sănătatea și fericirea personală a Excelenței Voastre 
Și pentru progresul și prosperitatea poporului dv.

SUKARNO 
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

,• 4 ■ ■ București

Cu prilejul,' celei dș-a aniversări a sărbătoririi zilei
dv, naționale, transmit Excelenței Voastre și poporului Romîniei 
felicitări' și bunele noastre urări.

LYNDON B. JOHNSON
DEAN RUSK

’Washington, Casa Albă

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Romîniei 
de sub ocupația fajscistă, doresc să vă exprim.dv., guvernului și 
poporului Republicii Populare Romîne sincere felicitări perso
nale, precum’ și cele ale guvernului și poporului Ghanei.

KWAME NKRUMAH 
Președintele Republicii Ghana

MOSCOVA 23. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Presa 
centrală sovietică a consacrat un 
spațiu larg celei de a 20-a aniver
sări a Eliberării Romîniei.

„Pravda“ din 22 august a publi
cat o pagină. în legătură cu sărbă
toarea poporului romîn. In deschi
derea paginii este publicat artico
lul intitulat „20 de ani de muncă 
creatoare", semnat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In a- 
ceeași pagină au apărut, de ase
menea, articole semnate de poetul 
Tudor Arghezi, Dumitru Tomozei, 
director general al uzinei „1 Mai“ 
din Ploiești, Ștefan Tripșa și 
Gheorghe Goina, Eroi ai muncii 
socialiste.

în „Pravda" dc duminică au 
fost publicate textul integral al 
cuvântării tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și cuvîntul de salut 
al tovarășului A. I. Mikoian la se
siunea solemnă a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

In articolul de fond, consacrat 
aniversării Romîniei, „Pravda" 
serie că cei 20 de ani care au tre
cut reprezintă o dovadă luminoasă 

a înfăptuirilor istorice de care 
este capabil un popor, care a luat 
puterea în niîinile sale". Sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, se subliniază în articolul 
de fond, oamenii muncii au înfăp
tuit într-o perioadă scurtă trans- 
formări sociale radicale, au obținut 
minunate succese în dezvoltarea 
eccr.omiei și culturii. în țară este 
tradus cu succes în viață progra
mul desăvârșirii construcției so
cialiste.

O pagină a ziarului „Iszvestia" 
i.-utulată „Ne bucură victoriile 
dumneavoastră, prieteni", rela
tează despre sesiunea solemnă de 
Ia București. Pagina cuprinde, de 
asemenea, articole ale unor ziariști 
rrirird. care înfățișează unele din 
realizările din aceste două decenii 
din țara noastră.

Ziarul „Krasnaia Zvezda" con
sacră, de asemenea, o pagină inti
tulată .,20 de ani victorioși" ani
versării Eliberării Romîniei.

Pagina cuprinde și un interviu 
acordat ce generalul de armată 
Leoctin Sălăjan. ministrul forțelor 
asmate ale R.P.R.

R. P. Polonă

despre
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președintele Adunării naționale, 
Frantișek Krajcir, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vaclav 
David, ministrul afacerilor exter
ne, secretar al C.C. al Frontului 
național, dr. Josef Plojhar, mi
nistrul sănătății publice, gencral- 
colonel Otakar Rytir, prim-locții- 
tor al ministrului apărării națio
nale și setul marelui stat major 
cehoslovac, miniștri adjuncți, 
membrii corpului diplomatic, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, numeroși oameni ai muncii.

Au luat parte membri ai Amba
sadei R.P. Romîne .la Praga. ■

La adunare au' luat cuvîntul dr. 
Ccstmir Cisar, ministrul învață-' 
mîntului și culturii și prof. Gh. 
Nițescu,. ambasadorul R.P. Romî
ne la Praga.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic la 
care și-au dat concursul' orches
tra de cameră din Praga, soliști ai 
Teatrului național din Praga și 
ansamblul cehoslovac de stat de 
cîntece și dansuri, care a execu
tat muzică populară romînească.

