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Plecarea delegației de partid I 
și de stat a R. P. D. Coreene

Adunări publfce consacrate 
luptelor din august 1944

Impresiile se pot concentra într-un singur cuvînt :

ÎMPLINIRE

Luni dimineața a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
de stat a R.P.D. Coreene, care, 
la invitația Comitetului Cen
tral, al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat si 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine, a participat la sărbă
torirea celei de-a 2u-a ani
versări a Eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Kim Ir, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, conducătorul 
delegației, Kim Zon Han, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Ccreea. ministrul 
învățământului superior din 
R.P.D. Coreeană, Kim Do Man, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șef de sec
ție la C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea și Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Co
reene în R. P. Romină.

Pe Aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R.P.D. Co
reene.

Memorii delegației au fost, 
conduși la plecare de tovarășii 
Emil Bodnăraș, Alexandru 
Dcâ ghici. Bujor Almășan, 
membru al C-C. al P.M.R., mi
nistrul minelor și energiei 
electrice, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Dumitru 
Sîmulescu. membru al C.C. al 
P.M.R. ministrul îransporturi- 
lor și telecomunicațiilor, An
ton Breitenhofer, membru al 
C.C. al PM.R., membru al I 
Consiliului de Stat, Ghizela | 
Vass. membru al C.C. al i 
P-M.R-. Andrei Pâcuraru, 
membru supleant al C.C. al ; 
PMJG Ion Bucur, șef de sec
ție la CC. al P.M.R., Mircea 
Malița și Pompiliu Macovei, 
adjuncți ai ministrului aface
rilor externe.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
in R. P. Romină, precum și 
membri ai Ambasadei R.P.D. 
Coreene in R. P. Romină.

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

(Agerpres)

. în unele localități din țară, 
unde s-au desfășurat lupte 
armate, în perioada insurec
ției armate din august 1944, 
au avut loc luni adunări pu
blice, la care au participat un 
mare număr de oameni ai 
muncii, veterani din războiul 
antifascist, militari ai forțelor 
noastre armate.

La adunarea din comu
na Otopeni, unde forma
țiunile de luptă patriotice și 
unitățile militare romîne au 
zdrobit trupele hitleriste care 
încercau să pătrundă în Ca
pitală, au luat cuvîntul gene- 
ral-maior în rezervă Dan Io- 
nescu și participanții la lupte, 
Petrei Paleacu și Ion Huihup. 
Ei au evocat eroismul locuito
rilor comunei, care au contri
buit cu arma în mină alături

de formațiunile patriotice și 
militarii romîni la izgonirea 
fasciștilor.

La adunarea publică din 
orașul Constanța, despre lup
tele desfășurate în această 
parte a țării împotriva arma
telor hitleriste, a vorbit gene
ralul colonel-în rezervă Costin 
lonașcu, fostul comandant al 
divizei a 9-a infanterie, care 
a acționat aici în acea vreme. 
Vorbitorul a înfățișat episoade 
din luptele care au avut loc 
în portul și orașul Constanța, 
pe litoral și în alte localități 
din Dobrogea.

Au vorbit, de asemenea, că
pitanul în rezervă Ion Jugă- 
naru, plutonierul în rezervă 
Nicolae Dumitriu, sergentul

(Continuare în pag. a 11-a)

Plecarea unei delegații
a C. C. al P. M. R; la funeraliile 

tovarășului Palmiro Togliatti

n fluviu viu — mii 
de oameni, mii de 
impresii, în aceste 
zile de început, la 
Expoziția realiză
rilor economiei na
ționale.

Făuritorii produselor expuse 
iată, vin să le vadă. Exclama
rea atît de des întâlnită — ,,a- 
cestea sînt fabricate la noi“, 
„la crearea acestui produs am 
contribuit și eu !", împreună 
cu mîndria care răzbate în a- 
ceste cuvinte, se adună într-o 
exclamație unanimă, entuzia
stă : „acestea sînt realizările 
noastre!“...

In jurul standurilor se în
cing discuții, sînt adevărate 
schimburi de experiență, ade

vărate lecții, în vastul amfi
teatru al expoziției.

Care sînt oare standurile în 
jurul cărora se stîrnesc cele 
mai vii schimburi de păreri, 
cea mai vie participare ? Greu

VIZITÎND 
ECONOMIEI 

de precizat! Totuși, se poate 
spune că instalația de foraj la 
mare adîncime 3 D.H. 200 A 
a cunoscut cea mai mare aflu
ență de vizitatori. Pe plat
forma sondei care își ridică 
silueta subțire, în vecinătatea

coloanei infinite, perechea a- 
cesteia parcă — se perindă su
te de oameni. Desprindem din 
acest flux continuu un intere
sant grup de vizitatori : este 
vorba de elevii care vor să în-

EXPOZIȚIA 
NAȚIONALE 
vețe, mai departe, meseria de 
sondor. Oare idealul acesta 
era precizat înainte de a vizita 
expoziția, ori colosul care fo
rează la mai mult de 5 000 
metri adîncime, medaliat la 
Tîrgul Internațional de la

Leipzig, le-a dat acest imbold? 
în orice caz, aflindu-le do
rința, tovarășul Dalri Titu, me
canic, ghidul instalației 3 D.H. 
200 A le-a dat explicațiile cele 
mai frumoase cu putință; se 
poate spune că le-a ținut pri
ma lecție, aici, la expoziție, 
viitorilor sondori și specialiști 
.care- vor. duce succesele obți
nute în acest domeniu de țara 
noastră, mîine, mai departe.

Alături, în fața instalației de 
foraj T. 50 A. inginerul Gheor
ghe Șandru de la atelierele de 
reparații <— Aeroportul Bă
neasa, făcea o remarcă plină 
de adevăr și de poezie, în a-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a 111-a)

Luni dimineața a plecat la 
Roma, pentru a participa la 
funeraliile tovarășului Palmi
ro Togliatti, secretar general 
al Partidului Comunist Ita
lian, o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, alcătuită din to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, și Flo
rian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

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

In aceeași zi, delegația a so
sit la Roma unde a fost întîm- 
pinată de Emanuele Macaluso, 
secretar al C.C. al P. C. Ita

lian, membru al Direcției 
P.C.I., și de Arcangelo Valii» 
membru al comisiei centrale 
de control a P.C.I.

Erau prezenți ing. Mihai Ma
rin, ambasadorul R. P. Romîne 
la Roma, și membri ai amba
sadei.

în cursul serii, la sediul Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian delegația 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
depus o coroană la catafalcul 
Iui Palmiro Togliatti. Pe pan
glicile coroanei' erau înscrise 
cuvintele : „Neuitatului Pal
miro Togliatti, militant de 
seamă al Partidului Comunist 
Italian și al mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. Din partea Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn“.

Apoi, tovarășii Nicolae Cea
ușescu și Florian Dănălache, 
împreună cu tovarășii Mihai 
Marin, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Roma, și Stan Vale-

Ieri, pe stadionul Republicii 

din Capitală 19000 de artiști 

amatori și sportivi au dedicat 

marii sărbători a poporului nostru

Un grandios spectacol 
cu Itura l-sportiv

rian. consilier al ambasadei au 
făcut de gardă la catafalcul 
lui Palmiro Togliatti.

(Agerpres)

Stadionul Republicii dm Capi
tală, împodobit sărbătorește; a 
găzduit luni seară, în prezența a 
zeci de mii de bucureșteni, un 
spectacol cultural-sportiv, organi
zat în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist.

La spectacol' au asistat tovară
șii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Leonte Rătitu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință și cultură.

Au fost de față delegații de 
partid și de stat sosite în țara 
noastră pentru a participa la săr
bătorirea celei de-a 20-a aniversări 
a Eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, delegația R. P. Albania, 
în frunte cu Manush Myftiu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; delegația R. P. Bul
garia, în frunte cu general de ar
mată Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; delegația R- S. Ceho
slovace în frunte cu Otakar Simit- 
nek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului; delegația 
R. P. Chineze, în frunte cu Li Șien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, yicepre-

mier al Consiliului de Sts2 : dele
gația Republicii Cuba. fscr.te a 
Secundino Guerra, membru z.. Se
cretariatului organizatoric ti Parti
dului Unit al Revoluției Soczzxsit 
din Cuba ; delegația R. D. Ger
mane, în frunte cu Herman Ma
tern, membru al Birouhâ Politic 
al C.C. al P.S.U.G., locțiitor al 
președintelui Camerei Populare; 
delegația R.S.F. Iugoslavia, în 
frunte cu Lazar KolisevsJă, tum- 
bru al Comitetului Executiv el CC. 
al Uniunii Comuniștilor din 
slavia, președintele Comitetului Fe
derativ al Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia: 
delegația R. P. Polone, în frunte 
Franciszek Vaniolka, membru z.
Biroului Politic al C.C. al PNLUF 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; delegația R. P. Ur.gz-e 
în frunte cu Kallai Gyula, membru 
al Biroului Politic al GG x. 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; delega*,.: 
U.R.S.S., în frunte cu A. I. MAo- 
ian, membru al Prezidiului OG 
al P.C.U.S., președintele preziâ:-- 
lui Sovietului Suprem al U.RSS 
delegația R. D. Vietnam, în frun*.: 
cu Hoang Van Hoan, membru ci 
Biroului 'Politic al C.C. al Partid 
lui celor ce muncesc din Vietncrr 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. Apariția în tribuna ofi
cială a conducătorilor partidului și 
statului a fost salutată eu puter
nice aplauze și urale de tinerii a- 
flați pe gazonul stadionului și de 
oamenii muncii care au luat loc 
în tribune.

