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La 23 August, în întreaga țara, poporul nostru a sărbă

torit, într-o atmosferă de puternică însuflețire, cea de-a XXI- a ani

versare a eliberării României de sub jugul fascist. Oamenii muncii 
și-au afirmat cu entuziasm voința de a-și consacra toate forțele, 
energiile creatoare înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, înfloririi continue a 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România

Foto : Gh. VințilăAspect al tribunei centrale în timpul paradei militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală

PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
Stema Republicii Socialiste Ro

mânia, încadrată de datele : 
„1944—1965“, domină Piața Aviato
rilor în ziua marii demonstrații. 
Cu litere albe este înscrisă urarea 
„Trăiască 23 August, ziua eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist". Deasupra tribunelor se a- 
flau portretele marilor dascăli ai 
proletariatului mondial : Marx-En- 
gels-Lenin, precum și pancarte cu 
urările : Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România ! Slavă 
Partidului Comunist Român, con
ducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor noastre ! înainte 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român ! Trăiască 
unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale ! Trăiască pacea și 
prietenia între popoare !

Pretutindeni sînt arborate dra
pele roșii și tricolore.

în tribune se află fruntași în în
trecere din întreprinderile bucu- 
reștene, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali activi și de rezervă — 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, academicieni 
și alți oameni de știință și cultură, 
oaspeți de peste hotare, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Sînt de față șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Republica So
cialistă România, atașații militari și 
alț membri ai corpului diplomatic.

C ' 8. în aplauzele și aclama
țiile puternice, îndelungate ale ce
lor prezenți în piață, iau loc în 
tribuna oficială conducătorii parti
dului și statului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-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., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Se aud sunete prelungi de trom
pet'?!. Ministrul forțelor armate ale 
R publicii Socialiste România, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
însoțit de comandantul parăzii, ge- 
neral-maior loan Șerb, trece în 
revistă trupele aflate în piață și 
pe Bulevardul Aviatorilor și Ie 
felicită cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării noastre na
ționale. Militarii răspund cu pu
ternice și îndelungate urale.

General de armată Leontin Să- 
lăjan urcă apoi la tribuna oficială.

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de stat, în timp ce în cinstea 
marii sărbători se trag 21 de salve 
de artilerie începe parada militară 
urmată apoi de demonstrația oa
menilor muncii.

COLOANELE PĂȘESC
SPRE VIITOR

Prin piață, spre al 22-lea an de li
bertate.

Stabilitate și dinamism, tradiție și 
revoluție...

An de an, demonstrația zilei fier
binți de august e mereu aceeași și 
totuși mereu alta. S-a format o tra
diție, o mare tradiție a bilanțului 
care încheie un an de rodnice suc
cese și a chemării pentru sarcinile 
anului viitor, o tradiție în care ele
mentul cel mai important este schim
barea, faptul că ne reîntîlnim mereu 
în alt punct al drumului, pe o plat
formă mereu mai înaltă.

O reîntîlnire, între multele întîl- 
niri ce au loc în cursul unui an pe 
șantiere, în sălile de consiliu, în u- 
zine și pe lan, în regiuni, între con
ducătorii de partid și de stat și ma
sele populare din țara noastră, o ma
nifestare centrală a unității dintre 
partid, guvern și popor, pe drumul 
ce s-a deschis o dată cu porțile lui 
August.

In acest șirag de sărbătoriri
ale eliberării, sărbătoarea lui Au
gust 1965 rămîne prima de cînd 
tara noastră a devenit Republi
că Socialistă, sărbătoarea care încu
nunează un șir de evenimente și ma
nifestări istorice recente, Congresul 
al IX-lea al P.C.R. și adoptarea noii 
Constituții a României.

NE MÏNDRIM CÄ AZI EXISTA 
ROMÂNIA SOCIALISTĂ!

au scandat manifestanții. E lozinca, 
între altele cîteva, care a reușit să 
prindă cel mai bine atmosfera lui 
August 1965.

In mijlocul veseliei, chiuiturilor, 
horelor, muzicii, al risipei de fante
zie, sentiment și pitoresc, eroul prin
cipal al manifestației continuă să ră- 
mînă Munca, Munca harnică și plină 
de pricepere care ne-a adus pînă aci 
și care ne saltă pe aripile viitorului :

ÎNAINTE PENTRU ÎNFĂPTUI
REA HOTĂRÎRILOR CONGRESU
LUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN!

