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Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, 

întregul popor a sărbătorit

a XXI-a aniversare a eliberării patriei 

de sub jugul fascist

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Capitală

Cea mai mare sărbătoare națională a poporului nostru a îmbrăcat 
țara în haina strălucitoare a bucuriei și entuziasmului nestăvilit. Bucu
rești, inima patriei. In coloane nesfîrșite, oamenii muncii se îndreap
tă spre Piața Aviatorilor. Sînt fluvii de culoare și lumină, de încre
dere și entuziasm, care se adună într-un buchet uriaș de dragoste și re
cunoștință dăruit Partidului Comunist Român. De fiecare dată, în 
această zi de August, cadența pașilor este însoțită de cîntec, de ver
surile scandate odată cu fluturarea steagurilor și florilor. „Al partidu
lui cuvînt / Dă poporului avînt“, „Socialistă Românie / Ni-i izbîndă 
și mîndrie“, „Directivele-s izvor / Fericirii tuturor“. Sînt versuri de 
entuziasm, de îndreptățită mîndrie pentru realizările al căror bilanț 
a fost făcut de Congresul al IX-lea al partidului, exprimînd totodată 
mîndria întregului nostru popor pentru măreția perspectivelor pe care 
Directivele Congresului le-au deschis, pentru continuarea pe o treap
tă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, pen
tru continua prosperitate a patriei noastre. Adoptarea Constituției 
statului nostru socialist dă sărbătoririi din acest an a zilei de 23 
August o strălucire deosebită, o profundă semnificație istorică și po
litică : România este Republică Socialistă.

In Piața Aviatorilor, pentru prima dată în dimineața zilei de 
23 August, s-a aclamat, amplificîndu-se la scara întregii țări, bucuria 
acestei minunate realități.

Piața Aviatorilor avea un aspect festiv. O mare stemă a Republicii 
Socialiste România, încadrată de datele: „1944—1965“, sub care era 
înscrisă urarea „Trăiască 23 August, ziua eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist", domina tribuna oficială. Deasupra tribunelor se 
aflau portretele marilor dascăli ai proletariatului mondial: Marx- 
Engels-Lenin, precum și pancarte cu urările: Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România I, Slavă 
Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre!, Înainte pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român I, Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 1, Trăiască pacea și prietenia între 
popoare 1

Pretutindeni erau arborate drapele roșii și tricolore.
In tribune au luat loc conducători ai instituțiilor centrale și orga

nizațiilor obștești, generali activi și de rezervă — foști comandanți 
de mari unități pe frontul antihitlerist, fruntași în întrecerea din în
treprinderile hucureștene, academicieni și alți oameni de știință și 
cultură, oaspeți de peste hotare, ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Erau de față șefii misiunilor diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașații militari și alți membri ai corpului diplo
matic.

Ora 8. In aplauzele și aclamațiile puternice, îndelungate ale celor 
prezenți în Piață iau loc în tribuna oficială conducătorii partidului 
și statului, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bbdnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru Drăghia, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gogu Rădulescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec 
— membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri 
supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Se aud sunete prelungi de trompete. Ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, general de armată Leontin Sălăjan, 
însoțit de comandantul parăzii, general maior loan Șerb, trece în 
revistă trupele aflate în Piață și pe Bulevardul Aviatorilor și le feli
cită cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a eliberării noastre națio
nale. Militarii răspund ou puternice și îndelungate urale.

General de armată Leontin Sălăjan urcă apoi la tribuna oficială.
Răsună solemn acordurile Imnului de stat, în timp ce în cinstea 

marii sărbători se trag 21 de salve de artilerie.
Începe parada militară
Pe drapelul care deschide parada sînt înscrise cu litere țesute în 

aur : Pentru Patria Noastră Republica Socialistă România.
Prin fata tribunelor trec ofițerii elevi ai Academiei Militare Gene

rale, elevii Școlii Superioare Militare de ofițeri „Nicolae Bălcescu“, 
batalionul de elevi ai liceului militar „Ștefan cel Mare", infanteria, 
cea mai veche armă, ale cărei tradiții de luptă își au rădăcini de 
veacuri în istoria patriei noastre (aceste tradiții au fost încununate de 
luptele duse de infanteriști, împreună cu militarii din celelalte arme, 
împotriva cotropitorilor hitleriști), vînătorii de munte, grănicerii, san
tinele la hotarele Republicii Socialiste România. Blocul ostașilor din 
unitățile de securitate încheie defilarea trupelor terestre.

Urmează defilarea marilor unități și unități mecanizate. Batalioanele 
de infanterie moto sînt ambarcate pe transportoare blindate și pe 
autocamioane românești „Carpați“. Deasupra blindajului uneia dintre 
mașini flutură drapelul unității. Pe mătasea lui tricoloră sînt prinse 
ordinele „Apărarea patriei“ clasa I și a Il-a și ordinul sovietic „Dra
pelul roșu“. Ele amintesc lupta eroică a armatei Române, alături de 

Armata Sovietică, împotriva trupelor hitleriste ; lupta comună a osta
șilor români și sovietici a dezvoltat și întărit prietenia frățească ro
màno-sovietica.

Coloana infanteriei moto e urmată de batalioane de desant parașu- 
tare, de un divizion de rachete antitanc. Autoturisme cu rampe de 
o construcție specială poartă proiectile reactive de mare precizie. In 
coloană se află, de asemenea, tunuri antitanc și obuziere de diferite 
calibre.

Apar în Piață impunătoarele fortărețe blindate : tancurile. In ciuda 
greutății lor, coloșii de oțel dezvoltă o mare viteză de deplasare, 
acționînd cu succes pe cele mai diferite drumuri.

In timpul defilării coloanei motorizate, pe deasupra tribunelor trec, 
săgetînd cerul, avioane cu reacție supersonice, conduse cu măiestrie 
de ofițeri piloți. Un avion supersonic, pilotat de comandantul for- 

mafiei, își schimbă deasupra tribunelor direcția, înălțîndu-se vertical 
cu o viteză impresionantă. Prin fața tribunelor defilează rachete de 
diferite tipuri, purtate pe platforme impunătoare. Această tehnică 
modernă este mânuită de ostași pricepuți, posesori ai unei înalte cali
ficări.

Cu defilarea trupelor de rachete ia sfîrșit parada militară în cin
stea celei de-a XXI-a aniversări a eliberării patriei noastre. Ea a 
demonstrat înaltul grad de pregătire a militarilor, faptul că armata 
țării noastre, trup din trupul poporului, este înzestrată cu tehnică 
perfecționată. Forța și tăria sa își au izvorul în devotamentul nemăr
ginit al militarilor față de patrie, popor și partid, în înalta lor con
știință politică și cetățenească.

Ostașii Republicii Socialiste România apără cuceririle revoluțio
nare ale poporului, independența și suveranitatea noastră națională 
cu vrednicie și abnegație. In colaborare cu armatele țărilor partici- 

TratatuZ de la Varșovia și ale celorlalte țări socialiste, armata 
țării noastre își aduce contribuția la apărarea cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Potrivit tradiției, demonstrația oamenilor muncii din București este 
deschisă de copii. Fetițe și băieți se desprind din coloane, urcă in 
tribune și oferă flori tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer și. celorlalți conducători de partid și de stat.

Coloanele de oameni ai muncii își vestesc apariția printr-un torent 
de nesfîrșite urale și ovații.

Întreaga demonstrație constituie o afirmare impresionantă a hotă- 
rîrii nestrămutate a întregului nostru popor de a da viață hotărîrilor 
istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, de a-și 
consacra toate forțele sale creatoare operei de desăvîrșire a construc
ției socialiste, de ridicare a patriei noastre pe culmi tot mai înalte ale 
civilizației și culturii.