încărcate de vitalitate și măreție. 
5. am fremăta: de amplă bucurie, 
gindindn-ne la simbolica măreție 
a noaplor noștri care brăzdează 
;ai’. munți cărora Coșbuc sau Sa

ne leagă cu aurul dăruirii munca 
noastră. Fiindcă, am simțit, am 
văzut — la toți cei prezenți aseară, 
acolo, la acel monumental . spec
tacol cultural-sportiv dedicat celei

6crie adevărata odă de slăvire și 
prețuire acum, în anii noștri lu
minoși. Corul masiv (4000 de so
liști), impresionant, alcătuit din 
ansamblurile reunite, profesionis-

IMN DE SLAVĂ
ineanu le-an veșnic: in pagini 
om-iwpa si frumusețea. Si am d-
- : m de sfârșit ale
patrie — sugerate in acele desene 
mraar a impuri și inimi tinere
— aricea șt rritea locuri de care

de-a XX-a aniversări a Eliberării 
— mîndria de a se ști în coloana 
crier peste unsprezece milioane de 
loaniori ai patria noastre, de a 
ști ci sînt stăpinj defintivi și de
plini ai acestei țări căreia i se

te și amatoare, (susținut de pu
ternica fanfară) se îAâlța solemn 
și amplu în liniștea sărbătoreas
că a serii. îndt — asociind trupu
rile arcuite pentru a sene cu li
tere de lumină țara, cuvin teici

din ..Republică, măreață vatră" — 
am avut sentimentul că țara își 
celebrează prin cântec puterea, am 
avut senzația că țara cintă.

Și a urmat, apoi, intr-o armonie 
a detaliului și ansamblului impe
cabil. o lecție expresivă, agitatori
că despre realizările muncii con
structive, îa patria noastră socia
listă. Artiștii amatori — munci
tori. colectiviști, den și Rodeați 
— au desfășurat pe vastitatea 
stadionului tabjocrt tîi. reprezen-

NICOLAE DRAGOȘ

fConrinottre In peg. a U-a)

In Editura Politică 
a apărut 

în broșură :

„A XX-a 
aniversare 

a eliberării Rominiei 
de sub jugul 

fascist"
Expunerea tovarășului 

Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la 
sesiunea solemnă a 

Marii Adunării 
Naționale

Broșura este editată în tiraj 
de masă



Ieri, pe stadionul Republicii 

din Capitală 19000 de artiști UN GRANDIOS SPECTACOL
amatori și sportivi au dedicat 

marii sărbători a poporului nostru CUL TUR AL SPOR TIV
(Urmare din pag. I)

tind momente ale vieții noi a 
poporului nostru, care desăvîrșeș- 
te cu succes construcția socialis
mului, momente care au vorbit 
în graiul specific al dansului și 
cântecului, al versului înaripat 
despre avîntul luat de industrie, 
agricultură, știință și artă.

Cântecul melodios și grația 
mișcării gimnaștilor, dansul avîn- 
tat ori subtil cizelat într-o core
grafie solemnă, acea continuă miș
care de culori, toate la un loc au 
oferit privirii un adevărat afiș pa
noramic în care, sintetizată, pre- 
zentîndu-și valorile (fie că ele 
răspund la numele concrete ale 
Expoziției economiei naționale sau 
ale Ateneului, sau ale unor uzine, 
fie că răspund la tot atît de con
cretele stări sufletești, azi domi
nante : bucuria, fericirea vieții 
noi) țara ne-a vorbit tuturor celor 
prezenți în limbajul propriilor 
noastre fapte.

De neuitat vor rămâne pentru 
cei prezenți desenele scrise cu tru
puri tinere acolo : Pavilionul ex
poziției. acea torța a științei sau 
cartea deschisă generos, sau soa
rele care — nu, n-a fost o iluzie 
optică ă un sentiment autentic — 
își trimitea din inimi umane raze 
în plini noapte. Și toată această 
desfășurare de tinerețe și entuzi
asm a avut loc pe stadionul fee
ric luminat, dominat în fundalul 
multicolor de Stema Republicii 
străjuită simbolic de lumina re
flectoarelor înscriind în văzduh 
cifra XX.

De neuitat — acel ritual opti
mist al profesiilor (metalurgiști, 
țesătoare etc.), strălucit în lumina 

focurilor de artificii ca și acel 
dans, simbolic numit „Bucuria re
coltei", care ne-a vorbit concis — 
prin dezlănțuirea unor armonii 
inspirate din durabile tradiții 
populare — despre viața nouă și 
luminoasă a satului socialist, dă- 
ruindu-ne prin culorile costume
lor populare (ca niște rezonanțe 
de vioară într-o pădure cu lună 
plină) măiestrit lucrate de mină 
talentată încântări desăvârșite.

După cum, nostalgic și tonic în 
același timp, am primit noi, ,unai 
vârstnicii* acea grădină de ghiocei 
multicolori de la albastrul limpede 
al cerului la albul crinului, gră
dină care se numește copilirie. 
Iat-o, aid, jos pe gazonul stadio
nului prezentă prin aed gingaș 
„Melc-melc codobelc* și prin acel 
joc unic ^înfloresc grădinile, ce- 
ru-i ca oglinda*. Am trăit ală
turi de copii sentimente de adâncă 
bucurie. Am călătorit alături de 
ei — cu ajutorul lor — pe itine- 
rariile copilăriei fericite. I-am 
însoțit la munte sau la mare, 
în jocurile pionierești, le-am as
cultat povestirile pe care le învață 
trăindu-le din plin, am aplaudat, 
în continuare, fetele împodobite în 
ghirlande care se desfăceau ca 
ramurile dintr-un copac, rotin- 
du-și cercurile de parcă s-ar fi 
deschis petalele unor flori.

Pe acest fond, ca o mare în 
mișcare — sugerată de purtătorii 
cravatelor roșii, ce și-au povestit 
expresiv prin dntec și dans feri

cirea de a trăi în patria noastră 
sodalistă adueîndu-și mulțumirea 
fierbinte Partidului, părinte drag 
al tineretului, — grupuri de pio
nieri, în uralele prelungite ale ce
lor prezenți, traversând stadionul, 
s-au îndreptat spre tribuna ofi
cială și au înmînat buchete de 
flori conducătorilor de partid și de 
stat, delegațiilor de partid și de 
stat de peste hotare.

Ne-am entuziasmat, apoi, urmă
rind o adevărată antologie a spor
turilor, realizată pe terenuri în 
mișcare, ce ne-au amintit impre
sionanta paradă sportivă din 
Piața Aviatorilor. Am aplaudat 
îndelung cu xm sentiment de 
înaltă mândrie, alături de miile 
de oameni prezenți pe stadion, e- 
volupa formației ostășești com
pusă din 2000 de soldați, mulți 
de o vîrstâ cu patria libera. Ei 
au înfățișat publicului un adevă
rat balet ostășesc de o egală so
brietate pe tot cuprinsul său și 
de o impecabilă precizie. Evoluția 
lor a fost o adevărată carte de 

vizită a militarilor noștri, — 
scrisă cu pasiune, talent și con
centrare maximă, — prin care s-a 
demonstrat cu temeinicia exem
plului emoționant înalta pregătire 
militară, priceperea și perfecta 
disciplină. Schimbările, aproape 
insensibile, în formațiuni diferite, 
siguranța și sincronizarea perfec
tă a mișcărilor (parcă era pe sta-

IMN DE
dion un singur soldat reflectat în- 
tr-un cristal cu 2 000 de fețe) au 
fost răsplătite cu îndelungi aplau
ze din partea spectatorilor. Și ne
am scris numele și inima pe covo
rul desenat în final de aceeași ti
nerețe ingenioasă și zveltă, covor 
pe care am citit cuvintele înflăcă
rate, „Slavă partidului", am ova
ționat îndelung privind stema 

țării noastre — simbol al bogă
țiilor, frumuseții și luminii ce 
a cuprins-o — și ne-am dezlăn
țuit cu inima în iureșul acelor 
opt hore concentrice care au adu
nat țara în ritmurile dansului ro
mi nesc !

în sfârșit, ne-am unit vocea în 
acel fluviu bărbătesc și solemn de 
glasuri, care a înălțat prin corul

SLAVĂ
„Glorios partid", un imn de slavă 
conducătorului nostru înțelept și 
încercat — Partidul Muncitoresc 
Român.

Momentul când, din mii de 
piepturi, s-a înălțat imnul „Glorios 
partid" va rămîne pentru multă 
vreme în amintirea tuturor celor 
prezenți, u'rmărindu-ne cu puter
nica impresie pe care a produs-o. 

.Desenând cu trupurile stema 
partidului tinerii sportivi au adus 
un omagiu viu pe care fiecare din 
miile de locuitori ai țării prezenți 
în tribune îl poartă în inimi. Im
nul de slavă înălțat partidului, o 
vațiile pentru conducătorii săi în
cercați au cuprins într-un glas co
lectiv întreg stadionul.

Privind încrezători înainte spre 
viitor, având în inimi adînc gra
vate succesele de azi, inspiratoare 
ale celor de mâine, ne-am adăogat, 
— alături de cei 19000 de ar
tiști amatori, sportivi, pionieri, 
elevi, studenți etc. (cîți au dat 
viață acelui măreț cântec colectiv 
dedicat marii sărbători) — poetu
lui care, ascultîndu-ne, ne-a notat 
gândurile într-un imn de slavă 
rostit de inimile noastre :

Partidul, dîrză tinerețe 
înțelepciune în asalt 
Ne poartă veșnic înainte 
Spre mai frumos și mai înalt!