Discuția cu oricare dintre acești 
manifestante cu zeci, cu sute și cu 
sute de mii, te încredințează o dată 
mai mult de un lucru pe care îl poți 
afla azi în orice Ioc al tării : oame
nii sînt deciși să muncească mereu 
mai bine, mai competent, mai pre
tențios fată de ei și fată de alții ; ac
tivitatea lor poartă pecetea hotărîrii 
de a înfăptui planurile inspirate și 
realiste elaborate de partid pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste în 
tara noastră. Cifrele și imaginile pa

nourilor par, aci în piață, soli al 
muncii și înfăptuirilor de pînă la 
sfîrșitul anului și din anii viitori.

Spre țările socialiste frățești, pes
te latitudini îndepărtate și longitu
dini ale sudului fierbinte și nordului 
înghețat, spre tovarășii care luptă 
pentru o viață mai bună în țări de 

CITIȚI ÎN PAGINILE 2-3;

Relatări de la marile demonstrații ale 

oamenilor muncii din București, Hunedoara, 

Craiova, Galați, Tg. Mureș, lași cu prilejul 

zilei de 23 August

0 lozincă și un angajament solemn al oamenilor muncii : sarcinile trasate de Istoricul Congres al partidului vor fi îndeplinite cu succes

departe, spre toți cei ce vor să tră
iască în respect pentru pace și pen
tru buna înțelegere între popoare, 
demonstranții României Socialiste tri
mit un mesaj fierbinte șl hotărît, își 
exprimă unitatea cu forțele mondiale 
ale socialismului, cu tot ce e pe lume 
de partea păcii.

Recepția oferită de C.C. al P.C.R.,
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România au 
oferit o recepție în seara zilei de 
23 August, în parcul Palatului 
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 organiza
țiilor obștești, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, generali și 
ofițeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
ziariști 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.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat pen

tru poporul român, constructor al 
socialismului, pentru Partidul Co
munist Român, care conduce po
porul nostru pe calea făuririi vieții 
noi, socialiste, pentru întărirea co
laborării și unității țărilor socia
liste, pentru colaborarea cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
socială, pentru pace și prietenie 
între popoare, în sănătatea celor 
prezenți.

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 
a ministrului apărării și securității din Guineea

Tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit la 24 august a.c. pe dl. Keita 
Fodeba, ministrul apărării națio
nale și securității Republicii Gui
neea, care face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele a înmînat tova
rășului Chivu Stoica un mesaj de

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

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

(Agerpres)

prietenie din partea președintelui 
Republicii Guineea, Seku Ture.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care a decurs într-o at
mosferă cordială.

Au fost de față tovarășii Leon
tin Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate, și Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat.

(Agerpres)
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ÎNTREAGA ȚARA A

Parada___

milifcirc^_~
Pe drapelul care deschi

de parada stă înscris cu li
tere țesute în aur : Pentru 
patria noastră. Republica 
Socialista România 1

Defilează ofițerii elevi ai 
Academiei Militare Gene
rale, apoi elevii școlilor su
perioare de ofițeri și ai li
ceelor militare. Constituai 
în blocuri, formate de front 
și în adîncime din cîte 
șaisprezece luptători, trec 
apoi infanteriștii, cu vechi
le lor tradiții de luptă, a- 
mintind de pedestrimea lui 
Mircea cel Batrîn, de arca
șii lui Ștefan cel Mare. A- 
ceste tradiții au fost în
cununate de luptele duse 
do infanteriști, împreună 
cu militarii din celelalte 
arme, împotriva cotropito
rilor hitleriști. în zilele de 
neuitat ale lui august 1944, 
la chemarea Partidului Co
munist Român, Armata Ro
mână a întors armele îm
potriva fasciștilor, luptînd 
la Băneasa și apoi pe Mu
reș, pe Crișuri, la Buda
pesta și în Tatra pînă la 
înfrîngerea definitivă a Ger
maniei hitleriste.

Dau onorul vînătorii de 
munte, iscusiți infanteriști 
ai înălțimilor alpine, grăni
cerii, marinarii, coloană în
cheiată de blocul compact 
al militarilor din trupele de 
securitate.

își fac apariția în piață 
batalioane de infanterie 
motoambarcate pe trans
portoare blindate și pe 
autocamioane românești 
„CarpațiV Deasupra blin
dajului uneia dintre mașini 
flutură drapelul unității. 
Pe mătasea lui tricoloră 
sînt prinse ordinele „Apă
rarea Patriei" clasa I și 
a II-a și ordinul sovietic 
„Drapelul roșu". Ele amin
tesc lupta eroică a Arma
tei Române, alături de Ar
mata Sovietică, împotriva 
trupelor hitleriste ; lupta 
comună a ostașilor români 
și sovietici a dezvoltat și 
întărit prietenia frățească 
româno-sovietică.