Recepție cu prilejul celei de a XXI-a 
a eliberăriianiversări

de sub jugul fascist
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
au oferit o recepție în seara zilei 
de 23 August, în parcul Palatu
lui Snagov, cu prilejul celei 
de-a XXI-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

La recepție au participat mem
brii conducerii de partid și de 
stat ai țării noastre, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, generali și ofi
țeri superiori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice din țara noastră și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Au participat, de asemenea,

oaspeți de peste hotare aflați în 
vizită în țara noastră.
In timpul recepției, tovarășul Ni

colae Ceaușescu a toastat pentru 
poporul român, constructor al so
cialismului, pentru Partidul Co
munist Român, care conduce po
porul nostru pe calea făuririi 
vieții noi, socialiste, pentru întă
rirea colaborării și unității țărilor 
socialiste, pentru colaborarea cu 
toate țările, indiferent de orîn- 
duirea socială, pentru pace și pri
etenie între popoare, în sănăta
tea celor prezenți.

Decanul corpului diplomatic, 
Alexandre Cimon Argyropoulo, 
ambasadorul Greciei, în numele 
corpului diplomatic din București, 
a exprimat cele mai călduroase 
urări pentru fericirea și prosperi
tatea poporului român și a con
ducătorilor săi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)



I„De partid condus, poporul 
iși clădește vii Inru I !“

,Jlomana-nfloritoare 

viitor de aur are!“ (Reportaj transmis de corespondenții regionali 
ai „Scînteii tineretului")

răim o epocă în care 
istoria își grăbește 
cursul, în care eroii se 
nasc în proporție do 
masă, epoca în care po
porul a supus timpul și 
a devenit stăpînul de
plin al destinului său. 
Este epoca în care mul

țimea celor ce muncesc a scos în stră
lucirea luminii gigantica sa forță de 
acțiune și voință. Trăim epoca nepieri
toare în frumusețe a socialismului vic
torios.

Poporul a ieșit în stradă. Mîinile sale 
poartă flori și drapele. Glasul său acla
mă și cîntă. E cea mai mare zi de săr
bătoare a sa și sufletul său se dezvăluie 
în asemenea clipe întreg cu o sinceri
tate născută în el o dată cu marile sen
timente eterne. Inima sa era o floare a 
soarelui în amiază.

Iată-1 pășind pe platforma de granit 
a Pieței Aviatorilor, cu miile de piepturi 
ca niște scuturi în acțiune, cu mîinile 
ridicînd flori spre înălțimi, cu glasurile 
dăruind văzduhului dogoare. E o clipă 
de supremă și măreață confesiune. Po
porul își povestește faptele și gîndurile, 
dînd solemn raport în fața celui care-1 
conduce și căruia i-a încredințat între
gul său destin. Faptele se derulează 
prin fața noastră copleșitoare. Fiecare 
manifestant a încercat să aducă aici, 
în această piață a bilanțurilor festive 
și tradiționale ceea ce-1 definește mai 
profund și mai exact.

Cei de la „Grivița Roșie“ se anunță 
ca realizatorii a peste 500 de tipuri de 
instalații pentru noile uzine de la Ora
dea, Călărași, Turnu-Măgurele și Sla
tina. glorioși stăpîni contemporani ai 
celebrei cetăți revoluționare a munci
torimii române. Uzina de pompe aduce 
macheta unei instalații complete de 
irigare, prototipul celor 750 care îmbăl
sămează acrul Bărăganului cu aeriene 
pînze de ape. Uzinele „Semănătoarea“ 
aduc ultima lor creație: combina de re
coltat po'rumb CT 2-R, țesătoarele — 
valuri de pînză, „I.O.R.“-ul ultima in
venție a colectivului: electrodermatorul. 
O uriașă anvelopă aleargă pe drumu
rile închipuite ale unei hărți uriașe 
(vezi prevederile pentru Uzina „Danu
biana“: un milion și jumătate anvelo
pe în 1970), autobuze, microbuze, un 
spărgător de gheață (al Șantierelor Na
vale Oltenița), un uriaș ecran de tele
vizor cu emblema „Electronicii“ bucu- 
reștene — un carnaval frenetic al em
blemelor și produselor, uriașă feerie a 
bunurilor materiale și spirituale, într-o 
continuă și multicoloră curgere.

„De partid condus, poporul își clă
dește viitorul“ — două versuri de cîn- 
tec pe care autorul însuși — poporul 
— le recită în piață. Acesta este ade
vărul său fundamental, aceasta este ra
țiunea ieșirii sale în stradă. Poporul își 
cîntă și glorifică singurul și adevăratul 
său conducător. L-a născut istoria sa, 
făurită pe întinsul zbuciumat a două 
milenii de luptă și speranță, în care 
nimic nu l-a putut clinti din nestră
mutata sa încredere în cîștigarea feri
cirii. L-a născut durerea și jertfa sa; în 
el clocotește setea de dreptate și adevăr 
a lui Tudor și Bălcescu, în lumina cu- 
vîntului și faptei sale sînt raze din dorul 
de dreptate al țăraiiului îngenuncheat 
sub gloanțe în 1907. E în el încrînce- 
narea supremă, sîngele care a curs la 
Grivița Roșie în ’33, sclipirea de oțel a 
muncitorilor înarmați cu unelte, voința 
lor crîncenă de a nu da înapoi.

Au trecut peste patru decenii de cînd 
steagul luptei pentru fericirea poporului 
a fost luat în mîinile sale călite de că
tre Partidul Comunist Român. Sub con
ducerea sa, poporul a cucerit puterea în 
propria sa țară, cu el în frunte a por
nit pe drumul construcției, născînd pe 
pămîntul României unul din miracolele 
lumii contemporane. Sufletul poporului 
și inima partidului au făcut un singur 
trup, perfectă osmoză între talent și 
hărnicie, între clarviziune și consecven
ță marxist-leninistă.

Poporul își cunoaște conducătorul ca 
pe propria sa ființă. în partid sînt în
truchipate virtuțile sale cele mai înalte, 
idealul lui de fericire, bunătatea și in
teligența sa, sincera sa dorință de prie
tenie cu popoarele pașnice ale lumii. 
Și niciodată n-a găsit parcă poporul 
cuvinte atît de frumoase pentru a cîntă 
partidul ca la această sărbătoare, cînd 
glasul său a strălucit de limpezimea u- 
nei încrederi și bucurii totale. Congre
sul al IX-lea a aruncat peste chipul 
țării miraculoasa oglindă a strălucitelor 
sale documente. în ele poporul își vede 
cu claritate viitorul, cu fiecare victorie, 
cu fiecare luptă, cu tot ce va trebui 
învins, cu tot ce se va revărsa binefăcă
tor asupra vieții sale, și de aceea scan
da trecînd în fremătătoare valuri prin 
piață: „Cel de-al nouălea Congres — 
un izvor pentru progres“, ca o solemnă 
promisiune pentru viitoarea sa angrena
re în ofensiva transformării cuvîntului în 
evidență și adevăr.

Poporul a ieșit în stradă cîntîndu-și 
partidul, și sufletul său s-a deschis ca 
o floare în amiază, dăruind acestei săr
bători parfumul sublim al bucuriei de 
a trăi. ion BĂIEȘU

e fapt întregul film al 
desfășurării manifesta
ției a fost o demons
trație faptică, sugestivă 
și, densă a ecoului vi
brant. pe care îl au în 
inima poporului eveni
mentele de covârșitoare 
importanță pe care le-a 

înregistrat istoria partidului și a țării în 
vara acestui an.

Noua Constituție a țării, cu două 
zile înainte devenită legea legilor Ro
mâniei Socialiste, a fost la demonstra
ția oamenilor muncii, purtată pe brațe, 
aclamată și însușită de popor ca ma
rea Cartă a drepturilor și libertăților 
cetățenilor Republicii Socialiste Româ
nia, Constituție care exprimă deplin vo
ința și interesele poporului.

S-a desfășurat întîi parada militară și 
ea a fost o foarte clară demonstrație a 
forței, a potențialului de luptă al ar
matei, forță de apărare a drepturilor și 
libertăților sfinte cucerite de popor și 
înscrise în Constituim României So
cialiste către care au năzuit generații 
întregi de gînditori și luptători revolu
ționari.