Toată această desfășurare a 

sentimentelor de bucurie și mîn
drie, dc fericire de a trăi în 

patria noastră socialistă, a avut 
loc într-un decor de mare lumină. 
Jocul de artificii multicolore, de
senând în văzduh steagul țării, 
făcliile aprinse au dat întregului 
stadion o strălucire și mai mare,

La spectacolul cultural- 
sportiv de pe stadionul 
Republicii au fost prezenți 
și pionierii, primăvara ță
rii. Ei au povestit spectato
rilor — părinților și frați
lor lor aflați in tribune - 
despre viața pe care o tră
iesc, despre cotidienele și 
întotdeauna frumoasele 
activități la care participă. 
Pe litoral sau la munte jo
cul le este — cum au des
tăinuit și in evoluția de pe 
stadion — un tovarăș ne
despărțit. E un joc plin de 
optimism și grație, molip
sitor prin frumusețea lui. 
Pentru viața fericită pe 
care o trăiesc, pentru con
dițiile minunate de studiu, 

simbolizând flacăra vie a recunoș
tinței poporului nostru față de 
partid. Acest grandios spectacol 
s-a transformat într-o impresio
nantă manifestație a bucuriei cu 
care oamenii muncii din Capitală 
trăiesc sărbătoarea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei.

pentru manualele școlare 
gratuite, pentru tot ce s-a 
făcut pentru ei au adus o 
fierbinte mulțumire parti
dului.

Iată-i în fotografie în 
timpul părții din program 
pe care au susținut-o cu 
succes. Dovadă aplauzele 
tribunelor pe care nu le 
vor uita, care le vor fi un 
adevărat îndemn pentru 

viitor.

Foto: V. RANGA

PE I
ESTRADELE j

ȚARII I
în zilele de 23 și 24 august 

pe estradele și scenele țării, 
în parcuri și păduri, pe sta
dioane și în piețe s-au revăr
sat, într-un uriaș șuvoi entu
ziast, bucuria anilor tineri și 
fericirea vieții libere, imnuri 
de slavă închinate partidului, 
patriei socialiste.

Pînă noaptea tîrziu reporte
rii ziarului aflați în toate re
giunile țării au transmis im
presii de la nenumăratele ma
nifestări cultural-artistice care 
au avut loc.

Programele brigăzilor, cân
tecele, dansurile cu subiect 
prezentate au adus ecoul mun
cii avîntate, desfășurate în 
uzine, în instituții și pe ogoa
re, în cinstea marii sărbători.

De la Craiova ni se trans
mite că, în programul lor, ar
tiștii amatori de la ^Eectro- 
putere“ au anunțat că cea de-a 
45-a locomotivă Diesel electri
că, produsă în acest an, cu
treieră drumurile de fier ase 
țării. Din Cugir a 300 000-a 
mașină de cusut a ieșit pe 
porțile uzinei. Oțelarri hune- 
doreni și cei reșițeni au adus

în Capitala.» și mai departe

Capitala a fost pină noaptea 
târziu scena unei neasemuite 
afiuențe de tinerețe și voie 
bună. Sub curcubeieie multi
colore ale jocurilor de artifi
cii, în noaptea senină de au
gust, parcurile și pădurile au 
găzduit veselia zecilor de mii 
de bucureșteni, răsunând de 
cîntece și jocuri.

în Parcul Herăstrău aleile 
erau împînzite de miile de ti
neri veniți din majoritatea în
treprinderilor și instituțiilor să 
participe la această sărbătoare 
a tinereții. Patru scene găz- 
duiau, sub bolta înaltă a re
flectoarelor, artiști ai Ansam
blului C.C.S., Teatrului de 
Operă și Balet, Teatrului „C. 
Tănase“, orchestre de muzică 
populară și ușoară, formații 
artistice de amatori. In veci
nătatea parcului, pe cea mai 
tânără estradă a țării, estrada 
de la Expoziția „Realizări ale 
economiei naționale", începînd 
de la orele 16, formații artis
tice de amatori, selecționate la 
al VII-1 ea Concurs, aduceau în 
fața spectatorilor buchete din 

pe scene vestea că-n aceste 
„cetăți de foc" au fost produse 
peste plan în 1964 peste 56 000 
tone de fontă și aproape 99 000 
tone oțel. De pe scenele lito
ralului s-a raportat inaugura
rea a încă 2 000 apartamente. 
Artiștii amatori din Sîntana- 
Crișana sau Mireșul Mare-Ma- 
ramureș, Bolintin-București 
sau Fulga-Ploiești, colectiviști 
cu experiență și cu hambarele 
pline de roade, au dezvăluit în 
imagini grăitoare, prin cîntec 
și dans, belșugul tot mai mare 
al holdelor.

A fost o adevărată trecere în 
revistă a realizărilor obținute 
de poporul nostru in cei 20 de 
ani de libertate. Și pentru 
toate aceste realizăm pentru 
viața nouă, feriritâ. griduriâe 
tuturor s-au înălțat pune de 
recunoștință către partid 
clasei muncitoare -
-Partidul fi dăram

Din acrâșt bz joti și

Și rodat — — noastre ca
ocrarvy 

ta a be ST.

tra de sszăeă poptiarâ fi for
mația de dansuri de ja LT.B-- 
Die Pictibe, tirierprețu de so
bei populari fi ușoară de fa 
I PROFIL și -Galenxa*. în »- 
cefasi timp, pe scena din Par
cai Cișmigzu evoluau orches
trele și soliștii de fa Uzina 
..Semănătoarea-, Casa de cul
tură a tineretului „16 Februa
rie-, formațiile de dansuri ale 
căminului cultural Dragomi-
rești-Vale. Artiștii de Ia Circul 
de Stat și Teatrul „C. Tănase*’ 
soliștii de muzică populară ai 
întreprinderilor „Electroapa- 
rataj“ și „Mecanică fină“ vor 
păstra mult timp în memorie 
repetatele chemări la rampă 
pe scena Teatrului de vară 23 
August. In pădurea Pustnicul 
au fost aplaudați artiștii Casei 
de cultură a raionului 23 Au
gust, în parcul 8 Mai soliștii 
vocali, brigăzile și tarafurile 
de la A.M.I.T. și I.S.P*E., 

grupul folcloric și orchestra 
de muzică populară și ușoară 
a Uzinei „Electronica". In Pia
ța Republicii, la Snagov sau 
Mogoșoaia au răsunat cîntece 
și poezii, cu aceeași dedicație 
— partidului. Căci în aceste 
zile de mare sărbătoare Ca
murile bucuriei au împodobit 
țara de la un capăt la altul, 
de la țărmul însorit al mării, 
pină la Maramureș, de pe 
plaiurile sucevene pică-a cim- 
pja Dunării

La Pitești, pe scena Teatru
lui de vâri. fa Tsnbra parcu
lui din Zăvoi. pe erxradele 
parcului Trivale. boreje fi 
bele argeșen* rirpTn 

ea vrxti? nxxria.xuisă 

ca

9»

Pe estrada din Piața Republicii
Fota: N. STBLOR1AN

faleză, la cluburilor D.R.N.C. 
și S.N.M.C. au găzduit ample 
spectacole. Teatrul de stat din 
Constanța a înscris în agenda 
manifestărilor culturale din 
23 și 24 august două premiere, 
..Dacă vei fi întrebat- de Do
re! Dorian și spectacolul de 
estradă .Complexul revistei".

Despre șaibele de blocuri 
din Iași ce împodobesc deliul 
Copouhn sau înconjoară ve
chea Piață a Unirii, despre 

a

sti;

frumoasă paradă sportivă. 
Pădurea Verde, tradiționalul 
loc al serbărilor câmpenești, a 
cunoscut animația tinereții.

Piața Păcii și Piața Liber
tății. unde și-au dat întilnire 
miile de clujeni, au fost inun
date de cîntec și veselie. Pină 
seara târziu in aceste locuri, 
luminate feeric de artificii, 
FLarmoaîca de stat, forma
țiile artistice de fa .18 Fe
bruarie*. de fa întreprinderea 
-Dectrocnetal- au oferit cele 
mai indrâgrie melodii de mu
zică populară și ușoară. Pre
tutindeni a domnit o atmosfe
ră estiznastâ, au răsunat cân
tece. s-»- facins hore. In pă
durea H ica. fa Figeti cele mai

bogat* progrsne artistice. Pe 
una tiz eeâe 5 seese. forma-
ta* «tistice de nator*. de fa

nxjrtioem .Caroomur* un 
pnenet de pop-'ve
îa safa Teatrtiti de «tit din 
Ondea a tist presents 31

lor tipografi, sute de orădeni 
au urmărit evoluția pe scenă 
a artiștilor amatori de fa 
I.R.T.A. Crișana. Fabrica Cri
ni și ale cotertivîftilor din 
Butem. Pe platoul Coraeșt- 
din apropierea orașului Tg. 
Mureș. s-au adunat zilele a- 
cestea mii de oameni ai mun
cit La Teatrul de vară, arne- 
najat de curind in acest loc 
pitoresc, spectacolele in aer 
liber date de artiști: amatori 
din intreprmzenle și institu
țiile din Tg. Mureș s-au bucu
rat de un larg succes în rin- 
curiZe spectatcnl-ur Alte mii 
de spectatori au răsplăti: cu 
vii zplauae programele artis
tice țxesestale pe estradele 

de către brtgadi 

Camavalurik tinereții

ră: daoHtari M MU(tL reei- 
lataL nașii inwitati la car
naval asalt! scurta progra
me de named populari și u- 
șoarâ. apiaudl nxnmtele 
s-esele realizate cu concursul 
actorilor Valentin Badu și 
Dan Georgescu sau numerele 
de balet realizate cu multă 
grație de soliști ai Teatrului 
de Operetă. Apoi începe dan
sul.

Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 30 Decembrie. 
Trompetiștii deschid carna
valul. Orchestra interpretează 
un potpuriu din melodiile in
spirate de frumusețile Capi
talei. Aceasta este de fapt și 
tema întregii sărbători: un 
omagiu adus realizărilor oa
menilor muncii, tineretului 
din București. Cu emoții de 
concurenți sau numai ca en
tuziaști susținători, toți tine
rii prezenți la carnaval par- 

de la I.C.O.R., D.R.N.C., pre
cum și orchestra și soliștii 
făuritorilor de nave. Pe alte 
estrade, în alte colțuri ale o- 
rașului. în parcul pionierilor 
sau in frumosul cartier Țigli- 
na, spectacolele au ținut ore 
in șir. Serbarea cultural-spor
ti vă de pe stadionul Dunărea, 
situat în cartierul Țiglina, a 
găzduit mii de oameni ai 
muncii, cea mai mare parte 
dintre ei, tineri. După deschi
derea festivă, corurile reu
nite formate din 800 de per
soane și acompaniate de or
chestra simfonică au prezen
tat un bogat program, com
pletat cu o demonstrație de 
gimnastică artistică, susținută 
de 800 de elevi ai Școlii medii 
nr. 7.

tzap* la concursul „Cine știe, 
răspunde* pe tema J0 de ani 
de realizări ia Capitală*. 
S-l-.t trecute in revistă succe
sele celor două decenii de 
viață nouț Din sute de piep- 
turi răsună apoi minunate 
riasece despre patrie și | 
parai

De ia un capăt la altul al i 
tării, cuie maz alese meiodu 1 
din bogatul nostru folclor sint 
aduse aia, la sărbătoarea ti- I 
aerețzi. de iaterpreți talentată l

-La telefon Constanța. A- 
Sâm că aăd, la carnavalul din 
Sala sporturilor, si-au dat în
tâlnire aproape 2000 de tineri 
fruntași in producție și la în
vățătură. Bucuria este egal 
Împărțită pe chinuri și ta 
inimi Tineri de 20 de ani. 
de-o virstă cu patria noastră 
socialistă, au recitat versuri 
și au interpretat cîntece în 
care au salutat tinerețea din 
sală, tinerețea marilor șan
tiere și uzine, tinerețea ora
șelor și satelor.

Din Tîrgu-Mureș. de la i 
Iași, Cluj, din toate orașele i 
țării au sosit la redacție alte j 
și alte vești. Pretutindeni 
carnavalurile tinereții au în
semnat o revărsare de entu
ziasm și bucurie.

♦
Acestea au fost numai eîte- 

va aspecte din nenumăratele 
acțiuni cultural-artistice, des
fășurate ta zilele de 23 șl 24 
august pe care oamenii mun
cii din patria noastră, tineri 
și vîrstnici, le-au înserat pe 
agenda marii aniversări, o- 
ferindu-le în dar conducăto
rului nostru înțelept ți în
cercat — PARTIDUL.

VIORICA GRIGORESCU
ION ANDREIȚA 

ADRIAN VASILESCU

„Vitrina , 

expoziției"
Pe estrada amenajată în 

aer liber, în incinta expoziției, 
va avea loc marți, 25 august, 
la ora 19 în cadrul ciclului 
„Vitrina expoziției", un sim
pozion pe tema „Peisajul in
dustrial al Romîniei contem
porane*. Vor lua cuvîntul Mir
cea Bulgaru, director general 
adjunct al Direcției centrale 
de Statistică, ing. Gilbert A- 
dalbert, director general al in. 
treprinderii de construcții hi
drotehnice, și Ion Răduț, di
rector tehnic la Uzinele „23 
August*.

In continuare, vizitatorii vor 
putea asista la un spectacol 
prezentat de formațiile arti
stice ale Uzinelor „Electro
nica*.

(Agerpres)

----- •-----

Adunări publice 
consacrate luptelor 

din august 1944
(Urmare din pag. I) 

in rezervă Petre Decu și alți 
foști participanți la luptele 
date de divizia a 9-a infante
rie în Dobrogea în timpul 
insurecției armate.

O adunare asemănătoare, 
fa care au luat parte peste 
3 000 de cetățeni din Poiana 
Mărului, Mălini, Drăceni, 
Fărcașa și Borca, regiunea 
Suceava, a avut loc la cimi
tirul eroilor căzuți pentru eli
berarea patriei din satul Suha 
Mare, raionul Fălticeni.

Au luat cuvîntul colonel în 
rezervă Nistor Teodorescu, 
fostul comandant al regimen
tului 3 grăniceri și veteranii 
din războiul antifascist Gh. 
Axinte și Constantin Iacob, 
care au înfățișat fapte de 
arme ale ostașilor regimentu
lui 3 grăniceri, care, ajutați 
de populația locală, au trecut 
în noaptea de 23 August 1944 
la lupte împotriva trupelor 
naziste, eliberînd în câteva 
zile o mare parte a teritoriu
lui regiunii Suceava.

La mormintele eroilor că
zuți pentru eliberarea patriei 
au fost depuse flori.

(Agerpres)



Vizita delegației de partid 

și de stat a U. R. S. S’.

Vizita delegației de partid
și de stat a R. P. Bulgaria

în cursul zilei de luni, dele
gația de partid și de stat a 
U.R.S.S. condusă de tovarășul 
A. I. Mikoian, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a făcut 
o vizită în regiunile București 
și Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, precum și de Vasile 
Patilineț, membru al C.C. al 
P.M.R.

în regiunea București mem
brii delegației au vizitat Com
binatul avicol Crevedia, unde 
au fost întîmpinați de Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinte

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

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Chineze, condusă 
de tovarășul Li Sien^nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, a 
vizitat în cursul dimineții de 
luni gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Buzeșcu, 
regiunea București.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Mihai Dalea. secretar

Vizita delegației de partid 

și de stat a R. S. Cehoslovace
Luni, membrii delegației de 

partid și de stat a R. S. Ce
hoslovace, condusă de tovară
șul Otakar Simunek, membru 
al Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslova
ce, a făcut o vizită la Mamaia.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășii Al. Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre

Vizita delegației de partid 

și de stat a R. S. F. Iugoslavia
Delegația de partid $i de stat 

a R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Lazar Kolisevskî. 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Comitetului Federa
tiv al Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Iugosla
via, a făcut luni o vizită în re- 

București, la G.A.C. 
Ș teșești, raionul Lehliu și

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

Del era b* a de partid și de 
stat a R. D Germane, condusă 
de tovarășul Hermann Matern, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. locțiitor al 
președintelui Camerei Popu
lare. a făcut luni dimineața o 
vizită prin Capitală. Oaspeții, 
însoțiți de tovarășii Petre Bo- 
rilă. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi

Vizita delegației de partid
și de stat a

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Ungare, condusă 
de tovarășul Kallai Gyula, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a 
vizitat luni dimineața noile 
cartiere de locuințe din Balta 
Albă și Grivița Roșie, Comple
xul studențesc Grozăvești, Ex
poziția de artă plastică orga
nizată cu prilejul celei de-a 

al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

în regiunea Ploiești, mem
brii delegației sovietice au 
fost oaspeții colectivului Com
plexului petrochimic de Ta 
Brazi. Aici, oaspeții au fost 
întîmpinați de Dumitru Ba- 
lalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești 
al P.M.R.. Iancu Horatiu, 
adjunct al ministrului indu
striei petrolului și chimi
ei, Gh. Stan, președintele 
Sfatului popular regional.

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

(Agerpres)

al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Gh. Ne- 
cula, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R. și 
de reprezentanți ai organiza
țiilor locale de partid și de 
stat.

(Agerpres)

ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și M. Levente, ministrul 
comerțului interior.

La sosire pe aeroportul Con
stanța, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tov. Vasile Vîlcu. 
membru al Consiliului de Stat, 
prim secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R.. 
de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

(Agerpres)

șantierul Combinatului de ce- ' 
lutoză și hirtie de la Călărași. , 

Oaspeții au fost însoțiți de ■ 
tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.MJL fi ing. Vasile 1 
Mateescu. membru supleant al 
CC al PMR. președintele 
sfatului popular al regtonii 
București.

(Agerpres)

niștri, Alexandru Sen co viei, 
membru al C.C. al P.MJL, mi
nistrul industriei ușoare, și 
Marin Rădoi, secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R.. au vizitat cartierele 
noi ale Capitalei, construcții 
social-culturale și Expoziția 
realizărilor economiei naționa
le a R. P. Romîne.

(Agerpres)

R. P. Ungare
XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, Muzeul satului 
și Circul de Stat.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.M.R., Ion 
Iosefide, secretar al Comitetu
lui orășenesc București al 
P.M.R. și Nicolaie Liviu Neac- 
șu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei.

(Agerpres)

Delegația de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria, condusă de 
tovarășul general de armată 
Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri al R. P. Bulgaria, a 
vizitat luni dimineața G.A.S.

Vizita delegației de partid 

și de stat a R. P. Albania
Luni, membrii delegației de 

partid și de stat a R. P. Alba
nia, condusă de tovarășul Ma- 
nush Myftiu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim-vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri au făcut o vizită în 
regiunea București, la Gospo
dăria Agricolă Colectivă „8

Vizita delegației de partid

și de stat a Republicii Cuba
Luni la amiază delegația de 

partid și de stat a Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul 
Secundino Guerra, membru al 
Secretariatului organizatoric al 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste din Cuba, a vizitat

Vizita delegației de partid

și de stat a
Delegația de partid și de 

stat a R. P. Mongole, condusă 
de tovarășul D. Molomjamt, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a vizitat luni di
mineața Rafinăria Brazi și 
Combinatul petrochimic Plo
iești. Aici oaspeții au fost în
tîmpinați de tovarășii Dumi
tru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești 
al P.M.R., și Gh. Stan pre
ședintele Sfatului popular re
gional’ Ploiești. A fost vizitat 
apoi Muzeul Doftana.