Coloana infanteriei moto 
e urmată de batalioane de 
desant parașutare în uni
forma lor specifică, cu 
căști de piele pe cap și pa
rașuta strînsă în ranița de 
spate.

Coloana artileriei e des
chisă de un divizion de ra
chete antitanc. Autoca
mioanele cu rampe de o 
construcție specială poartă 
proiectile reactive de mare 
precizie. în coloană se 
află, de asemenea, tunuri 
antitanc și obuziere de di
ferite calibre.

Puternice tractoare pe șe
nile trec în continuare prin 
fața tribunelor, trăgînd 
după ele obuziere de mare 
calibru.

Apar în piață impunătoa
rele fortărețe blindate, 
în timp ce defilează co
loana motorizată, pe dea
supra tribunelor trec săge- 
tînd cerul avioane cu reac
ție supersonice, ' conduse 
cu măiestrie de ofițeri pi- 
lofi. Un avion pilotat de 
comandantul formației a 
ajuns deasupra noastră 
înainte de a-1 fi auzit și își 
schimbă deasupra tribune
lor direcția spre vertical,

Fluviu multicolor : entuziasm, bucurie pentru marile noastre realizări
Foto : M. Andreescu

voci pline, bărbătești. Sute 
de ostași, acompaniați de 
tobe și alămuri, cîntă :

înfigîndu-se în bolta ce
rului.

Trec rachete de diferite 
tipuri. Această tehnică mo
dernă este mînuită de 
ostași pricepuți, posesori ai 
unei înalte calificări.

Tribunele aplaudă me
reu drapelul patriei și pe

militarii noștri, scut al cu
ceririlor revoluționare. în 
piață nu s-a stins încă bine 
uruitul marilor motoare și 
— surpriză — militarii aflați 
în primele rînduri ale fan
farei lasă pentru o clipă 
instrumentele : în văzduh 
se ridică sunetele unor

Patrie liberă,
noi am jurat

Să te-apărăm
cu brațul înarmat 

Frumoasă țara mea !

Trec Infanteriști!

Ce/ de-al 

nouălea 

Congres 

Nou imbold

eu holdele noastre din vara 
asta. Am scos 3 300 kg la 
hectar. Grîu, desigur. E ve
selie în coloana noastră. 
Nu-i auzi pe lăutari ? O zic 
ca la nuntă.

— N-am fost prin Ulmu, 
dar sînt sigur că aveți azi 
lumină electrică, case de că
rămidă, școală nouă...

vestesc că pionierii au pă
truns în piață, în vreme ce 
noi ne aflăm in Piața Ro
mană, la umbra marelui bloc 
nou de aci.

— Mi se pare că sînteți 
proiectanta acestui bloc nou.

— Nu mai e nou de mult : 
au trecut șapte-opt ani și nu 
eram eu singura proiectan-

șinschi un complex clinic de 
1 500 paturi, care să rivali
zeze cu cele mai moderne 
construcții de acest fel din 
lume.

— înseamnă că aveți am
biții înalte.

— Sarcini înalte : am ci
tit raportul la Congres și ne 
simțim obligați să facem 
față.

pentru 

progres !
Tradiția marilor demonstra

ții ale verii și primăverii, ne
voia maselor populare de 
a-și exprima sentimentele au 
făcut ca an de an coloana 
manifestanfilor să fie un fel 
de istoric viu al înfăptuirilor 
și preocupărilor poporului 
condus de partid.

Coloanele oamenilor mun
cii din raioanele Capitalei 
sînt deschise de o mare de 
steaguri ale Republicii Socia
liste România și ale Partidu
lui Comunist Român care stră
juiesc portretele membrilor 
Comitetului Executiv al P.C.R. 
Coloanele de demonstranți 
poartă chipurile clasicilor 
marxism-leninismului. Se văd 
portrete ale lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Panouri uria
șe, înfățișînd coperta noii 
Constituții, citafe mari, lozinci 
închinate înfloririi Republicii 
oglindesc răsunetul puternic 
al lucrărilor istoricului Con
gres al IX-lea și Marii Adu
nări Naționale, consfințind 
stadiul superior atins de so
cietatea noastră.

Se aud lozinci de salut 
adresate popoarelor țărilor 
socialiste, pentru întărirea uni
tății și coeziunii sistemului 
mondial socialist, sub steagul 
marxism-leninismului, pentru 
pace și prietenie între po
poare.