R. P. Bulgară
SOFIA 23. — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite :
Presa bulgară din 23 August 

publică numeroase materiale con
sacrate celei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist. „Raboinicesco Delou 
consacră acestui eveniment o pa
gină specială sub titlul „23 Au
gust, sărbătoarea națională a 
R. P. Romîne". Pagina cuprinde 
articolul intitulat: „Cea mai lu
minoasă dată în istoria Romîni- 
ei“, un reportaj despre transfor
marea satului Storobăneasa, pre
cum și un material despre noul 
combinat chimic de la Onești, 
cifre și fapte și imagini din in
dustria R.P. Romîne. Ziarul pu
blică, de asemenea, o amplă re
latare despre sesiunea ■ solemnă 
a Marii Adunări Naționale.

Ziarul „Trud" consacră acelu
iași eveniment trei sferturi de 
pagină sub titlul „Salut poporului 
romîn, constructor al vieții noi". 
Materiale despre aniversarea 
eliberării Romîniei au mat pu
blicat ziarele „Zemedelstvo Zna- 
me", .'Koopcrativr.o Selo“. 
Acesta din urmă publică o pagină 
pregătită de redacția ziarului 

Agricultura socialistă".

R. P. Ungară ,
BUDAPESTA 23. — Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite :

Presa din Budapesta consacră 
spații largi celei de-a 20-a ani
versări a e:iberă~î Romîniei, pu- 

editoriale, pagini speciale, 
Kțanaje in care sin: relevate 
s.ccesele ccrinute de oamenii 
fgg-wii cm Rcxnima în ultimele 
docâ decenii.

Ziarul ^Nepszabadsag* a pu
blicat dmninică pe pagina india o 
z-plâ relatare asupra desfășură- 
r.i sesiunii Marii Adunări Națio
nale consacrată celei de-a 20-a a- 
niversarj a eliberării Romîniei, în 
care sînt reproduse extrase din 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și din cu
vântul unor șefi ai delegațiilor 
de partid și de stat invitate la 
sărbătoarea țării noastre.

Intr-un reportaj transmis din 
București de corespondentul zia
rului ..Nepszabadsag*, sînt în- 
râdșate pe două pagini aspecte 
ale realizărilor obpnuîe de popo
rul rtxrH în vitrinele două dc- 
cerui.

Zursl ^Magyar NesLzrt’ a con
sacra: aproape întreaga pagină 
intn sârbâtorii naționale a Ro- 

pcîlicr.d un editorial 
cc^sacraz acestui eveniment pre- 
cmb și o r^atare a seshmii Marii 
Adxnâri Napnnale.

Republica Cuba
HAVANA ZJ (Agerpres). — 
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Eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, Radiodifuziunea cu- 
bană a organizat săptămîna 
muzicii romînești. Zilnic s-a 
transmis muzică cultă și popu
lară romînească și știri despre 
viața și realizările poporului 
romîn în cei 20 de arii de la 
Eliberare.

Birmania
RANGOON, — Ambasadorul 

R. P. Romîne în Uniunea Bir- 
mană, Gheorghe Popescu, a o- 
ferit o recepție cu prilejul ce
lei de-a 20-a • aniversări a Eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist. La recepție au luat 
parte colonel Than Sein, mi
nistrul industriei, minelor și 
muncii, colonel Khin Nyo, șef 
adjunct al statului major al 
forțelor navale, membri ai 
Consiliului revoluționar, U Thi 
Han, ministrul afacerilor ex
terne, U Soe Tin și U Ohn 
Kin, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, înalți func
ționari de stat, membri ai 
corpului diplomatic, oameni 
de cultură, de afaceri, ziariști.

Grecia
ATENA 23. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite: Presa greacă con
tinuă să publice articole cu 
prilejul celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării Romîniei. 
Cotidianul guvernamental „Ta 
Nea" publică al treilea articol 
despre R. P. Romînă intitulat; 
„Romînia merge înainte e- 
mancipată, poporul fiind unit. 
Ea valorifică bogăția ei imen
să".