Au venit apoi copiii și am privit cu 
îneîntare defilarea lumii lor de purita
te, vis și de fericire. In jocurile lor, 
în basmele frumoase care le incintă 
copilăria și pe care le-au adus cu ei, 
în simbolurile pe care le purtau în 
mîini și în suflet, în acele cuvinte în
scrise în stema pionierească „Sînt gata, 
totdeauna“, în acele care alegorice care 
reprezentau condițiile în care-i crește 
și-i învață patria, am văzut acele arti
cole din Constituție care consfințesc 
drepturile democratice la muncă, la în
vățătură, deplinele drepturi cetățenești, 
am văzut întreaga lege de aur a țării, 
pe baza căreia copiilor le este consfințit 
dreptul la a crește într-o țară care le 
asigură un viitor potrivit aptitudinilor 
și viselor de fericire ale omului.

A trecut apoi freneticul șuvoi al oa
menilor muncii, în care chiar din prima 
coloană am desprins grupul masiv care 
reprezenta toate categoriile de cetățeni 
ai patriei, pe profesii, vîrste, naționali
tăți, înfrățite sub lumina noii Constitu
ții pe care o purtau deasupra lor. Și 
simbolul era mai mult decît simbol 
pentru că tot ce a urmat după aceea a 
fost o foarte concretă argumentare a 
faptului că noua Constituție reprezintă 
în fapt o sumă a marilor cuceriri și o 
garanție a viitoarelor mari succese ale 
poporului în drumul său spre comu
nism.

Sentimentele oamenilor care au mani

festat erau limpede de descifrat. Ele 
se aflau în uralele și în versurile stri
gate din mii de piepturi, versuri născu
te ad-hoc — pe cît de simple pe atît 
de grăitoare. „Ne mîndrim că azi exis
tă / România Socialistă" sau „Viitor 
de aur are / Țara noastră-nfloritoare“. 
Pancartele, lozincile, eșarfele înălțate de 
baloane, carele alegorice purtau și ele 
cuvinte născute din acest sentiment de 
mîndrie al poporului pentru noua con
stituție care consfințește România ca 
stat socialist, independent, suveran șl 
iubitor de pace.

Ele exptimau, totodată, sentimentul 
de dragoste față de o Românie care 
este prețuită în lume pentru politica sa 
externă bazată pe întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească cu toate 
țările socialiste, bazată pe întărirea uni
tății și coeziunii sistemului mondial 
socialist, bazată pe promovarea relații
lor multilaterale cu toate statele.

Coloana de oameni ai muncii, trecea 
prin piață, grupată pe raioane, pe în
treprinderi. Și fiecare colectiv își purta 
pe panouri, pe care alegorice simbolu
rile muncii sale, cifrele edificatoare ale. 
succeselor și ale planurilor de viitor des
prinse din Directivele partidului. O 
lungă și certă demonstrație a hotărîrii 
de a munci pentru viitorul României 
Socialiste — pentru consacrarea prin 
fapte a prevederilor Constituției.

Multe sînt cele care pot fi spuse des
pre bucuria, oamenilor pentru Constitu
ția Republicii Socialiste România, așa 
cum s-a manifestat ea. grandios și ex
ploziv, la 23 August 1865. Pentru că 
fiecare dintre sutele de mii de oameni 
care au trecut prin fața tribunelor are 
viața, aptitudinile și năzuințele sale a 
căror împlinire își găsește garanția in 
marea lege a legilor țării. A trecut, de 
pildă, în coloană tînăra Marilena Soare, 
care a primit de curînd titlul și califi
carea de muncitor cu tot ce înseamnă 
asta în viața Unui cetățean al țării noa
stre. Au trecut, odată cu ea mii și zeci 
de mii de alți tineri care scandau- 
„Viitor de aur are, România-nfloritoare" 
și sensul acestei manifestări trebuie cău
tat in articolul din Constituție care spu
ne : „Republica Socialistă România asi
gură tinerilor condițiile necesare dez
voltării aptitudinilor lor fizice și intelec
tuale“, ca și în toate celelalte prevederi 
ale Constituției, în umanismul acestor 
prevederi, în perspectivele pe care le 
asigură ele dezvoltării și manifestărrt 
largi a capacităților creatoare ale po
porului român.

MIMAI OARANFIL

ara întreagă, de la un 
capăt la altul al ei, a 
fost străbătută, în di
mineața lui 23 August, 
de clocotitorul entu
ziasm al maselor popu
lare, făcînd să se re
verse, ca într-un fluviu 
al bucuriei, această

mărturisire colectivă: „Astăzi inima 
ni-e plină, de cîntec și de lumină“. Pe 
magistralele marilor orașe, ca și pe dru
murile celui mai mic cătun, milioane și
milioane de oameni ai muncii au pur
tat, înălțînd în soare, florile iubirii și 
recunoștinței poporului închinate parti
dului și patriei socialiste.

Constructorii Hunedoarei au coborît 
schelele furnalului de 1 000 mc, lăsîn- 
du-le sub straja drapelelor; în piața îm
podobită a orașului au venit minerii 
Teliucului și Ghelarului, siderurgiștii 
Hunedoarei și Calanului, lăsîndu-și 
cîte un schimb la fiecare foc pentru 
a-i păzi flăcările nestinse. Grafice uria
șe se înălțau deasupra coloanelor o dată 
cu pădurea de steaguri roșii și tricolore. 
Oțelarii raportau depășirea planului cu 
24 000 tone de oțel, furnaliștii cu 
26 000 tone de fontă, laminoriștii cu 
13 000 tone laminate, cocsarii cu 4 000 
tone cocs, minerii de la Teliuc cu 
44 000 tone minereu de fier...

în aceeași sărbătorească dimineață, la 
Iași, în istorica Piață a Unirii, în frun
tea coloanelor a demonstrat colectivul 
Atelierelor Nicolina, purtător al unor 
valoroase tradiții de luptă revoluționară. 
Pe marele panou purtat de 8 tineri se 
putea citi: ..în cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul nostru raportează depă
șirea cu 2 la sută a planului producției 
globale". în fața fiecărei coloane sînt 
purtate panouri cu grafice comparative, 
cu cifre care, citindu-le, capătă rezo
nanța unui imn pe care ieșenii îl în
chină măreței sărbători a poporului 
nostru.

în Galațiul nou și strălucitor, con
structorii marelui Combinat siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ au raportat 
un succes remarcabil: începerea lucră
rilor la primul furnal de 1400 tone, 
într-o coloană, la fel de masivă, au 
trecut constructorii de nave din mîinile 
cărora au ieșit pînă acum zeci de nave, 
de motonave și cargouri care poartă 
pavilionul țării noastre departe, peste 
mări și oceane.

în Piața Trandafirilor din Tg. Mureș, 
oamenii muncii români, maghiari și de 
alte naționalități și-au exprimat încă 

o dată adeziunea deplină la hotărîrile 
istorice ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, la marea 
lege a patriei — Constituția Republicii 
Socialiste România. Trecînd prin fața 
tribunelor ei au raportat cu firească 
mîndrie realizări și depășiri ale anga
jamentelor luate în întrecerea socialistă 
care, adunate la un loc, pe scara între
gii regiuni, însumează 82 milioane lei 
peste prevederile planului la producția 
globală și economii suplimentare de 
mai bme de 16 milioane lei.

începînd cu coloana cravatelor purpu
rii și pînă la rîndurile perfect aliniate 
ale celor ce aduc vigoare stadioanelor, 
peste 50 000 de muncitori, țărani, inte
lectuali din regiunea Oltenia au venit 
la marea sărbătoare cu bucuria succe
selor obținute, cu încrederea nestrămu
tată în viitor. „Oriunde ți-ai îndrepta 
privirea, întîlnești forța transformatoare 
a politicii partidului. în 1965 producția 
industrială a regiunii Oltenia este de 
2,7 ori mai mare decît în 1959, realizîn- 
du-se în două săptămîni, întreaga pro
ducție industrială a regiunii din anul 
1938“ — spunea tovarășul Ion Stănes- 
cu, prim-secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.C.R. în cuvîntul rostit 
la mitingul din Piața „Al. I. Cuza“. Gra
ficele și panourile demonstranților adu
nau, într-o strălucitoare imagine, succe
sele fiecărui colectiv, mare sau mic, to- 
talizînd acest „de 2,7 ori mai mare de
cît în 1959“.