Continuîndu-și călătoria, 
membrii delegației mongole

Fabnca de raiana — «:.• ■od. Mapai de Banat *Je paura nitami

(Urmare din pag. I)

celași timp : „Aripile tehnicii 
noastre, asemenea avioanelor 
noastre, s-au ridicat nu numai 
la mari înălțimi, în cerul țării, 
dar au ajuns să străbată de
părtările, să fie cunoscute peste 
mări și țări...".

Străbați, împreună cu miile 
de vizitatori, mai departe pa
vilionul expoziției. Și iată, 
la standul destinat produselor 
Uzinei „23 August" facem cu
noștință cu electricianul 
Gheorghe Paul el însuși mun
citor la această uzină. „Printre 
exponate am găsit produse ale 
uzinei unde lucrez, produse la 
realizarea cărora am contri
buit direct sau indirect. Fi
rește că în fața acestor expo
nate m-am și oprit mai întîi. 
Apoi, mi-au atras atenția, în 
mod deosebit, produsele elec
trotehnice de un nivel tehnic 
ridicat. Unul din ele m-a im
presionat mult: este vorba de 
blocul de aparate pentru loco
motiva Diesel electrică de 2100 
C.P., fabricat la „Electropu- 
tere“ — Craiova ; acest bloc 
cuprinde aparatură de control 
și măsură la nivelul tehnicii 
mondiale. Colegii mei de me
serie de la uzina craioveatnă, 
au cu ce se mîndri!“

Din nou, impresia unui 

Urziceni. Oaspeții au fost în
soțiți de tovarășii Alexandru 
Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
și Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

(Agerpres)

Martie" din comuna Chirnogi 
și la Șantierul Naval Oltenița.

In timpul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de tovarășii Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Con
stantin Drăgan, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

(Agerpres)

„Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R. P. Romî
ne". Oaspeții au primit expli
cații amănunțite privind dez
voltarea diverselor ramuri ale 
economiei țării noastre.

(Agerpres)

R. P. Mongole
au sosit în regiunea Brașov, 
unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Aldea Militaru, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R., și Ion 
Mărcuș, președintele Sfatului 
popular regional Brașov. în 
cursul după-amiezii au fost 
vizitate G.A.S. Prejmer și 
G.A.C. Hărman.

în timpul vizitelor, delegația 
de partid și de stat a R. P. 
Mongole a fost însoțită de to
varășii Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. și Vasile 
Vaida, membru al C.C. al 
P.M.R.

(Agerpres)

Impresiile se pot concentra intr-un singur cuvînt:

ÎMPLINIRE
schimb de experiență i* e&drx: 
expoziției chiar, ne este inti- 
rită de aceste cuvinte.

Printre vizitatorii fa pri
mele zile au fost remarcați n 
cei 160 de tineri din Oltenia, 
participant la spartachiadă 
Dintre aceștia, 30 sînt de Ia 
„Electroputere": Ștefan Mihti. 
proiectant, Simionescu Con
stantin, bobinator sau Ion 
Drăghici, constructor de epa
tate electrice. Cum e și firesc, 
ei au venit să vadă in prim-. 
rind, cum au fost aranjate tn 
cadrul expoziției produsele 
lor, să afle interesul pe care-1 
stîrnesc, vizitatorilor—

In fața unui alt stand to
varășul inginer Vasile Chiriță, 
directorul Institutului de cer
cetări tehnologice pentru con
strucțiile de mașini, vine cu a- 
precieri competente, la impre
siile de mai sus: „Expoziția 
ilustrează, cît se poate de su
gestiv, avîntul industriei con
structoare de mașini. Ca spe
cialist în acest domeniu, pot 
aprecia nivelul tehnic al ma
șinilor și utilajelor expuse. 
Țin să remarc, în mod deose
bit, mașinile-unelte — de înal
tă tehnicitate și productivitate 
— pentru prelucrarea metale
lor. Apreciez că exponatele in
dustriei noastre constructoare

Recepție cu prilejul 
vizitei de prietenie 
a navelor sovietice
Luni navele militare sovie

tice „Dzerjinski" și „Plamen- 
nîi" și-au încheiat vizita de 
prietenie făcută marinei mili
tare a R. P. Romîne.

Cu acest prilej, viceamira
lul Grigore Marteș, coman
dantul marinei militare a R.P. 
Romîne a dat o recepție în 
cinstea viceamiralului G. K. 
Cernobai. Seara, la bordul cru
cișătorului „Dzerjinski". a avut 
loc o recepție de rămas bun 
oferită de viceamiralul G. K. 
Cernobai. La recepții au parti
cipat Vasile Vîlcu, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.M.R., generali 
și ofițeri ai forțelor noastre 
armate, ofițeri sovietici de pe 
navele „Dzerjinski" și „Pla- 
mennîi*. Au fost prezenți re
prezentanți ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București și atașați 
militari ai unor țări socialiste.

Recepțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

în jurul orei 23 navele so
vietice au virat ancora îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

• SPO R -ORT®
Flacăra olimpică 

în drum spre Tokio
• Flacăra olimpică, aprinsă vi

neri în localitatea Olympia, a pă
răsit Grecia duminică dimineața, 
cu destinația Tokio. în avionul 
care transportă flacăra simbolică 
se află o delegație a comitetului 
olimpic japonez. Avionul va face 
o escală în 12 mari orașe din 
Asia.

înainte ca flacăra să fie dusă la 
aeroport, pe stadionul olimpic de 
marmoră din Atena s-a desfășurat 
o solemnitate în cadrul căreia ti
nere ateniene au prezentat un pro
gram de dansuri grecești, iar 
corul a intonat imnnul olim
pic. Apoi atleții greci Comitu- 
dis și Papanicolau au purtat fla
căra olimpică pînă la aeroportul 
Helenikon unde au predat-o dele- 
gaților japonezi.

CICLISM

• Antrenorul lotului de ciclism 
al U.R.S.S. a selecționat formația 
care va participa la apropiatele 
campionate mondiale din Franța. 
Din echipă fac parte A. Petrov, 
I. Melihov, A. Olizarenko, G. Said- 
hujin, A. Viaravas, G. Lebedev, 
I. Pominov și L. Dîlinov. După cum

de se pot compara cu
utilaje similare din țări cu în- 
denmgâ tradiție, în acest do- 
mrruu<_-

Impresiile se comunică, fi
resc, mei colorat, mai spontan, 
tatrr stvadurile de sus, ale in
dustriei ușoare. Țesăturile, 
e—feefiflr, produsele indu
striei de pielărie, — bunul 
gas: Usuz elegantă sînt re
morcate și exprimate, de mul
te ori prin exclamații entu
ziaste.

In fața standului de instru
mente muzicale, produsele Fa
bricii ^Doina', violoncelistul 
Xicolae Boteanu, de la Teatrul 
de operetă își exprimă satis
facția sa, mai ales în privința 
pianului de concert „Lipatti“, 
realizare superioară după pro
dusele unei serii întregi de 
pianine reușite.

Impresii vii, entuziaste... 
Trecînd prin fața standurilor 
care expun produsele indus
triei noastre, în fața acestui 
bogat bilanț al realizărilor e- 
conomiei naționale umerii oa
menilor se îndreaptă, pasul 
devine demn : acesta e rodul 
mîinilor noastre, acesta e ro
dul ideilor noastre ! — citești 
pe fețe; acestea sînt realizate 
în anii noștri, în țara noastră, 
sub conducerea partidului no
stru..,

In excursie la peștera Dîmbovi cioatei, regiunea Argeș.

se vede, campionul olimpic de la 
Roma Viktor Kapitonov, nu a fost 
selecționat și participarea sa la 
Olimpiadă este problematică.

• Campionatul ciclist de fond 
al Franței, rezervat profesioniști
lor, s-a disputat în localitatea 
Chateaulin, pe distanță de 274 km. 
Pe locul I s-a clasat Jean Stablin- 
ski în 7h20'08”. In același timp a 
trecut linia de sosire Georges 
Groussard.

ATLETISM
• Primul concurs de selecție al 

atleților din R. D. Germană și 
R. F. Germană, pentru desemnarea 
echipei care va participa la 
Olimpiadă s-a desfășurat pe sta
dionul olimpic din Berlinul occi
dental în fața a 80 000 de specta
tori. Conform protocolului stabilit, 
primii trei clasați la fiecare probă 
vor concura la Tokio. In ceje ,18 
probe disputate sîmbătă și dumini
că atleții din R. D. Germană au 
obținut 30 de locuri iar cei din 
R. F. Germană 25. Titularii celor
lalte 17 probe vor fi desemnați 
săptămîna viitoare în concursul ce 
va avea loc la lena.