Coloanele muncitorilor de 
la Uzinele 23 August, de la 
Grivija, din raionul Tudor 
Vladimirescu poartă cu ele 
lozinca :

VOM MUNCI PENTRU 
A DA VIAȚĂ HOTĂRÎ* 
RILOR CONGRESULUI AL 
IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN !

Entuziasmul oamenilor mun
cii este amplificat nu numai de 
îndreptățită mîndrie patriotică 
pentru realizările dobîndite, 
ci și de hofărîrea de a înfăp
tui neabătut sarcinile trasate 
de Congres, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi ale feri
cirii și bunăstării.

Oameni,

oameni.

oameni
La ora asta, în București 

și în atîtea alte orașe ale 
țării,, oamenii care demon
strează sînt sute de mii și 
milioane. Să ne apropiem de 
cîțiva dintre ei.

Nu e lesne să recunoști un 
om după atîția ani, dar un 
reporter al ziarului a desco
perit-o, în coloanele fabricii 
de confecții, pe una din ti
nerele care acum 17 ani par
ticipa la acțiunea de muncă 
voluntară pentru construirea 
fabricii : Mariana Genoiu.

— La oricare dintre realiză
rile de azi v-ați uita — spune 
tovarășa Mariana — veți des
coperi îndărătul ei mii și 
zeci de mii de oameni care 
au muncit pentru această 
realizare, și-au dat tot ce au 
avut mai bun. Dar n-avem 
timp să ne înduioșăm de tre
cerea anilor, nu ne amintim 
prea des de istoria de pînă 
acum pentru că sîntem prea 
ocupați ca s-o creăm pe cea 
de acum încolo : în îndepli
nirea sarcinilor puse de Di
rective de raportul prezentat 
la Congres de tovarășul Ni
colae Ceaușescu ne străduim 
să dăm produse de cît mai 
înaltă calitate, astfel ca ma- 
nifestanții pe care îi vom ve
dea defilînd la anul să fie — 
așa cum am observat de-a 
lungul a 17 demonstrații, la 
cite am participat pînă acum 
— mereu mai bine îmbrăcați 
decît în anul care a trecut.

îl cheamă Trandafir Stoica.
— Din ce parte ?
— Cooperativa agricolă 

Ulmu, raionul Călărași.
— Cum ți se pare de

monstrația f
— Tare frumoasă. Seamănă

Stegarii 
industria-
lizarn

— îl vezi pe a^ela 
care poartă steagul ?

Ștefan Tripșa, la tri
bună, îmi arată un om 
mai degrabă scund, 
care poartă un steag 
mare.

— îl cunosc, îi răs
pund eu. E Enache, 
Constantin Enache, 
prim-oțelarul cuptorului 
numărul 7.

— Dar știi de ce mer
ge printre primii ?

— E normal, oțelăria 
cu furnalele sînt In 
frunte.

— E primul, îmi ex
plică Tripșa, care și-a 
însușit elaborarea cu 
oxigen Știi ce înseamnă 
tehnologia asta n^uă 
de lucru? înseamnă re
ducerea unei șarje, a 
timpului ei, de la 11 ore, 
la 8Vs—9 ore.

— E foarte mult.
— Foarte mult ? repe

tă Tripșa. Mai mult de- 
cit foarte mult : arn cal
culat că din diferența 
asta de timp iese mai 
mult oțel decît producea 
întreaga Românie din 
1938

Și după o clipă de 
gîndire. adaugă •

— De, republică so
cialistă.

Fulgere de argint pe seninul cerului de august : avioanele supersonice
— Se-nțelege, mă între

rupe Trandafir, așa cere le
gea I

— Care lege ?
— Păi n-auziși la radio ? 

Constituția, tovarășe ! Scrie 
acolo de demnitate. Legea te 
obligă să fii demn ! Adică 
să muncești bine și să tră
iești bine, așa o înțeleg eu.

Transistorii ne fac să fim 
în mai multe locuri în ace
lași timp. Micile aparate ne

fă : nu vedeți ce coloană 
mare avem ? Toți sîntem de 
la Proiecf-Bucureșfi.

— Sînteți, pare-mi-se, au
torii colectivi ai celor 64 de 
mii de apartamente noi ale 
Bucureșfiului.