La Constanța, coloana demonstranți
lor din întreprinderile industriale ale 
Dobrogei este întregită în acest an de 
colectivele a două unități nou apărute 
pe harta patriei, intrate în producție 
recent: Fabrica integrată de lînă și Fa
brica de hîrtie de la Palas. Trec apoi 
coloanele lucrătorilor din agricultură. 
Oamenii aceștia robuști și bronzați, 
care abia au ieșit din apele holdelor, 
raportează partidului victoriile lor eva
luate în mii de tone de grîu.

Milioanele de demonstranți, uniți în
tr-un fluviu unic de energie, au ridicat 
sub cerul acestui August, o dată cu flo
rile, simbolurile muncii pasionate, bu
chetele de izbînzi în realizarea sarcini
lor trasate de partid, pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

După-amiază, în parcuri, pe estrade, 
în piețe, din Capitală și din celelalte 
localități din țară, au avut loc serbări 
populare, la care au participat sute de 
mii de cetățeni.

ff
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...Un nesfîrșit șuvoi de entuziasm se revărsa în Piața Aviatorilor. 
Umăr la umăr, cu pasul potrivit în ritmul avîntat al vieții noastre 
noi, treceau alături muncitorii întreprinderilor industriale din orașul 
și regiunea București, țărani cooperatori, oameni de știință, literatură 
și artă din toate generațiile. Era o puternică manifestare a unității 
indestructibile a întregului nostru popor în jurul partidului, a Comi
tetului său Central. în fața tribunei mîinile s-au ridicat salutînd, s-au 
prins strîns — mîini de muncitori și țărani, mîini care purtau pe 
ele însemnele hărniciei pentru înflorirea patriei — simbolizînd alianța 
de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănime.

...Pancartele, graficele, carele alegorice înfățișează puternica înflo
rire a patriei noastre, tabloul unei țări în plin avînt, cu o economie 
socialistă multilateral dezvoltată, în care industria cunoaște un coif-- 
tinuu proces de perfecționate și adaptare la cerințele progresului 
tehnic contemporan* iar agricultură socialistă pune în valoare tot 
mai larg marile ei rezerve ; în care toate regiunile cunosc o viață 
intensă, unde înflorește cultura nouă, socialistă, crește an de an bună
starea oamenilor muncii. Trec lucrătorii Griviței roșii, muncitori, 
tehnicieni și ingineri care au realizat peste 500 de tipuri de instalații;; 
muncitorii Uzinei „Semănătoarea“, ai Uzinelor „23 August“. ...Ochii 
îți sînt furați de bogăția priveliștii, inima îți este plină de bucuria 
înfăptuirilor. Iată, în piață și-a făcut apariația acum un nou car 
alegoric. El este prezentat de colectivul Uzinei de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele : Fabrica de acid azotic și propria ei ma
chetă au exact aceeași vîrstă— fabrica a început să producă zilele 
trecute, iar macheta ajunsă în Piața Aviatorilor, anunță evenimentul. 
De altfel, întreaga uzină cu cele 15 fabrici ale ei este produsul șese- 
nalului, ca și Combinatul de celuloză de la Călărași, ca și Uzina 
cu nume tehnic și muzical totodată „Neferal“ — a cărei ă doua 
secție a început să producă la 1 iulie — cu trei luni înainte de 
termen — ca și toate cele 502 întreprinderi și secții noi construite 
în întreaga țară.

...Demonstrează laolaltă muncitori, țărani, intelectuali. Din piepturile 
tuturor răsună cuvinte de dragoste și recunoștință față de partid, în 
întreaga piață se face puternic simțită adeziunea tuturor față de 
hotăririle partidului nostru care își pune, și în viitor, în centrul poli-, 
ticii sale industrializarea socialistă a țării, creșterea cu precădere a 
industriei grele și, în special, a industriei constructoare de mașini. 
Un panou uriaș, purtat de brațe de bărbați, exprimă o hotărîre 
proprie astăzi întregului nostru popor : „Vom munci pentru a da viață 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Romîn“.

Este însemnul sub care au demonstrat și cei peste 5 000 de țărani 
cooperatori din regiunea București. Coșurile încărcate cu roade, bu
chetele de spice purtate de tinere femei îmbrăcate în pitoreștife cos
tume naționale ale Bărăganului, însemnau nu numai un raport a 
ceea ce s-a realizat ci și o promisiune, angâjarhent pentru ca viitoa
rele recolte să fie din ce în ce mai bogate. „Partidul, statul nostru, 
ne-au dat și ne dau un ajutor foarte mare ■— ne-a spus Radu Neacșu, 
președintele cooperativei agricole de producție „Spicul“ Drăgănești- 
Vlașca. Este de datoria noastră să folosim din plin aceste posibilități 
concentrîndu-ne și mai mult eforturile pentru a obține, an de an, 
recolte și mai bogate, pentru a folosi cele mai valoroase metode de 
cultivare a pămîntului și creștere a animalelor, pentru mai buna 
gospodărire a mijloacelor de care dispunem, pentru sporirea fondului 
obștesc — convinși fiind că aceasta este siirsa sigură și permanentă 
de ridicare a veniturilor, a bunăstării noastre“.

Există în aceste vorbe concentrată hotărîrea oamenilor de pe 
cîmpia dunăreană de a face Bărăganul mai bogat și mai frumos, de 
a pune, prin munca lor neobosită, o floare nouă la cununa împlini
rilor viitoare.

PETRU POPESCU

TINEREȚE

Șl FLORI

I
ntregul tineret 
al țării și-a 
unit glasurile 
puternice în- 
tr-unul uriaș 
pentru a cinsti 
în această mi
nunată zi de 
august Parti

dul, Patria, Poporul.
Ca într-uh singur glas, în 

lozincile, cîntecele și uratele 
de bucurie care au plutit ne
întrerupt deasupra uriașei co
loane a lui August, erau ros
tite și izbînzile muncii și în
vățăturii tuturor categoriilor 
de tineri cărora Partidul le-a 
deschis porți largi spre afir
mare neîntreruptă. De la pio
nieri — florile țării — pînă la 
ostașii care stau de strajă la 
fruntariile patriei socialiste, 
tinerii au trecut prin fața 
înaltei tribune exprimîndu-și 
dragostea și recunoștința ne
mărginită pentru partidul iu
bit. Marea demonstrație a oa
menilor muncii a fost ea în
săși o revărsare clocotitoare 
a tinereții entuziaste deschi
să, simbolic, de cei mai tineri 
fii ai țării: pionierii. O mare 
albă, cu valuri vii, a in
vadat o clipă piața deasupra 
căreia pluteau — surîsuri 
roșii — cravatele pionierești.

Laolaltă cu făurarii mași
nilor și utilajelor industriei 
noastre socialiste, cu harnicii 
oameni ai bărăganelor româ
nești, elevii și studenții de 
azi — constructorii de mîine 
ai comunismului — au trecut 
ovaționînd condițiile minuna
te de muncă și învățătură, 
orizonturile creatoare desena
te cu atîta claritate în istori
cele documente ale Congre
sului al IX-lea, sintetizate în 
ideile de aur ale Constituției 
Republicii Socialiste România.'

Din nesfîrșita coloană tine
rii ridicau în aerul pur flori 
— omagiu adus frumuseții în 
mijlocul căreia trăiesc și mun
cesc. Pe umărul rotund al 
unei fete din coloană crescuse 
parcă acel superb coș din a 
cărui împletitură izbucneau, 
în explozii multicolore, toți 
macii cîmpurilor însorite. 
Tinerețe și flori, muncă și 
flori, învățătură și flori — 
imagini perechi a căror sens 
și a căror nedesmințită îm
preunare vorbesc în limba
jul metaforelor rare despre

£ &
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cele mai nobile aspirații să
dite în sufletul tineretului de 
Partid.