Romînia, remarcă ziarul, 
sărbătorește cea de-a 20-a ani
versare într-o atmosferă de 
reconstrucție totală. Construc
ția statului socialist bazată pe 
temelii solide, înaintează cu 
pași mari. Romînia intră în 
cel de-al treilea deceniu al e- 
liberării ei, cu fruntea sus, 
mîndră, optimistă și fericită, 
în istoria romînilor, 23 August 
1944 a deschis un nou capitol, 
cel mai hotărîtor pînă acum. 
De la ziua aceea, a Eliberării, 
s-au scurs 20 de ani și în a- 
cești 20 de ani s-au înfăptuit 
mari opere în țară. Noua con
ducere a restabilit unitatea 
poporului, a împlinit visurile 
poporului. Și azi Romînia este 
una dintre țările cele mai 
prospere din Europa de răsă
rit".

„Dimokratiki Allaghi" sub
liniază într-un articol că în cei 
douăzeci de ani, Romînia a 
obținut mari succese, învin
gind multe greutăți legate de 
moștenirea grea a trecutului. 
..Azi, economia socialistă a 
Romîniei, scrie ziarul, dispune 
de o importantă bază indus
trială în dezvoltare continuă'. 
După ce menționează succese
le R. P. Romîne din diferite 
domenii, ziarul scrie că „po
porul romîn construiește azi 
cu optimism și siguranță viito
rul său, în timp ce luptă cu 
toate forțele sale pentru pacea 
în Balcani și în lume".

Ziarul „Avghi" consacră o 
jumătate de pagină marii săr
bători a Romîniei, publicînd 
un articol principal intitulat 
..20 de ani după răsturnarea 
jugului fascist. Romînia o vic
torie socialistă', precum și ru
brica „Cînd vorbesc cifrele', 
care ilustrează dezvoltarea e- 
conomică culturală a țării, cît 
și relațiile ei externe.

Argentina
BUE.VOS AIRES 23 (Agerpres). 

— Cu ocazia celei dc-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, ambasadorul 
R. P. Romîne în Argentina, Du- 
v..:-u Para, c oferit o recepție în 
saloanele Ambasadei din Buenos 
Aires in ziua de 21 august 1964.

Au luat parte dr. Miguel An
gel Zavala Ortiz, ministrul de ex
terne, dr. Ramon Vasguez și Jose 
Negsurel 'Armengel, subsecretari 
ti îKinisteruIui de externe și Culte, 
Rxxic-i Aamza. președintele Comi- 
s^ei ie poliiici exiemă a Senatu- 
LL Iiij Anton, președintele 
izterxnzr tl Carzisiei de politici 
externi « Cxfterii deputcților, dr. 
Abd. Stxz-.tz Ciaz. președintele 
Axsiextiei de Științe ezacie. ing. 
.--zdres Rxzlxzxuc, directcr gem- 
Ttl in YJ1^ fuzeționari superiori

din M.A.E., Ministerul Economiei 
și Banca centrală a Argentinei, de
putății și senatori,, conducători ai 
unor partide politice, oameni de 
artă și cultură și oameni de afa
ceri.

Finlanda
HELSINKI 23 (Agerpres). — 

La Helsinki s-a deschis săptă- 
mina filmului romînesc organi
zată de casa finjahdeză de fil
me „Suomi Filmi“ în .colaborare 
cu Asociația de prietenie Fin- 
landa-Romînia.

■ La festivitate a luat cuvîntul 
Vilho Silvola, președintele A- 
sociației de prietenie Finlanda- 
Romînia, și regizorul romîn Ion 
Popescu-Gopo, sosit Ia Helsinki 
împreună cu actorul lurie Darie 
pentru a participa la deschide
rea Săptămînii filmului romî
nesc.

Au lost prezentate filmele 10- 
mîneșli „La horă", „Alo, ați 
greșit tuimăruF, „Pași spre 
lână".