— Construcția a luat ase
menea amploare la noi, că 
ne e greu chiar și nouă, spe
cialiștilor, să mai ținem evi
dența a ce a făcut fiecare. 
Acum lucrez într-un colectiv 
condus de Constantin Mo-

Ca pe apă, 
ca pe roate

La ora nouă dimineața, 
prin piața Mihail Emi- 
nescu din Galați a trecut 
un mare car alegoric în- 
fățișînd viitorul combinat 
siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Ga
lați.

Am găsit în coloane pe 
un proaspăt cetățean gă- 
lățean prin adopțiune : 
unsprezece ani la rînd, 
Tănase Bărbulescu a fost 
găsit de ziua eliberării pe 
meleagurile Hunedoarei. 
Acum însă e al doilea an 
la rînd de cînd sărbă
toarea îl află la Galați : e 
inginerul șef al lamino
rului de tablă groasă.

— Ieri a fost montată 
cea de-a 12 000-a tonă de 
utilaj greu, ne spune el. 
Vrem să dăm laminorul 
în probe la termenele 
prevăzute în plan.

Este hotărîrea fermă a 
colectivului nostru de a 
înfăptui sarcina de cinste 
trasată de Congres. De 
altfel, toți constructorii 
marelui combinat și-au 
pus la inimă indicația 
prețioasă a partidului de 
a respecta întocmai ter
menul de dare în func
țiune a acestui important 
obiectiv al viitorului plan 
cincinal. La concurență 
cu Dunărea, s-a perindat 
în cursul demonstrației 
un adevărat fluviu ome
nesc : după aprecierea 
mea, din cei 70 000 de 
demonstranți, coloanele 
constructorilor dețineau 
vreo 20 000 de „locuri". 
E destul de greu să

recunoști în uriașa mul
țime pe oamenii unora 
dintre colectivele gălă- 
țene, pentru că e vorba 
de colective noi. Nu mai 
vorbesc de restul re
giunii, de combinatele de 
hîrtie și celuloză, de fibre 
artificiale, de CIL-ul brăi- 
lean, de fabrica din Foc
șani a confecțiilor.

$i apele au în acest 
timp defilarea lor : ele 
poartă al douăzecilea 
cargou românesc de 
4 500 de tone, copil de 
metal al Galaților și al 
construcției românești de 
mașini. Oamenii șantie
relor navale au început 
lucrul pentru cea mai 
mare construcție a in
dustriei navale româ
nești : cargoul mineralier 
de 10 000—12 000 tone.

— Firește că oamenii 
noștri sînt foarte mîndri 
că au trecut la o sarcină 
de asemenea „tonaj", ne 
spune Vasile Stanemir.

Abia întors din conce
diu, ; 'ui de brigadă se 
simte odihnit și bine dis
pus.

— Prin mîndria noas
tră pentru șantier și pen
tru regiune — ne spune 
el — vorbește dragostea 
pentru patria matură și 
tinără a noastră a tutu
ror : Republica Socialistă 
România. Vrem ca treaba 
să meargă cum merg car
gourile noastre, cum 
merg carele astea alego
rice : să meargă ca pe 
apă, să meargă ca pe 
roate.

Ion Lepădafu, manipulant 
pe linia tramvaiului 27, s-a 
pomenit blocat de mulțime. 
A renunțat să mai sune din 
clopoțel.

— E sărbătoare, zice el. în 
altă zi, m-aș înfuria, dar a- 
cum îmi face plăcere să-i 
văd. Și ia uită-te ce de flori : 
parcă ar fi o grădină în mers, 
îmi vine să las vagonul și să 
mă duc și eu pînă în Piața 
Aviatorilor, să-i salut pe to
varășii noștri din conducerea 
partidului.

— Abia m-am întors din- 
fr-o excursie, ne spune stu
dentul la Politehnică, Gheor
ghe Maxim. îmi pare bine că 
am putut prinde și eu acest 
23 August, să pot povesti, 
peste ani și ani, că am trecut 
prin fața tribunelor două zile 
după ce țara noastră deveni
se Republică Socialistă.

— Sîntem mulți care defi
lăm fără să mai trecem prin 
piață, declară grivițeanul 
Vasile lacobef. O boală tre
cătoare, sau se înfîmplă ca 
un om să fie ceva mai în 
vîrstă, sau, dimpotrivă, mult 
prea fraged în ani. Dar vă 
rog, neapărat, ca în bilanțul 
manifestației să ne puneți și 
pe noi, cei un milion și mai 
bine de oameni care în a- 
ceastă dimineață am sfat în 
fața televizoarelor.