Trec sportivii. Mii și mii de 
băieți și fete cu trupurile oțe
tite și bronzate de soarele lui 
August au înscris în semn de 
omagiu numele patriei socia- 
lite și al Partidului cărora le 
închină succesele lor. Trec 
rîndurile de fete îmbrăcate în 
roșu, galben și albastru în
scriu în larga piață steagul 
care flutură la catargul pa
triei socialiste: „Slăvite sînt 
zilele-acele / Cînd steaguri 
ți-ai pus la catarguri / Por
nind curajoasă în larguri 
/ Sub steaguri, sub steaguri, 
sub steaguri“.

V. CONSTANTIN
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Manifestări cu prilejul celei de a XXI-a aniversări 

a eliberării României

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica
a d-lui Keita Fodeba

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit la 24 august 
a.c. pe dl. Keita Fodeba, mi
nistrul apărării naționale și 
securității Republicii Guineea, 
care face o vizită în țara noas
tră. Oaspetele a înmînat to
varășului Chivu Stoica un me

saj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Gui
neea, Seku Ture.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

Au fost de față tovarășii 
Leontin Sălaj an, ministrul 
Forțelor Armate, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat.

(Agerpres)

Moscova
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Televiziunea centrală a U.R.S.S. 
a transmis la 23 august cuvîn- 
tarea . rostită de Nicolae Guină, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a eliberării Ro
mâniei.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului român, posturile 
de radio Moscova au transmis 
un program consacrat culturii 
muzicale din România. Emisiu
nea „Pămînt înnoit“ a prezentat 
transformările care au avut loc 
după eliberare în viața Români
ei, iar emisiunea „Cu versul și 
cîntecul prin București“ a cu
prins cîntece și versuri de autori 
români.

Sofia
SOFIA 24. — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite:
Cu prilejul zilei de 23 August, 

ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, Ioan Beldean, 
a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei, la care au luat parte 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Pencio Kubadinski, mem
brii supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nacio Papazov, secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar șî alte persoane.

Hanoi
HANOI 24 (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei de 23 August, Ion 
Moangă, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. Viet
nam, a oferit o recepție la care 
au luat parte Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Hoang 
Quoc Viet, membru ai Prezidiu
lui C.C. al Frontului patriei din 
Vietnam, Hoang Van Tien, mi
nistru adjunct aî afacerilor exter
ne, conducători ai instituțiilor 
centrale, reprezentanți ai partide
lor politice și ai organizațiilor de 
masă, precum și membri ai misiu
nilor diplomatice.

Varșovia
VARȘOVIA 24 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheorghi- 
ță, transmite :

Cu prilejul celei de-a 21 ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, în ziua de 23 
August, la Varșovia, sub auspi
ciile Ministerului Culturii și 
Artelor și ale Consiliului Popular 
al capitalei au avut loc o serie de 
manifestări cultural-artistice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Jozef Tronarowski, 
vicepreședinte al Uniunii artiști
lor plastici polonezi. Au fost 
prezenți Kazimierz Rusinek, mi
nistrul ad-interim al culturii și 
artelor, oameni de cultură și artă.

Au asistat Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, membri ai 
ambasadei.

p rimii campioni ai 
Universiadei se 
plimbă deja pe stră
zile Budapestei și 
vă rog să credeți că 
dacă medaliile s-ar 
purta în piept ca in
signa de participant, 
apoi fericiți! cîștigă-

tori ar trebui să depună tot a- 
tita energie câtă au cheltuit 8« 
întrecerile sportive, pentru a scă
pa de autografe, declarații, în
trebări și dovezi de simpatie care, 
de cînd e lumea, fac din glorie 
o haină splendidă, însă grozav de 
incomodă... Să sperăm că în zilele 
următoare vor apare și la panoul 
delegației noastre numele unor 
sportivi „obligați să se ascundă“ 
de pasionații atletismului, teni
sului, scrimei sau voleiului. Deo
camdată rubrica medaliaților de 
la panou a fost inaugurată de 
excelenta noastră înotătoare Cri
stina Balaban; fără să se intimi
deze de nivelul de-a dreptul im
presionant la care se desfășoară 
întrecerile de notație, ea a corec
tat recordul național în seriile 
probei de 100 m spate (1’12”7), 
pentru ca în finală să ne dea sa
tisfacția unei medalii de bronz și 
a unui nou record (1’11”8).

A doua zi, la 400 m. liber Cri
stina și-a reeditat performanța 
realizînd un meritoriu loc trei. 
Trebuie spus de altfel că lotul 
foarte restrîns care reprezintă na
ționala noastră la Budapesta și-a 
făcut din plin datoria : Balaban a 
„spart gheața“ cucerind primele 
medalii (îți vine nu știu cum 
cînd te gîndești că 12 baschetba- 
liști, fiecare cît un munte, luptă 
din greu pentru un obscur loc 
nouă, iar fata asta de 17 ani, mi-

Pekin
PEKIN 24 (Agerpres) — Cu 

prilejul zilei de 23 August, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin, Dumitru 
Gheorghiu, a oferit în saloanele 
hotelului „Pekin“ o recepție la 
care au participat Dun Bi-u, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreșe
dinte al Republicii Populare Chi
neze, Den Siao-pin, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez, și Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vice- 
premieri ai Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Kan Șen, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, Li Fen, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, Se Fu-ciji, vicepremier al 
Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.C. Chinez, miniștri, 
Lu Pin, rectorul Universității din 
Pekin, președintele Asociației de 
prietenie chino-română, militari, 
oameni de știință și cultură, șefi 
de misiuni diplomatice -acreditați 
la Pekin. în cursul recepției care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au rostit 
toasturi ambasadorului Dumitru 
Gheorghiu și Li Sien-nien. în 
numele corpului diplomatic a 
toastat ambasadorul R. D. Viet
nam.

Berlin
BERLIN 24 (Agcipres). — Cu 

prilejul celei de -a 21-a aniversări 
a eliberării patriei, dr. Ștefan 
Cleja, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. D. Germa
nă, a oferit r recepție la Casa 
Ministerelor din Berlin. La recep
ție au luat parte Paul Vemer și 
Herbert Wamke, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
dr. Werner Jarowinsky și dr. 
Giinter Mittag, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prof. dr. Johannes Die- 
ckmann, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președinte al Ca
merei Populare, dr. Manfred 
Gerlach, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Julius Balkow și 
Gerhard Weiss, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai conducerii Ministerului Aface- 
rlor Externe, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, zia
riști, precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice

Belgrad
BELGRAD 24 (Agerpres). — 

Ambasadorul României la Bel
grad, Aurel Mălnășan, a oferit 
îuni o recepție cu ocazia celei 
de-a 21-a aniversări a eliberării 
țării noastre. La recepție au parti
cipat Otmar Kreacici, membru al 
C.C. al U.C.I., Aleksandar Grlici- 
kov, membru al C.C. al U.C.I. și 
membru al Vecei Executive Fe
derale, Tomislav Badovinaț, 
membru al C.C. al U.C.I. și pre
ședintele C.C. al Uniunii Tine
retului Iugoslav, Jefto Sacici, 
membru al C.C. al U.C.I. și prim- 
adjunct al Secretarului de Stat 
pentru problemele apărării na

cuță, modestă, timidă, a urcat pe 
podium de 2 ori...), săritorii no
ștri la trambulină Decuseară și 
Ganea s-au clasat pe locul 4 și 
respectiv 5, în compania unor 
adversari foarte puternici, iar Va
sile Costa s-a calificat în finala 
probei sale acupînd locul 6. Pro
ba de săritură de la trambulină 
a fost cîștigată de americanul 
Rick Galbert, Pentru că tot ne 
aflăm în... preajma bazinului de 
înnot, să trecem în revistă situația 
de la polo. Băieții noștri au as
tăzi zi liberă, deci suficient să 
reflecteze cît de bine le-ar fi stat 

Universiada în a 5-a zi
o medalie de argint sau, dece nu, 
chiar de aur... Locul 2 era aproa
pe cucerit, însă Kroner, căpitanul 
echipei noastre, pur și simplu și-a 
dat jos coechipierii de pe podiu
mul vice-campionilor universiadei, 
în meciul cu U.R.S.S. în ultimele. 
5 secunde la scorul de 2—3 el s-a 
aflat singur cu portarul avînd de 
ales numai cum să marcheze. 
Spectatorii care umpleau tribunele 
pînă la refuz așteptau golul în 
picioare, cu sufletul la gură, li se 
părea că nimeni nu îl mai poate 
împiedica, dar mingea trimisă cu 
boltă, „la șmecherie“, s-a oprit în 
bară. N-am crezut niciodată că 
este atît de complicat să șutezi 
simplu cu dorința de a marca, nu 
de a obține „efecte de galerie“. 
Un meci nul ne-ar fi adus califi
carea în finală; acum, nu ne-a 

ționale, Mișo Pavicevici, adjunct 
al Secretarului de Stat pentru 
afacerile externe, și alte persoane 
oficiale.