La deschiderea festivă a Săp
tămînii filmului au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Finlandei, 
ai Ministerului lnvățămîntului, 
ai vieții cinematografice și cui- 
tural-artistice, oameni de afa
ceri, ziariști etc.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați Ia Helsinki, ambasa
dorul R. P. Romîne în Finlanda, 
N. I. Vancea, și membri ai am
basadei R. P. Romîne. ‘

Radioteleviziunea finlandeză 
a transmis un interviu luat, cu 
acest prilej, regizorului Ion Po
pescu-Gopo.

Turcia
ANKARA 23 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. P. Romîite la An
kara, Ion Drînceanu, a organizat 
o recepție cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări a zilei de 2^ Au
gust. Au participat: Feridum 
Cemal Erkin, ministrul de externe, 
Bayramoglit, secretar general al 
M.A.E. Necdet Kent, secretar gene
ral adjunct al M.A.E., Mas Ah
met Kocak, subsecretar de stat la 
Ministerul de Interne, Halit Unal, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Muncii, Ihsan Dogramaci, recto
rul Universității din Ankara, Se- 
zai Erkut, primarul Ankarei; direc
tori generali și alți funcționari su
periori din M.A.E. și Ministerul 
Comerțului, de la Camera, dc Co
merț și dc la alte instituții, 
deputați, ziariști, oameni de cul
tură. Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai oficiilor diplomatice și alțt 
membri ai corpului diplomatic.

Brazilia
RIO DE IAN1ERO 23 (Ager- 

preș). — Ministrul R. P. Romine 
în Brazilia, Gh. Ploieșteanu, a o- 
ferit cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei, o 
recepție în saloanele Legației din 
Rio de Janiero. Printre numeroșii 
invitați prezenți au participat: 
ministrul Lauro Muller, reprezen
tantul ministrului de externe, 
Austregesildo de Athaydc, pre
ședintele Academiei braziliene de 
litere, mareșalul Adhemar de Qu- 
croz, președintele întreprinderii pe
trolifere de stat „Petrobras", Pe
reira Carmeiro, director președinte 
al. ziarului „Jornal do Brazii^, oa
meni de cultură, conducători și 
ziariști de la principalele ziare ditt 
Rio' de Janeiro, funcționari. supe
riori ai ministerelor și instituțiilor 
economice, oameni de afaceri etc.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni și membri ai corpului 
diplomatic.

Telespectatorii1 din diferite 
țări au putut viziona manifestă
rile prilejuite de cea de-a 20-a 
aniversare a eliberării Romîaiei 
de sub jugul fascist.

Televiziunea centrală din 
Moscova, posturile de televi
ziune din Varșovia, Budapesta, 
Praga, Berlin, au prezentat du
minică telespectatorilor parada 
militară și demonstrația oame
nilor muncii din București. O 
emisiune de sîmbătă a televi
ziunii din Moscova a fost con
sacrată sesiunii solemne a Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Postul de televiziune din So
fia a retransmis duminica seara 
de la București reportajul fii-' 
mat al parăzii militare și de
monstrației oamenilor muncii.

(Agerpres)

pe scurt «pe sexir
MOSCOVA — La zz azgzst 

rix Ujiaara aa sos?
Ursari Hxhrii ai P*-
n--'r-r-1*-» _rrriTUT țr*. «Cosx.es- 
42" «: , Coseos-x-'.

Larsarta sarelzCoc ^rnsmos-42* 
șî . Cosxas-43* a fosz efscriutâ ce 
o singarâ nriru pci:iă>are.

Pe satdîu este insuliță o apa
ratura știizrincâ- cesr.nati conti
nuam czrcrtam senului cosmic in 
confonr::a:e cx rrogramul anun
țat ce agenția TASS 1< 16 martie 
102.