în vreme ce reporterii 
noștri stau de vorbă cu un 
om sau altul, în București sau 
alt oraș al țării, prin fața tri
bunelor continuă să se de
pene marele fluviu omenesc : 
în acesf an, numai bucu- 
reșfenii au realizaf — ca pro
ducție industrială globală — 
de două ori mai mult decît 
producea întreaga țară în 
1938. între oamenii care de
filează, mulți sînf din 40 de 
întreprinderi sau secții com
plet noi și încă și mai mulți 
locuiesc în case noi, dintre 
cele 64 de mii construite în 
ultimii cinci ani.

Cu ce realizări se va în
fățișa țara la 23 August vi
itor ? Coloanele pășesc mai 
departe prin piață, cîntînd și 
scandînd :

DIRECTIVELE-S IZVOR 
FERICIRII TUTUROR !

La 
izvoarele 
griului

Constructori! gigantului siderurgic găjățean aduc cu el !n coloana demonstran
ților imaginea tinără a bătrinulul oraș dunărean

Manifestație a petro
liștilor, energeticienilor, 
chimiștilor, minerilor, 
marea demonstrație din 
piața A. I. Cuza a Cra- 
iovei este totodată ma
nifestarea celor care lu
crează pe întinderile a- 
griculturii.

Am pătruns în coloa
ne și am intrat în vorbă 
cu un țăran : nu e pre
ședintele cooperativei, 
dar după cîteva minute 
de convorbire mi-am 
dat seama că judecă 
problemele din același 
unghi.

— Nu e de mirare, 
zice Temistocle Hristea. 
Interesul meu e același 
cu al cooperativei agri
cole.

— Ai putea să dai un 
exemplu ?

— Prima oară cînd 
am mers eu la demons
trația de 23 August a 
fost în... stai să mă ghi- 
desc, da, în 1960. E'im 
proaspăt înscris îr>.^o- 
operativa agricolă de 
producție. De atunci au 
trecut cinci ani. Dar 
în acești cinci ani, 
numai prin munca 
mea și a nevestei, am 
terminat o casă — cinci 
camere, ca să fie — un 
patul și o magazie — să 
avem unde să ne ținem 
una și alta — bașca un 
grajd, ne-am luat mobi
lă. radio și am virît fir 
electric în toată gospo
dăria. Dacă am ajuns 
aici, asta se leagă de 
demonstrația aceea din 
1960 : nu că de acolo ar 
fi ieșit griul — rodul, șe 
știe, iese din muncă -y 
dar din hotărîrea asta 
pe care o simți în tine, 
că prin muncă poți să-ți 
faci o viață omenească, 
și că de tine atîrnă asta 
în primul rînd, de aici 
iese griul și toate cele
lalte. Noi, țăranii coope
ratori, vom răspunde cu 
fapta, cu rodul mai spor
nic al ogoarelor, chemă
rii partidului de a întări 
cooperativele agricole, 
de a ne aduce contribu
ția la dezvoltarea inten
sivă, multilaterală a a- 
griculturii socialiste.
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SĂRBĂTOARE

Sute de hore au întregit voioșia șl frumusețea coloanelor

Un secol 
si sase ani 
2» J 

după 
Hora 
Unirii

Aici, unde în urmă cu 
106 ani s-a jucat pentru 
prima dată Hora Unirii, 
al 21-lea august a fost 
sărbătorit la Iași cu un 
entuziasm greu de ima
ginat. Blocurile moderne 
care străjuiesc vechea 
piață, tradițional loc îm
podobit de sărbătoare, 
au parcă o strălucire și 
mai frumoasă sub soa
rele luminos al acestei 
zile. Piața este domina
tă de două uriașe ste
me : cea a partidului 
iubit și a României so
cialiste.

Demonstrația e des
chisă de coloana oa
menilor muncii de la A- 
telierele de reparat ma
terial rulant Nicolina. Pe 
panouri și pancarte sînt 
înscrise succesele în în
deplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă

In revărsarea lor tu
multuoasă, șirurile parcă 
fără de sfîrșit ale de
monstranților își mani
festau dragostea față de 
patria socialistă, față de 
gloriosul nostru partid și 
conducerea sa încerca
tă, hotărîrea de a înfăp
tui sarcinile trasate de 
cel de-al IX-lea Congres.