Alger
ALGER 24. — Coresponden

tul Agerpres, C. Benga transmi
te :

Sub titlul: „Poporul român 
sărbătorește împlinirea a 21 de 
ani de la eliberarea de sub ju
gul fascist", întreaga presă alge
riană apărută în ziua de 23 Au
gust consacră ample articole ma
relui eveniment din viața po
porului român.

După ce subliniază că la 23 
August 1944 forțele patriotice 
populare au reușit să răstoarne 
dictatura militară, iar România, 
cu prețul unor grele sacrificii, 
și-a cucerit libertatea, ziarul „El 
Moudjahid“ scrie printre altele : 
„Astăzi, Republica Socialistă Ro
mânia și-a construit o puternică 
industrie, dezvoltată multilateral 
și o agricultură mecanizată. Ști
ința, literatura și arta cunosc 
acum în România o înflorire 
fără precedent, iar țara își con
tinuă eforturile pentru dezvolta
rea multilaterală a economiei 
sale".

Tokio
TOKIO 24 (Ageipres) — Am

basadorul Republicii Socialiste 
România la Tokio, Ion Obrado- 
vici, a oferit cu prilejul cșlei 
de-a 21-a aniversări a eliberării 
patriei noastre o recepție la care 
au participat Etsusaburo Shiina, 
ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Ken Harada, marele 
maestru de ceremonii al casei 
imperiale, Keijiro Shaji, vicemi- 
nistru parlamentar al afacerilor 
externe, prof. Yuji Shibata, pre
ședintele Academiei japoneze, 
S. Tomonaga, președintele Con
siliului Științific al Japoniei, 
Kenji Miyamoto, secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, Hiroo 
Wada, vicepreședinte al Partidu
lui Socialist din Japonia, Toku- 
ma Utsunomiya, președintele 
grupului afro-asiatic de pe lin
gă conducerea Partidului liberal- 
democrat, 'deputați din Camera 
Reprezentanților și Camera Con
silierilor, reprezentanți ai cercu
rilor economice și de afaceri, 
membri ai Asociației de priete
nie Japonia-România, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Tokio.

Rangoon
RANGOON 24 (Agerpres). — 

Cu ocazia celei de-a 21-a ani
versări a eliberării patriei, amba
sadorul României la Rangoon, 
Gheorghe PopeScu, a oferit o re
cepție la care au participat U 
Thi Han, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Birmane, înso
țit de adjuncții săi, funcționari 
superiori din ministere, repre
zentanți ai vieții culturale și ar
tistice, oameni de afaceri, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

mai rămas decît să luptăm pen
tru locul 3, cu echipa R. P. Bul
garia, în urma victoriei obținute 
cu 10—3 în fața echipei R. S. 
Cehoslovace.

S-ar fi cuvenit poate să înce
pem cu scrimerii; ar fi meritat-o. 
In epuizanta întrecere pe echipe 
(floretă), băieții noștri au avut de 
luptat cu cea mai puternică for
mație. Noaptea, târziu, se încheiau 
victorioase întâlnirile extrem de 
dificile cu U.R.S.S. și R. P. Un
gară. A doua zi dimineața, în fi
nală, eforturile depuse și-au spus 
cuvîntul; ei au pierdut în fața 

reprezentanților Franței cu 5—8 
cucerind asfel medalia de argint, 
o performanță care face cinste 
trăgătorilor Mureșanu, Drîmbă, 
Csipler și Haukler.

După ce floretistele au fos! 
eliminate din turneul individual 
(ca să ne dăm seama de valoa
rea lui este suficient să amintim 
că au mai privit cum se desfă
șoară finala fără ele 4 finaliste 
la campionatele mondiale !), în 
întrecerea pe echipe ele și-au 
asigurat medalia de argint, între- 
cînd echipa R. F. Germane cu 
13-3, Angliei cu 9-4, Franței (în 
semifinale), cedînd apoi la mare 
luptă cu 6—9 în meciul final cu 
reprezentativa R. P. Ungare. La 
tenis ne aflăm în „cursa de ur
mărire“ la simplu băieți (Țiriac 
s-a calificat în semifinală, unde 
va întâlni mîine pe americanul

Buenos Aires
BUENOS AIRES 24 (Ager

pres). — Cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a eliberării patri
ei, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste 
România la Buenos Aires, dr. 
Dănilă Ion, a oferit în saloanele 
ambasadei o recepție la care au 
participat Miguel Angel Zavala 
Ortiz, ministrul afacerilor exter
ne al Argentinei, Jose Armengel 
Noguerel, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, En- 
rique Cruzalegui, secretar de stat 
la Ministerul Comerțului, Fecun- 
do Soarez, președintele Societății 
Petroliere de stat (Y.P.F.), pre
ședintele Camerei exportatorilor, 
Juan Martin, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de afaceri, con
ducători ai unor instituții cultu
rale, șefi ai misiunilor diploma
tice.

Paris
PARIS. 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, dr. V. 
Dimitriu, a oferit o recepție la 
care au participat personali
tăți ale vieții politice și cultu
rale din Franța, funcționari 
superiori de la președinția re
publicii, din Ministerul Aface
rilor Externe și din alte mi
nistere, oameni de afaceri, zi
ariști francezi și corespondenți 
ai presei străine la Paris. Au 
luat parte Jacques Duclos. 
Raymond Guyot, membri ai 
Biroului Politic al P.C.F., Gas- 
toon Plissonnier, membru su-

IW11U
• TRUPA de balet a Teatru

lui de Operă și Balet din Bucu
rești, aflată în turneu în Uniunea 
Sovietică, a prezentat marți sea
ra la Teatrul Stanislavski — Ne- 
mirovici-Dancenko un spectacol 
de gală cu baletul „Giselle".

N. Sapetov, directorul Teatru
lui Stanislavski — Nemirovici- 
Dancenko, a salutat călduros pe 
artiștii români. A răspuns E. 
Giurgea, directorul adjunct al 
Teatrului de Operă și Balet din 
București.

ATENA : Evoluția 

crizei politice
• PARLAMENTUL grec s-a în

trunit marți seara, sub președinția 
lui E. Bakladzis, pentru a dezba
te problema investiturii cabinetu
lui format de Tsirimokos. Noul pre
mier desemnat, Tsirimokos, a pre
zentat parlamentului o declarație- 
program. în declarație se insistă 
îndeosebi asupra situației economi
ce a țării, care a avut de suferit 
de pe urma îndelungatei crize gu
vernamentale și asupra motivelor 
care l-au determinat să accepte 
mandatul de formare a noului gu
vern.

• ȘEDINȚA de marți a Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare a fost prezidată de reprezen
tantul Cehoslovaciei. A luat cu
vîntul reprezentantul Canadei, ge-

Fox), la dublu băieți (Mărmu- 
reanu luptă de asemenea în sfer
turi) și la dublu mixt (Țiriac, 
Dibar în semifinală). Dacă rezul
tatele legate de numele valoro
sului nostru campion erau aștep
tate, surprinzătoare poate fi con
siderată comportarea tinerei Di
bar Judith ; e drept ea a pierdut 
în sferturi, în finală însă a în
vins-o pe cea de a 4-a favorită a 
turneului, olandeza Lepoudre.