Satelitul . CosmQs-41' a fost 
plasat pe orbita cu următorii pa
rametri inițiali :

— Perioada ce revoluție 11 ore 
55 minute ; distanța maximă de 
suprafața pamintului (la apogeu 
39 S55 km; distanța minimă (la 
perigeu) 394 km; unghiul de în
clinație a orbitei față de ecuator 
— 64 grade. Sateliții „Cosmos-42" 
și ..Cosmos-43* au fost plasați pe 
orbită cu următorii parametri ini
țiali : ■ Perioada de revoluție 97,8 
minute ; distanța maximă de su
prafața Pămînlului (Ia apogeu)

1099 kzi; c 5tx~ța mimată Ha 
perigen) 252 km: usgfcul de în
clinație a cxriei fa^ de ecuator 
49 grade.

raăsurăt-r.ier efectuate 
arată că aparaa-u! instalat pe sa
telit funcțicnează r.cneaL

Centrul de coordonare «i calcul 
prelucrează informațiile care se 
recep por. tară.

ELISABETH'.TLLE — A zer.’ 
Reuter transmite că potnvrt mesa
jelor prin radio sosite îa acest 
oraș, răsculațiî congolezi care ac
ționează în Katanga de cord au 
silit trupele guvernamentale sâ se 
retrag* din orașul minier Menono. 
In același timp. la Leopoldville 
s-a anunțat că răsculații au ocupat 
orașul Lisala, capitala provinciei 
Moyene Congo. Un mesaj recep
ționat la Elisabethville a făcut cu
noscut că aeroportul orașului Ka- 
balo, reocupat de trupele guverna
mentale în urmă cu o săptămîna 
este supus unui bombardament pu* 
•ernic ‘de artilerie și moTtiere din 
partea răsculaților, astfel incit a- 
v ioanele guvernamentale care 
transportă .întăriri, nți roai .pot ate
riza. După cum relatează agenția

.Associated Press, avioeaele guver
namentale ctxsgoleze au fost aver
tizate să nu mai zboare deasupra 
orașelor Stanlevriue. Shabunca și 
Kindu. aflate în sriinCe răsculati- 
Ior intrucit «ici au fost instalate 
unități de artilerie antiaeriană.

LONDRA — între 17. si 21 «a- . 
gust a.c. s-au desfășurat la Uni- ! 
versitatea dm Cambridge lucrările ■ 
celui de-al X-Iea Simpozion Inter- i 
national organizat de „Institutul 
combustibilului". La această întru
nire, la care au participat circa 
700 de delegați din 25 de țări, au 
fost prezentate aproximativ 140 de 
comunicări.

Atit lucrările prezentate, cît și 
discuțiile purtate pe marginea lor 
au prilejuit un larg schimb de pă
reri și experiențe între participant 
intr-unui din domeniile cele mai 
importante ale științei și tehnicii 
m edeme.

La lucrările simpozionului a luat 
parte și o delegație, romînă com
pusă din- prof. , ing. Constantin- A- 
ramă, membru corespondent al- A- 
cademiei, jț.. P. Romîn? și ing. Jon 
Carabogdan.

La catafalcul lui 
Palmiro Togliatti

F.OMA 23. — Corespondentul 
Agerpres, O. Paler, transmite :

Zcd de mii de locuitori din ca
pitala Italiei au venit duminică la 
sediul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian, unde au 
trecut prin fața catafalcului pe 
care e depus sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Palmiro Togliațti. 
La catafalc fac de gardă conducă
tori ai Partidului Comunist Ita
lian, muncitori din Roma, luptă
tori din Rezistența antifascistă. 
Au fost depuse coroahe de flori 
din partea tuturor cartierelor din 
Roma, din partea organizațiilor 
de partid din toate provinciile 
Italiei.

Ziarul „Unita" scrie că pe adre
sa C.C. al P.C-. Italian au sosit pî
nă acum mii de telegrame și mer 
saje care exprimă un sentiment de 
profundă durere pentru •'pierderea 
suferită și cheamă la unitatea de 
luptă a clasei-muncitoarș, a-, tuțițr. 
ror forțelor democratice.
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