Cu vii aplauze sînt în- 
tîmpinați reprezentanții 
uzinelor și fabricilor 
înălțate în ultimii ani în 
zona industrială a lașu
lui, rod al politicii înțe
lepte a partidului nostru. 
Trec metalurgiștii, ur
mați de făuritorii produ
selor de mase plastice, 
colectivele fabricilor de 
ulei „Unirea*, „Moldova", 
al fabricii de mobilă, de 
la centrala electrică și de 
termoficare. O uriașă su
veică din care pornesc 
valuri de pînză colorată 
domină coloana textiliș- 
tilor. Colectivul fabricii 
„Țesătura” raportează 
că a produs peste plan 
90 000 m p țesături și 
12 500 kg fire de bum
bac.

Reprezentanții țărăni
mii din aproape 50 de 
comune din jurul lașu
lui au întregit atmosfe
ra sărbătorească cu 
cîntece și dansuri popu
lare, cu coșuri pline de 
fructe și de legume, cu 
snopi de grîu.

Zeci și zeci de hore 
au marcat bucuria și 
entuziasmul oamenilor 
muncii din bătrînul oraș 
moldovean, întinerit în 
anii luminoși ai socia
lismului.

Primăvară în plin august fierbinte : 
pionierii

Intră în piață, multi pur- 
tînd încă pe piele urmele 
sărutărilor fierbinți ale soa
relui, copiii. E vorba de șco
lari, frumos îmbrăcați ca în
totdeauna, încărcati cu em
blemele vîrstei, cu mingi, 
undite și ustensile pentru 
sport, joacă și învățătură. 
Dar aceștia sînt alți copii : 
cei pe care i-am văzut de- 
filînd între 1950—1960 nu 
mai figurează de mult în co
loanele pionierești, pășesc 
în coloanele masive ale oa

menilor muncii, purtînd pa
nouri cu realizările lor sau 
panouri vii ținute pe umeri, 
propriii lor copii, care mîine 
vor repeta, pe propriile lor 
picioare, drumul acesta prin 
piață, prin fata conducerii de 
partid și de stat, către vii
tor, către 1970 și anii mîndri 
care se profilează, ca son
dele de pe stemă, dincolo de 
sarcinile imediate și insufle- 
titoare ale Directivelor pen
tru următorii cinci ani.

Parada militară și demonstrația oamenilor 
muncii, care au avut loc la București cu prilejul 
sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia — 23 August, au fost transmise în între
gime de posturile noastre de radio și de televi
ziune, iar unele aspecte, prin intermediul 
Interviziunii, de posturile de televiziune din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Prețul fiecărei clipe
— De cînd vă știu, nu 

scăpați nici o manifestație 
de 23 August.

în ultimii douăzeci de ani 
am fost de douăzeci de ori 
la manifestația de 23 Au
gust, ne spune cu veselie 
în glas Iosif Șaigo, unul 
dintre veteranii industriei 
din Tîrgu Mureș. De fieca
re dată mi s-a scăzut cîte 
un an din vîrstă : întine
resc.

— Atunci vă urăm... 
mulți înainte !

— în șirul acestor zile, 
cea de azi mi-e nespus de 
scumpă, adaugă Șaigo miș
cat. Dacă România noas
tră este azi republică so
cialistă, atunci și regiunea, 
și orașul, și noi, cetățenii, 
fiecare purtăm cîte ceva 
din această strălucire și 
trebuie să ne arătăm 
demni de ea.

în timp ce stăm de vor
bă, continuă să treacă prin

Piața Trandafirilor coloa
ne masive. Două panouri 
sînt purtate în pas egal, în 
vreme ce uralele manifes- 
tanților le subliniază și prin 
viu grai :

TRĂIASCĂ REPU
BLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA !

ELJEN...
Mai mult decît prin soa

rele care le luminează, lo
zincile prind strălucire sub
liniate de fapte : și la com
binatul de îngrășăminte 
azotoase, unde lucrează 
Șaigo, și la celelalte colec
tive din regiune, planul pe 
primele șapte luni ale anu
lui este împlinit și depășit.

Am stat de vorbă cu 
Gheorghe Costache și Au
gustin Ormenișan, de la 
IPROFIL 23 August.

— Regiunea înflorește, 
mi-au spus ei. Problemele 
noastre sînt probleme ale 
unor oameni care constru-

Grafie și frumusețe
Parada sportivilor, un fluviu 

fînăr ce-și înalță valurile an 
de an și care vorbește în ziua 
marii sărbători despre tine
rele, sănătate, optimism.

Anul acesta, între inițialele 
tradijionale înscrise pe calda- 
rîmul marii pieje au fost

Tinerețe, măiestrie. Iată 
cartea de vizită a coloanei 

sportivilor
două noi, evocînd eveni
mente istorice al căror ecou 
este încă fierbinte : cu cor
purile lor, sportivii au în
scris inițialele Republicii So
cialiste România și cele ale 
P.C.R., ale scumpei noastre 
forte de avangardă.