® Desfășurat timp de două zile 
Ia Varșovia, concursul internațio
nal de atletism ,.Memorialul Kuso- 
cinski" a reunit atleți din Italia, 
Anglia, S.U.A., R.P. Ungară, Sue
dia, Cuba, R.P. Bulgaria, R.P. Polo
nă și din alte țări. Un nou record 
polonez la 400 m plat a stabilit atle
tul Badenski cu timpul de 45“7/10. 
Surpriza concursului a fost reali
zată de polonezul Nikiciuk care a 
cîștigat aruncarea suliței cu 84,89 
m în timp ce recordmenul mondial,

CINEMA 7 O G
PAGINI DE ISTORIE — 

ROMÎNIA. ORIZONT 64 : 
Patria (15; 18; 21). SECHES
TRATUL DIN ALTONA : Re
publica (9: 11J0; 14; 16.30; 
18.45: 21.30). Excelsior (10;
1230; 15; 17.30; 20), Feroviar 
(8.45; 11.15; 13.45. 16.15; 18,45, 
21,15). Melodia (9; 11.30; 14; 
1630: 19: 2145). Flamura (9,15; 
1130; 13.45: 16: 1845; 2030). 
Grădina -Modern* (Str. 11 Iu
nie nr. 75 — orele 1930). Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20). MA
DAME SANS-GFNE — cine
mascop : Festival (9.45; 12; 
14.15: 1630; 18.45: 21; — ru
lează ri la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 20) PRIMUL 
TROLEIBUZ: Carpați (10; 
12: 14: 16; 1845; 2030). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cine
mascop : Luceafărul (9; 12;

In aceste prime zile de la 
deschidere Expoziția a fost 
vizitată de un număr însem
nat de oaspeți de peste hota
re.

Delegațiile — poloneză (în 
frunte cu ministrul învăță
mîntului), delegația ungară, 
cubaneză, oameni de afaceri 
din India, R.F. Germană, 
Franța, Argentina — au ținut 
să-și exprime aprecierile lor, 
în fața progreselor Romîniei. 
Printre ele se înscriu și apre
cierile delegației sovietice, 
condusă de tovarășul Lubeni- 
kov Leonid, inginer construc
tor de tractoare, secretar al 
Comitetului orășenesc de pary 
tid din Kemenovo (centru in
dustrial siberian): „Părerea 
noastră este că Republica 
Populară Romînă sărbătorind 
20 de ani a urcat 20 de trepte 
pe calea dezvoltării sale. Tova
rășul Mikoian a vorbit foarte 
frumos despre progresul eco
nomic și cultural al Romîniei; 
noi împărtășim întrutotul a- 
ceastă părere și ne bucurăm ; 
ne bucură faptul că Romînia 
și-a schimbat fața. Expoziția 
dovedește capacitatea de a 
construi a poporului romîn. 
Ieri, la manifestație, am văzut 
un popor entuziast și iată că 
acest entuziasm dă rezultate 

norvegianul Pederson a ocupat 
locul trei cu 76,86 m. Sprinterul 
cuban, Enriuqe Figuerola, a cdnfir- 
mat bunele rezultate obținute în 
ultimul timp, cîștigînd proba de 
100 m în 10"2/10. O performanță 
remarcabilă a obținut săritorul 
în înălțime Czemik (R.P.P.) care a 
trecut peste ștacheta ridicată la 
2,18 m.

• La Thonov les Bains, în meci 
internațional de atletism, echipa 
masculină a Franței a învins cu 
134—78 reprezentativa Austriei.

BASCHET

• La Atena a început cel de-al 
doilea turneu balcanic de baschet, 
rezervat echipelor de juniori. 
Participă selecționate din R. P. Ro- 
mînă, R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugo
slavia și Grecia. în prima zi, e- 
chipa R. P. Romîne a învins cu 
scorul de 64—58 (23—26) repre
zentativa Greciei. Meciul dintre 
R. P. Bulgaria și Iugoslavia a re
venit primei formații cu 74—67 
(28—25).

POLO PE APĂ

• Echipele olimpice de polo pe 
apă .ale U.R.S.S. și R. P. Ungare 
au susținut la Moscova două jocuri 
de verificare : primul s-a terminat 
Ia egalitate (1—1), iar cel de-al 
doilea a fost cîștigat de sportivii 
sovietici cu 3—1 (1—0; 0—0; 2—0; 
0—1).

(Agerpres)

15; 18; 21), Tomis (8,30; 11; 
13,30; 16,15: 19 — la grădină 
orele 20), Miorița (8; 11; 14; 
17; 20), Floreasca (10,30; 15: 
18; 21). Modern (9; 11,30; 14; 
16.30; 19; 21,30), Grădina „Vi- 
tan“ (Calea Dudești — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie orele 20). BĂRBAȚII:

Capitol (10; 12; 14; 16,45; 19;
21 — la grădină orele 20), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30 
— la grădină orele 20), Auro
ra (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 

mari. Ne bucură, în special, 
dezvoltarea construcției de 
mașini, la dvs. Aceasta e o 
garanție a progresului tehnic, 
în special această ramură ne-a 
impresionat, dîndu-ne convin
gerea că și celelalte ramuri 
se dezvoltă mult, pe o aseme
nea bază..."

De asemenea, o delegație so
vietică a studenților absol
venți ai Institutului de petrol 
a zăbovit, în special, la șanti
erul petrolifer al expoziției...

Impresii, schimburi de pă
reri, discuții. Cărțile de im
presii sînt la primele pagini, 
abia, la primele notații. Citiți: 
în fiecare rînd veți descifra 
mîndria vizitatorilor în fața 
realizărilor țării noastre. La 
toate acestea am contribuit și 
noi, și noi, și noi! — par a 
spune rîndurile, consemnînd 
impresiile lapidare ale vizita
torilor romîni în cărțile de 
impresii din pavilioanele ex
poziției.

Un fluviu de oameni, viu, 
vibrant, transmițînd acel en
tuziasm remarcat și de vizita
torii străini: entuziasmul tî- 
năr al unei țări tinere, mîn
dria de a fi contemporan a- 
cestor zile, mîndria fiecăruia 
de a fi contribuit el însuși la 
aceste mari realizări ale pa
triei noastre.

PUSTA 
redăM

ELENA DAMIAN — Bucu
rești, GHEORGHE TOMES- 
CU — Timișoara :

Primul campionat național 
de volei s-a organizat în anul 
1931 și au participat 9 echipe. 
Țara în care a luat ființă 
prima dată o echipă de volei 
a fost S.U.A., la sfîrșitul seco
lului trecut. Mingea cu care 
s-a jucat a fost o minge de 
baschet. Numărul jucătorilor 
nu era precis stabilit Echipe
le puteau să prezinte pe teren 
formații din cinci jucători, 
paisprezece, nouă.

în țara noastră cu adevărat 
temelia voleiului s-a pus în- 
cepînd cu anul 1947 prin or
ganizarea competițiilor de 
masă : Cupa Uniunii Tinere
tului, Cupa Tineretului Mun
citor, Cupa satelor, Sparta- 
chiadele.

IONEL STOICA — comuna 
Topana, raionul Vedea

Dorința dumneavoastră de 
a vă califica în domeniul sil
viculturii este realizabilă. în 
cadrul Institutului politehnic 
din Brașov, funcționează și 
Facultatea de silvicultură cu 
următoarele secții :. silvicul
tură ; exploatarea pădurilor 
și transporturilor forestiere. 
Durata de studii 5 ani. Facul
tatea are sediul pe str. Nico- 
lae Io.rga nr. 2.

ADRIAN RADULESCU — 
Slobozia

De un real folos în munca 
dumneavoastră vă vor fi căr
țile : Cum se pot asigura cu 
regularitate avansuri bănești 
colectiviștilor, Retribuirea co
lectiviștilor după lucrările e- 
fectuate și producția obținută, 
Avansurile bănești în G.A.C., 
Organizarea și normarea mun
cii în cultura cerealelor, plan
telor tehnice și furajelor (în 
brigăzile de cîmp), apărute 
de curînd în librării.

BULZAN MARIOARA — 
comuna Plopiș, raionul Șimlc- 
ul Silvaniei

Pentru a urma cursurile u- 
nui conservator din țară tre
buie să vă terminați mai în
tîi școala medie, să susțineți 
examenul de maturitate pen
tru Obținerea diplomei. în 
țară există conservatoare de 
muzică în orașele Cluj, Iași, 
București.

ADRIAN CIURESCU — 
Codlea — Brașov

La Școala tehnică de tele
comunicații din București și 
Timișoara se' fac înscrieri în
tre 25 septembrie și 24 octom
brie a.c.

Examenele de admitere în
cep la 25 octombrie. Se pot 
înscrie absolvenții școlilor 
medii cu examen de maturi
tate.

R A F E
— la grădină orele 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC: Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Flacăra (10,30;
15,15; 17,30; 19,45), Grădina 
,Doina* (Str. Doamnei nr. 9
— orele 21,30), Grădina Bu-
zești (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,45). AH, FETELE ! : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA: Central (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Buzești (15; 17; 19). TUDOR — 
cinemascop (ambele serii): 
Crîngași (16; 19,30). LUMEA 
COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD : Union (16; 18,15;
20.30) . PROGRAM PENTRU
COPII : Doina (orele 10). CO
MISARUL ' Doina . (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15).
ÎMBLÎNZITORII DE BICI
CLETE — cinemascop ; Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,15). PORTO FRANCO (10 
—15 în continuare). TEMELII 
DE OȚEL — ROMÎNIA PE 
MERIDIANELE LUMII — 
INSTALAȚII DE FORAJ — 
TONITZA — C-AȘA-Î JOCUL 
IN FĂGĂRAȘ — SIMBRA 
OILOR — MARILE EMOȚII 
MICI : Timpuri Noi (17—21 
în continuare). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT — 
cinemascop : înfrățirea intre 
popoare (10; 16; 18,15 ; 20,30), 
Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16; 18,15;
20,30),  Grădina ,,Unirea“ (Bd. 
1 Mai nr. 143 — orele 19,30). 
UNDE-I GENERALUL?: Cul
tural (16; 18,15: 20,30). M-AM 
ÎNDRĂGOSTIT LA COPEN
HAGA : Colentina (16; 18,15: 
20,30 — la grădină orele 19.45). 
Progresul (15; 17: 19: 21)
DOMNUL TOPAZE - cine
mascop . Unirea (16: 18). LO
VITURA DE PEDEAPSĂ ■ Vi- 
tan (16; 18; 20). POPASUL : 
Munca (16; 18,15; 20,30). CĂ
LIȚI ÎN FOC — cinemascop: 
Arta (16; 18; 20 - la grădină 
orele 20,15),

Televiziune
MARȚI 25 AUGUST 1964

Orele 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 - Tineri
gimnaști. 19,45 - Emisiune de 
știință : Stațiuni de cercetări 
marine — Agigea și Institutul 
de Piscicultura Mamaia. 20.05 
— Șah. 20,15 - Comedia ci
nematografică „Președintele, 
centru înaintaș". 21.40 — Mu
zică distractivă. In încheiere: 
Buletin de știri, buletin me
teorologic.