Ca întotdeauna jocurile spor
tive au fost în centrul atenției 
generale și încă o dată ele au 
dovedit — dacă mai,era nevoie

— că merită din plin interesul 
enorm pe care îl stârnesc. Cine a 
văzut meciul de volei România- 
Japonia (fete) — încheiat cu o per
formanță extrem de prețioasă, — 
victorie a jucătoarelor noastre — 
sau România-Japonia (băieți) — 
terminat din păcate cu o înfrîn- 
gere care ne poate costa mult; 
sau cine a aplaudat jocul excep
țional al baschetbaliștilor ameri
cani și sovietici, înțelege de ce 
tribunele de la Kisstadion sînt. 
arhipopulate... La volei, în tur-, 
neul feminin echipa noastră s-a 
calificat pentru locurile 1—4 ti
vind șanse să cucerească o meda
lie. Despre jocul ei, cunoscutul ar
bitru internațional Kettner 
(R.S.C.), pe care spectatorii 
hucureșteni îl cunosc foarte 
bine, ne declara în urma 
meciului cîștigat la japoneze: 

pleant al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C.F. Re
cepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Luni seara, Radiodifuziunea 
franceză a transmis, în cadrul 
emisiunii „France culture“, 
cuvîntarea ambasadorul Ro
mâniei la Paris, dr. Victor Di
mitriu, cu prilejul zilei de 23 
August. Televiziunea france
ză a prezentat, în aceeași sea
ră, un reportaj despre frumu
sețile turistice ale României.

Geneva
GENEVA 24 — Coresponden

tul Agerpres, Horia Liman, trans
mite :

Reprezentantul permanent ad- 
irțtorim al României pe lîngă Ofi
ciul european O.N.U., Nicolae 
Ecobescu, a oferit luni seara o re
cepție, cu prilejul celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării ță
rii noastre. Au participat Jean 
Treina, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii și cantonului 
Geneva, William Lenoir, președin
tele Curții de justiție a republicii 
și cantonului Geneva, P. P. Spi- 
nelli, directorul Oficiului eu
ropean al Organizației Națiunilor 
Unite, și alții.

★
Ambasadorul României la Ber

na, Vasile Dumitrescu, a oferit 
luni seara o recepție cu prilejul 
zilei de 23 August. Au participat 
ambasadorul Pierre Michelli, se
cretar general al Departamentu
lui politic federal elvețian, și alți 
reprezentanți ai Departamentului 
politic federal, oameni de artă, 
ziariști, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Berna.

neral Bums, care a declarat că 
țările N.A.T.O. sprijină proiectul 
de „tratat privitor la preîntîmpi- 
narea diseminării armelor nuclea
re", prezentat de Statele Unite.

încheierea convorbirilor

Nasser-Feisal

• LV LOCALITATEA saudită 
Jeddah s-au încheiat convorbirile 
dintre președintele R.A.U., Ga- 
mal Abdel Nasser, și regele Ara- 
biei Saudite, Feisal. La sfârșitul 
convorbirilor a fost semnat un 
comunicat comun egipteano-sau- 
dit, în care se arată că convorbi
rile de la Jeddah dintre pre
ședintele Nasser și regele Feisal 
au constituit o continuare a în
tâlnirilor și contactelor preceden
te între reprezentanții celor două 
țări, în scopul menținerii păcii și 
unității între țările arabe.

• MARȚI dimineața s-a deschis 
la sediul Palatului Națiunilor, lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Consiliului Conferinței pentru co
merț și dezvoltare a Organizației 
Națiunilor Unite (U.N.C.T.A.D.). 
Participă reprezentanți ai celor 55 
de țări membre, între care și 
România. Președintele sesiunii, 
A. P. Fleming (Australia) este se
condat de 10 vicepreședinți, între 
care prof. Mihail Hașeganu, șeful 
delegației române.

• 1N ZORII zilei de marți, tor
țele patriotice sud-vietnameze au 
supus unui puternic atac de mor- 
tiere timp de 30 de minute baza 
aeriană americană de la Bien Hoa, 
situată la 35 km nord de Saigon.

„Mi-a plăcut la românce faptul 
că s-au mobilizat în special după 
setul pierdut; în loc să se descu
rajeze ele au dat un randament 
din ce în ce mai bun. Cunosc 
de mult echipele românești, dar 
nu am remarcat totdeauna la 
ele puterea de a ști să treacă 
peste un moment dificil din joc, 
de aceea subliniez acum acest 
aspect. A fost un meci frumos“,

Pentru medalie luptăm cu for
mația R.S.C. și R.P. Bulgaria 
în turneul care începe mîine. 
Băieții au la ora cînd transmit 
un meci decisiv în compania se
lecționatei bulgare; dacă îl câș
tigăm, chiar și cu înfrîngerea su
ferită de la japonezi păstrăm 
șanse de a ocupa un loc fruntaș 
în turneul primelor 4 echipe. 
Baschetbalistele noastre își apă
ră la ora transmiterii șansele în 
fața echipei R.S.C., după ce ieri 
au realizat o victorie de presti
giu întrecînd puternica formație 
a R. P. Bulgaria cu 63—-49. Fe
tele noastre (din nudul cărora 
s-au detașat Sanda Dumitrescu, 
Anca Racoviță, Cornelia Gheor
ghe), au jucat aproape fără gre
șeală, au punctat din toate pozi
țiile, s-au apărat precis, făcînd 
un joc de zile mari. Colegii lor 
„de breaslă“ baschetbaliștii, ar 
trebui să ia exemplu de felul 
cum se luptă pe teren chiar 
atunci cînd „șansele hîrtiei“ nu 
sînt favorabile. După cum se 
vede, competiția este în plină 
desfășurare; rubrica medaliaților 
de la panoul delegației noastre 
așteaptă nume noi... sperăm să 
le putem însera la loc de cinste 
în corespondențele următoare, 
poate chiar mîine cînd începe 
atletismul...

1. BUCHERU

Washington
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

— în seara zilei de 23 August, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
la Washington, Ion Bașchiru, a 
oferit o recepție în cinstea săr
bătorii naționale a poporului ro
mân, la care au participat doam
na Dean Rusk, soția secretaru
lui de stat al S.U.A., doamna 
George Ball, soția subsecretaru
lui de stat, Richard Davis, ad
junct al asistentului secretarului 
de stat, William Crawford, amba
sadorul S.U.A. la București, oa
meni de știință, cultură și artă, 
oameni de afaceri, membri ai 
corpului diplomatic.

Atena
ATENA 24. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite :

Cu ocazia zilei naționale a 
poporului român, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Atena, M. Bălănes- 
cu, a oferit o recepție la care 
au participat mareșalul pala
tului, general Th. Papathana- 
siadis, care a prezentat felici
tări din partea regelui Greci
ei, Constantin, S. Costopoulos, 
ministru al apărării și coordo
nării, E. Savopoulos, ministru 
al comerțului și educației, S. 
Allamanis, ministru de finanțe 
și al ordinii publice, S. Mar- 
kezinis, lider al partidului 
progresist din Grecia, Athana- 
siadis Novas, fost premier, G. 
Plitas, primarul Atenei, și 
alte persoane.

Obuzele care au căzut pe teritoriul 
bazei, anunță agenția France 
Presse, au avariat 49 de avioane și 
elicoptere și au rănit mai mulți 
militari americani și sud-vietna- 
mezl.

• NAVA cosmică americană 
„Gemini-5", avînd la bord pe cos- 
monauții Gordon Cooper și Char- 
les Conrad și-a continuat marți 
(cea de-a patra zi) zborul.