Excelenței SaleTovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Prim secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

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

București

Bsc=rețti
Dragi tovarățl,

Adresăm Excelenței Voastre și poporului Romîniei felicită
rile noastre cordiale cu ocazia zilei Eliberării.

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

Manifestări consacrate celei de-a XX-a
Cu ocazia marii sărbători r.a;.cnai: = —

cea de-a XX-a aniversare a eliberării de sub onyția hitieristă 
și jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, Guvernului Revcluttcnar Munc.toresc- 
Țărănesc, al întregului popor ungar și in numele nostru per
sonal, vă transmitem dv. și poporului romin frate salutul 
nostru.

în urmă cu 20 de ani, oștile victorioase ale Armatei So
vietice eliberatoare au intrat pe păirinlid Homing L

Forțele patriotice romîne, sub conducerea Part iul ui Comu
nist, au răsturnat dictatura fascisxă a clicii lui Autonun și. 
umăr la umăr cu ostașii sovietici, an tastat pestni alungarea 
invadatorilor hitleriști din patria lor.

Poporul Romîniei eliberate și-a luat aaarta te propriile sale 
mîini și în fața țării s-a deschis drumul dezvoltării oorialiste.

Tn cele două decenii care au trecu: ce la Eliberare, poporul 
romîn a pus cu succes bazele socialtanubu, a dobixadit rezulia- 
te remarcabile în dezvoltarea economiei, culturii și nivelului 
de trai.

Aceste rezultate minunate ii umplu de bucurie pe toți ade- 
vărații prieteni ai Romîniei, printre care și poporul ungar.

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

Colaborarea în dezvoltare a partidelor ș: :âr<cr noasme co
respunde intereselor ambelor popoare și tuturor țărilor socia
liste, ca și intereselor mișcării: comxmiste mremațisnale.

Cu prilejul marii dv. sărbători dorim poporului Rnnrfniei 
frățești multe succese în construirea deplină a societății 
socialiste.

Addis Abeba

Excelenței Sale

HAILE SELASSIE 
împărat

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro

mîne adresez Excelenței Voastre urările mele cele mai sincere 
pentru viitorul fericit al poporului romîn.

Pari»
CHARLES DE GAULLE

Excelenței Sale

Președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

ISTVAN DOBI 
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

București

Cu ocazia Zilei Eliberării, sărbătoarea națională a Republi
cii Populare Romîne,. am marea plăcere de a transmite Excelen
ței Voastre felicitările mele călduroase și cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală și pentru 
poporului dv.

prosperitatea

HIROHITO

Tokio

Excelenței Sale

Budapesta Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

aniversări a Eliberării Romîniei
Uniunea Sovietică

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 Consiliuhu de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

București

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

București
Cairo

GAMAL ABDEL NASSER

în numele Comitetului Cental al Fartiduhn Popular Re
voluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și întregului 
popor mongol, precum și în numele —Im p—anal, vă trans
mitem dv., și prin dv. Comttetntai CMtal al Putiduhn Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat. Cnmilinlm de Miniștri al 
Republicii Populare Romine p poponM roudn frate un salut 
călduros și felicitări cordiale cu orana sărWMnrîi naționale — 
cea de-a XX-a aniversare glonoaM a ISberini Romîniei de 
sub jugul fascist.

în cursul celor 20 de' ani de putere populară, poporul ro- 
mîn a obținut mari victorii in dezvoltarea țârii și în ridicarea 
bunăstării oamenilor muncit iar aauu, tredurind in viață is
toricele hotariri ale celui de-al IlI-iea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, îndeplinește cu succes pianul șesenal de 
dezvoltare a economiei naționale și a : _r.

Poporul mongol se bucură sincer de aceste uunonute suc
cese ale poporului romin frate. Ne exprimăm aamn^mea că re
lațiile frățești de colaborare și de prietenie existente intre țările 
noastre, care corespund pe deplin intereselor celor două 
popoare ale noastre, se vor dezvolta și adină in continuare, pe 
baza învățăturii atotbiruitoare a marxism-leninismului și a 
principiilor internaționalismului proletar, pentru triumful 
uzej păcii și socialismului.

De ziua sărbătorii naționale a poporului romin vâ _â.— 
din suflet dv. și tuturor oamenilor muncii din Republica Popu
lară Romînă succese tot mai mari în construirea scci='.:s— 
în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Excelenței Sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

București

în numele poporului și guvernului argentinian, vă trans
mit sincere felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei 
si adresez totodată urări pentru prosperitatea Republicii și 
fericirea personală a Excelenței Voastre.

ARTURO U. ILLIA, 
Președintele 

Republicii Argentina
Bi •rrc.’j

Excelenței Sule

PreșediBlehu Consiliului de Sta» 
nJ Republicii Populare Romîne

București

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU 
președintei?

Prezidiului Marelui Huni
Popular

al Republicii Populare Mc-?: >

JTL1ANA 
pua Olandei

Tovarășilor:

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, *

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne,

ȘTEFAN VOITEC, 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

București
Stimați tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a sărbătorii naț::~£.-- 
a Republicii Populare Romîne, în numele poporului vietnamez 
a] Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Nat::- 
nale și al guvernului Republicii Democrate Vietnam, precum s. 
în numele nostru personal, vă adresăm dv„ și prin dv. Partidu
lui Muncitoresc Romîn, guvernului Republicii Populare R?.-...-- 
Marii Adunări Naționale, precum și poporului romint fra:e 
felicitările noastre cele mai călduroase.

în decursul celor douăzeci de ani ce s-au scurs, poporul 
romîn harnic și creator a obținut sub conducerea Partidului 
Muncitoresc, succese strălucite în transformarea Republicii 
Populare Romîne într-o țară înzestrată ca o industrie moderaă 
și cu o agricultură colectivizată, contribuind astfel la întărirea 
lagărului socialist și la menținerea păcii in Europa și in lume.

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

Adresăm urări pentru consolidarea și înflorirea c:r.:.r.-i ; 
’■"’ieteniei și colaborării frățești dintre cele două țâri ale noarire.

HO ȘI MIN 
Președintele Republicii Democrat 

Vietnam 
TRUONG CHLNH 

Președintele Comitetului permaueat 
al Adunării Naționale a Republicii 

Democrate Vietnam 
FAM VAN DONG

Prim ministru al Guvernului Republic.: 
Democrate Vietnam

Excelentei Sale

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

București
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a zile: nation ’̂.: = 

Republicii Populare Romîne, am marea plăcere să 
numele poporului Uniunii Birmane și al meu personal, ii. . - 
cordiale și calde urări de bine pentru fericirea personală a 
Excelenței Voastre și pentru progresul și prosperitatea poporu
lui Romîniei.

Rangoon
NE WIN

să

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul Agerpres, 
dină, transmite : 
trăi de cultură 
„Gorki" a găzduit duminică o 
serie de manifestări organi
zate de Asociația de prietenie 
sovieto-romînă in cinstea ce
lei de-a 20-a aniversări a 
Eliberării Romîniei.

Au fost prezenți Ana Țuka- 
nova, G. G. Sotnikov și A. V. 
Grebnev, vicepreședinți ai A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă, membrii delegației 
A.R.L.U.S. . condusă de acad. 
Gh. Mihoc, rectorul Universi
tății din București, precum și 
un grup de turiști romîni.

Despre succesele dobândite 
în cele două decenii care au 
trecut de la Eliberarea Romî
niei de sub jugul fascist au 
vorbit acad. Gh. Mihoc și V. 
Grebnev, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Izvestia", vicepre
ședinte al Asociației de priete
nie sovieto-romînă.

Tot în cadrul manifestărilor 
din parcul „Gorki" s-a desfă
șurat o seară literară. Au citit 
din operele lor membrii dele
gației de scriitori romîni in
vitați să participe la zilele 
culturii romînești.

La unul din teatrele de vară 
din parc, moscoviții iubitori 
de muzică au putut asista la 
un concert de muzică romî- 
nească. într-un pavilion al 
parcului s-a deschis o expozi
ție fotografică cu imagini din 
Romînia. în cursul zilei, expo
ziția a fost vizitată de mii de 
moscoviți. O manifestare care 
s-a bucurat de o largă partici
pare a fost concursul cu premii 
„Ce știți despre Romînia ?“

Silviu Po- 
Parcul cen- 

și odihnă

R. P. Chineză

PEKIN 24 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 24 august 
a avut loc în sala Expoziției 
centrale din Pekin vernisajul 
expoziției de grafică romî- 
nească. Sînt prezentate 133 de 
exponate din creația artiștilor 
graficieni Iulian Olariu, Va
sile Dobrian, Paul Erdos, 
Vai. Munteanu. Marcel Chir- 
noagă și Simona Vasiliu Chin- 
tilâ. La deschiderea expoziției 
au participat Ciu Vu-nan. vi
cepreședinte al Comitetului de 
stat pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Ciu Ea-lu, 
vicepreședinte ai Asociației de 
prietenie chino-romină, Liu 
Kai-tziui. vicepreședinte al U- 
niimii artiștilor plastici, alte 
persoane oficiale. artiști 
plastici, preevzn și o nu

R. P. Polonă
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C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
griculturii, Artur Starewicz, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Boleslaw Podedworny, locți
itor al președintelui Consiliu
lui de Stat, miniștri și miniș
tri adjuncți, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, 
conducători ai organizațiilor 
de masă, generali și ofițeri etc.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
și membri ai corpului 
matic, atașați militari 
tați în R.P. Polonă, 
polonezi și străini.

finlandeze, și alte personali
tăți ale vieții politice, econo
mice și culturale. De 
nea au participat șefi 
siunilor diplomatice 
membri ai Corpului 
matic din Helsinki.