Centrul spațial din Houston 
(Texas) a anunțat că s-a ordonat 
cosmonauților de pe „Gemini-5" 
să-și continue zborul cu încă o zi. 
Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
a menționat că în continuarea 
zborului, „Gemini-5" va îndeplini 
cel puțin 61 de rotații în jurul 
Pămîntului (inițial se prevăzuseră 
121 de rotații).

Continuă demonstrațiile 

studențești la Seul
• APROXIMATIV 8 000 de stu- 

denți au demonstrat din nou marți 
pe străzile capitalei sud-coreene 
protestînd împotriva ratificării 
tratatului japono—sud-coreean pri
vind așa-numita normalizare a re
lațiilor dintre cele două țări. De
monstranții au cerut dizolvarea A- 
dunării Naționale, care a ratificat 
acest tratat. Pentru prima oară, 
remarcă agențiile de presă, gu
vernul sud-coreean a făcut apel Ia 
armată pentru reprimarea mani
festațiilor studențești, care se des
fășoară atît la Seul cît și în alte 
orașe de cinci zile consecutiv.

PE SCURT

• Astăzi, de la ora 16,45, sta
dionul „23 August“ din Capitală, 
va găzdui meciul internațional 
de fotbal dintre lotul țării noas
tre și formația iugoslavă Steaua 
Roșie Belgrad.

în meciul restanță de la Con
stanța din cadrul campionatului 
cat. A de fotbal, Rapid Bucu
rești a învins cu 2—0 (1—0) pe 
Farul Constanța, prin punctele 
marcate de Năsturescu și Io- 
nescu.

• Disputat ieri în Capitală,
meciul internațional de rugbi 
dintre Constructorul București 
și Lechia Gdansk s-a terminal 
cu rezultatul de 25—5 (17—0)
în favoarea rugbiștilor români.

• în mai multe orașe s-au în
cheiat semifinalele competiției 
internaționale de atletism pentru 
„Cupa Europei“. în meciul mas
culin de la Oslo au obținut ca
lificarea reprezentativele U.R.S.S. 
și Franței, în reuniunea de la 
Zagreb primele două locuri au 
fost ocupate de echipele R. D. 
Germane și Angliei. în sfîrșit, în 
„semifinala“ masculină de la 
Roma, primele două locuri au 
revenit în ordine echipelor R. F. 
Germane și R. P. Polone.

După cum s-a anunțat, în 
competiția feminină la Constan
ța au obținut calificarea echipele 
U.R.S.S. și R. F. Germane. în se
mifinala de la Leipzig s-au cali
ficat R. P. Polonă și R. D. Ger
mană, iar la Fointenbleau pri
mele două locuri au fost ocupa
te de selecționatele feminine ale 
Ungariei și Olandei.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Comitetului oră
șenesc Pekin al Partidului Co
munist Chinez și a Comunei 
populare „Prietenia chino-româ
nă“, condusă de Wan Li, mem
bru al Secretariatului Comitetu
lui orășenesc Pekin al P.C. Chi
nez, care, la invitația Comitetu
lui regional București al P.C.R. 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați 
de Gh. Necula, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional București al 
P.C.R., Vasile Mateescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
București, de reprezentanți ai 
cooperativei agricole de produc
ție „Prietenia româno-chineză“ 
din comuna Muntenii-Buzău.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Marii Adunări Naționale

a Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Marea Adunare 

Națională a Republicii Socialiste România anunță cu adîncă durere 
că în ziua de 22 august a. c. a încetat din viață tovarășul Barbu 
Solomon, membru al C.C. al P.C.R., deputat în Marea Adunare Na
țională, vicepreședinte al Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste 
România, vechi militant al mișcării muncitorești, luptător activ pentru 
cauza construirii socialismului în țara noastră.

La 22 august a încetat din viață 
tovarășul Barbu Solomon, mem
bru al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, vice
președinte al Tribunalului Su
prem al Republicii Socialiste Ro
mânia, vechi militant al mișcării 
muncitorești.

Tovarășul Barbu Solomon, s-a 
născut la 11 aprilie 1904, în co
muna Burdujeni — Suceava. 
După absolvirea liceului urmează 
între anii 1924 și 1927 Faculta
tea de Drept din 
București. încă 
din această pe
rioadă a avut le
gături cu mișca
rea socialistă. în 
anul 1927 se în
scrie la Galați în 
Partidul Social- 
Democrat, iar 
din anul 1929 
îndeplinește sar
cina de secretar 
al organizației 
județene a ace
stui partid. După 
eliberarea pa
triei, tovarășului 
Barbu Solomon i 
s-a încredințat 
funcția de secre
tar general adjunct al Comitetu
lui Central al Partidului Social- 
Democrat.

în cursul activității sale a mili
tat pentru înfăptuirea Frontului 
Unic Muncitoresc, pentru făuri
rea unității politice și organizato
rice a clasei muncitoare. Ca mem
bru al comisiei centrale de unifi
care, a luat parte la pregătirea 
Congresului de unificare din fe- 
fruarie 1948, cînd a fost ales 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român. 
La congresele următoare, cît și la

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Comisia pentru organizarea funeraliilor 

tovarășului Barbu Solomon
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român a desemnat 
o comisie pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Barbu 
Solomon.

Din partea Comisiei pentru organizarea

funeraliilor tovarășului Barbu Solomon

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Barbu 
Solomon comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului a fost depus în 
Sala Consiliului local al sindi
catelor din Bd Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Oamenii muncii își pot lua ră

Au fost prezenți Liu Fan, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

în ajunul deschiderii lucrărilor 
celui de-al XX-lea Congres in
ternațional de apicultură, pe 
care îl va găzdui țara noastră în
tre 26 și 31 august, în Capitală 
a avut loc un Simpozion interna
țional. Oameni de știință din 20 
de țări, printre care Anglia, Bul
garia, Canada, Franța, Italia, Po
lonia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., 
au dezbătut probleme actuale ale 
cercetărilor științifice în domeniul 
apiculturii.

Simpozionul a fost urmat de 
excursii la Stațiunea centrală de 
apicultură și sericicultură de la 
Băneasa și la unele stupini, pri
lejuind un rodnic schimb de ex
periență.

(Agerpres)

al IX-lea Congres al P.C.R. a fost 
ales membru al Comitetului Cen
tral al Partidului.

Deputat în Marea Adunare Na
țională din noiembrie 1946 pînă 
în prezent, tovarășul Barbu Solo
mon a depus o intensă activitate, 
ca vicepreședinte al Comisiei juri
dice și apoi al Comisiei adminis
trative Ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale l-a ales mem
bru al Comisiei constituționale.

Ca membru al Comitetului de 
conducere a gru
pului național 
român a Uniu
nii Interparla
mentare, a parti
cipat la nu
meroase reuniuni 

internaționale, 
fiind ales în mai 
multe rînduri 
membru al Con
siliului Uniunii 
Interparlamenta
re. în anii 1948- 
1949 a fost mi
nistru plenipo
tențiar al țării 
noastre în Nor
vegia.

Tovarășul Bar
bu Solomon a

depus o bogată activitate pe tă- 
rîinul justiției ca avocat, judecă
tor și vicepreședinte al Tribuna
lului Suprem.

Pentru meritele sale în con
struirea socialismului în patria 
noastră, tovarășul Barbu Solomon 
a fost distins cu numeroase ordi
ne și medalii.

Prin încetarea din viață a to
varășului Barbu Solomon, parti
dul și poporul nostru pierd un fiu 
devotat, luptător neobosit pentru 
cauza socialismului. Amintirea sa 
va rămîne vie în inimile oameni- 
rilor muncii din patria noastră.

Comisia este alcătuită din to
varășii : Ștefan Voitec, Constan
tin Drăgan, Ion Pas, Alexandru 
Voitinovici, Ion Iosefide.

mas bun de la tovarășul Barbu 
Solomon, astăzi 25 august între 
orele 8-11.

Cortegiul funebru va porni de 
Ia Sala Consiliului local al sin
dicatelor la orele 11,30.

Ceremonia funebră și Incinera
rea vor n”.?a loc la Crematoriul 
.Cenușa“ la ora 12,30.
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