Presa centrală și locală din 
Finlanda continuă să publice 
articole privind succesele obți
nute de Romînia în cei 20 de 
ani de la eliberare.

aseme- 
ai mi- 
și alți 
diplo-

diplo- 
acredi- 
ziariști

R. S. Cehoslovacă

PRAGA 24. — Coresponden
tul Agerpres H. Liman trans
mite : La Luhacovice, stațiune 
balneară din Moravia, elibe
rată de trupele romîne, au 
început duminică „zilele festi
ve", închinate celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romî
niei. La aceste manifestări își 
dau concursul și interpreți ro- 
mîni aflați cu acest prilej în 
R. S. Cehoslovacă.

★
Duminică dimineața, în co

muna Pliesovice, la monumen
tul eroilor romîni care au că
zut în lupta pentru eliberarea 
de fasciști a acestei localități 
au fost depuse coroane de flori 
din partea autorităților locale 
și a Ambasadei R. P. Romîne 
la Praga.

’★
Sîmbătă seara, a avut loc la 

Bratislava prezentarea filmu
lui „Tudor" la care au luat 
parte Frantisek Barbirek, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Slovacia, Viliam 
Salgovice, președintele Comi
siei de revizie și control a C.C. 
al P.C. din Slovacia, acad. 
Karol Sieka, vicepreședinte 
al Academiei Slovace de știin
țe, Andrej Klokoc, membru 
al C.C. al P.C. din Slovacia, 
redactor șef al ziarului 
„Pravda“-Bratislava, precum și 
numeroase alte personalități 
din viața politică și culturală 
din Bratislava.

R. P. D. Coreeană

PHENLAN 24 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne in 
R.P.D. Coreeană, Manoie Bod- 
năraș, a organizat la 22 august 
o recepție cu ocazia celei de-a 
20-a aniversări a eliberării 
Romîniei. Au participați Țoi 
En Ghen. președintele Prezi
diului Adunării Populare Su
preme a RFD. Coreene, Pak 
Kim Ciol, Li Hio Sun, Kim 
Koam Hiop. membri ai Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Munci: din Coreea, vice
președinți ai CC. al Partidu
lui Muncii din. Coreea; Nam 
Ir. Li Der. Ok. membri ai Bi
roului Politic al CC al Par- 
udului Munca cin Coreea, ri- 
ceoreședmț: ai Caix netului de 
Muuștru Ten Dtsa Tbeak. ri- 
cepre xd nir al Calxnrmlui de 
M.n.șmu Pak Sec Ca. E>e=-
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India

NEW DELHI 24 (Agerpres). 
— Cu ocazia celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romî- 
niei, Aurel Ardeleanu, amba
sadorul R. P. Romîne în India, 
a oferit o recepție în saloa
nele hotelului „Ashoka", din 
New Delhi. La recepție au 
luat parte : ministrul afaceri
lor externe al Indiei, Swaran 
Singh, ministrul industriei H. 
C. Dasappa, adjuncți ai minis
terelor comerțului, petrolului 
și chimiei, agriculturii, mem
bri ai Parlamentului, repre
zentanți ai cercurilor econo
mice indiene, ziariști și alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
membri ai Corpului diploma
tic acreditați la New Delhi.

Pe adresa Ambasadei R. P. 
Romîne la New Delhi au fost 
trimise din partea președinte
lui Republicii India, S. Radha- 
krishnan, vicepreședintelui Z. 
Hussein și a primului ministru 
L. B. Shastri, mesaje de feli
citări și urări de prosperitate 
poporului romîn.

Algeria

ALGER 24 (Agerpres). -- 
Cu ocazia celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Romîniei, 
Ion Georgescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Alger, a ofe
rit o recepție în saloanele am
basadei. Au participat minis
trul afacerilor externe al Al
geriei, Abdelaziz Bouteflika,

ministrul economiei naționale. 
Bachir Boumaza, funcționari 
superiori din diferite ministe
re, reprezentanți ai foștilor 
combatanți și ai Frontului de 
Eliberare Națională, oameni 
de cultură și ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Alger și alți 
membri 
tic.

ai Corpului diploma-

algeriană continuă să 
articole și fotografii

Presa 
publice .. ,
despre realizările obținute de 
poporul romîn în cei 20 de 
ani de la eliberarea țării. Zia
rul „Alger Republicam" con
sacră acestui eveniment un 
amplu comentar intitulat 
„20 de ani de construcție so
cialistă" în care arată : „Din- 
tr-o țară cu o industrie a- 
proape inexistentă, cu rezer
vele jefuite, România s-a 
transformat azi într-un stat 
din cele mai avansate în toa
te domeniile".

Indonezia

.DJAKARTA 24 (Agerpres). 
— Ambasadorul R. P. Ro
mîne la Djakarta, Vasile Gîn- 
dilă a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist. La 
participat dr. 
prim-locțiitor al primului mi
nistru și ministru al afaceri
lor externe, Aii Sastroamidjo- 
jo, vicepreședinte al Adunării 
Populare Consultative Provi
zorii, secretar general al Par
tidului Național din Indone
zia, D. N. Aidit, vicepreședinte 
al Adunării Populare Consul
tative Provizorii, președintele 
C.C. al Partidului Comunist 
din Indonezia, prof. dr. Satrio, 
ministrul sănătății, prof. dr. 
Sudjono Djuned Pusponegoro. 
ministrul cercetărilor științifi
ce naționale, și alte numeroase 
personalități ale vieții politice, 
cultural-artistice și economi
ce etc.

GRENOBLE 24. — (Cores
pondentul Agerpres, Tudor 
Vornicu, transmite : La Uni
versitatea din Grenoble a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a primei Conferințe inter
naționale, pricind problemele 
tineretului, organizată de 
U.N.E.S.C.O., la care iau parte 
delegații reprezentând 73 de 
țâri, printre care și R_ P. Ro- 
mină, și 40 de organizații de 
tineret.

In ctrintui de deschidere, 
directorul general UJ»-ES.C.O. 
Rene Maheu. salutind pe cei 
prezez:.- e «rătat cc ideea tn- 
tr«xxru «să conferințe inter
naționale consacrate tine
retului z fost lansată la 
UJIST.O. acum 4 ani. „în- 
••'-ederer. c spus Rene Maheu. 
ls ceu de a 11-a sesiune, in 
ZMS. conferința generală, la 
propnerez delegației romîne

recepție au 
Subandrio,

internațională

să fie studiată oportuni- 
și posibilitatea de a se

cerea 
tatea 
convoca o conferință mondială 
privind problemele tineretu
lui".

A luat apoi cuvîntul Maurice 
Herzog, secretar de stat pen
tru problemele tineretului și 
sportului, care a adus salutul 
guvernului francez, și rectorul 
Universității din Grenoble, 
Rene Trehin. Ca președinte al 
Conferinței a fost ales Mussa. 
Keita, înalt comisar pentru 
problemele tineretului in Re
publica Mali.

Conducătorul delegației ro
mîne prof. JEAN LIVESCU, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mîntului, a fost ales în Biroul 
Conferinței ca președinte al 
Comisiei privind pregătirea ti
neretului pentru viața publică 
în spiritul înțelegerii interna
ționale.

încetarea din viată
a tovarășului Benjamin Davis

mele rasismului și ale repre
siunilor polițienești.

în scurtă vreme Davis a de
venit un participant activ* al 
mișcării comuniste din S.U.A. 
a cărui cauză a slujit-o cu de
votament 
ce veac, 
dragostea 
nilor muncii americani, 
anii 1BC el a fost ales
membru al Consiliului muni
cipal al orașului New York.

în 1949. împreună cu alți 
conducători ai partidului co
munist. el a fost aruncat în 
închisoare pe baza legii Smith. 
Je cinci ani de închisoare 
:-au șubrezit sănătatea. Elibe- 

ăt in 1954. Davis a continuat, 
deși bolnav, să lupte pentru 
drepturile oamenilor muncii 
din SALA.

Prin moartea lui Benjamin 
Daria, Partidul Comunist din 
S-U-A. a pierdut pe unul din 
conducătorii săi încercați, 
luptător neobosit pentru cau
za păcii și progresului social.T E L E G

‘imp de un sfert 
El s-a bucurat.de 
și respectul oame- 

în

RAMA
CO.M/TETt ILT NAȚIO*AL AL PARTIDULUI 

OMUNIST DIN STATELE UNITE ALE AMERICIi

Dragi lovatdfl,

Comitetul Ceninl al Partidului Muncitoresc Romîn ex- 
pritei sincere modnteante Comitetului Național al Partidului 
Comunist din SlU-A. si tuturor comuniștilor americani și par- 
ticipâ alături de dr. la marea durere încercată prin pierderea 
tovarășului Benjamin J. Davis, conducător de seamă al Parti
dului Comunist din S-U-A^ apărător al drepturilor și libertăți
lor populației de culoare, al intereselor clasei muncitoare 
americane, luptător neobosit pentru nobila cauză a păcii și 
progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎNI

bucurat.de