Erau prezente, în coloana 
nesfîrșită, trofeele, titlurile,

rezultatele bune obfinute de 
reprezentanții noștri în dife
rite competifii de amploare. 
Cele unsprezece medalii — 
dintre care șase de aur — 
decernate primilor canotori 
de pe continent reflectau 
strălucirea recentei victorii 
românești la „europenele” de 
pe Snagov.

Exercițiile cu floreta au 
subliniat faptul că România 
ocupă un loc de seamă în 
ierarhia scrimei internationale. 
Culorile clubului Rapid au a- 
vut darul să amintească per
formanta voleibaliștilor fero
viari, de trei ori cîștigători ai 
„Cupei campionilor euro
peni" ; schimburile cu min
gea de mici dimensiuni au 
evocat triumfala serie a 
handbalului românesc, încu
nunată cu cucerirea titlurilor 
de campioni ai lumii, atît la 
băie|i, <dt și la fete — în timp 
ce schița unei faze de rugbl 
ne-a făcut să revedem palpi
tantele dispute ale rugbișfilor 
români, care au dovedit că 
pot lupta de la egal la egal 
cu cei mai redutabili adver
sari din lume.

Deși aceste succese și me
dalii erau evocate și duse de 
un car alegoric, totuși nu 
s-ar putea spune că în toate 
domeniile sportului avem suc
cese... cu carul. Iubitorii 
sportului așteaptă mai mult, 
inclusiv în sportul de masă.

Ca un răspuns, sau poate 
ca o prefață a succeselor de 
mîine, au defilat elevele și 
elevii cluburilor sportive șco
lare. Cine știe cîți campioni 
în devenire, cîți viitori re
cordmani absoluți și laureați 
olimpici vor fi trecut sub pri
virile noastre în strălucitoarea 
amiază de august, cînd spor
tivii, laolaltă cu întregul po
por, au închinat un cîntee 
României socialiste și Partidu
lui Comunist Român.

Foto : M. Cioc

Tg. Mureș. Români și maghiari uniți in muncă și idealuri își exprimă la unison 
urarea din inimă : „Trăiască Republica Socialistă România !"

iese, care vor să aducă mai 
iute meleagurile lor la înăl
țimea dorită.

— Fiecare dintre noi, ne 
spune Tofalvi Carolina, își 
simte inima plină de dra
goste și atașament pentru 
gloriosul Partid Comunist 
Român, pentru patria noas
tră înfloritoare, Ro’ 'ânia 
socialistă, pentru cauza 
socialismului. Să vă dau 
un mic exemplu care, 
din punctul meu de ve
dere, spune tot. îmi pre
gătesc examenul de stat 
pentru un vis din copilărie: 
să devin doctoriță. Vă dați 
seama că acum, în ajun de 
examen, pentru mine fie
care clipă este prețioasă. 
Totuși, am simțit că nu pot 
lipsi de la demonstrație, de 
la aceste cîteva ceasuri de 
mare sărbătoare, primele 
ore și zile de existență ale 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

„Al partidului cuvînt dă poporului avint", scandează cu entuziasm manilestanți!

în parcuri și pe esfroc/e
Marea sărbătoare a eliberării 

patriei a revărsat în zilele de 23 
și 24 august peste întreaga țară 
fluviul uriaș al cîntecului și dan
sului, oaspeți de onoare în fie
care oraș, în fiecare sat.

Parcul de cultură Herăstrău din 
Capitală : pe scena Teatrului de 
vară s-au perindat rînd pe rînd 
cu cîntecul și jocul formațiile uzi
nei „Automatica“, ale casei de cul
tură „30 Decembrie“ și Ansam
blul de cîntece și dansuri „Ciocîr- 
lia“. Corurile reunite, tarafurile, 
formațiile de dansuri, orchestra 
de muzică ușoară, soliștii și bri

gada artistică de agitație de la 
Uzinele „23 August“ și „Electro- 
aparataj“ au prezentat spectacole 
pe scena Teatrului de vară din 
parcul „23 August“, urmați de ar
tiști de la Teatrul „C. Tănase“ și 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Perinița“.

Cîntecul și jocul au răsunat în 
aceste zile și pe estradele ame
najate în pădurile Băneasa, Sna
gov, Andronache, Buda-Argeș, 
Pustnicul, Mogoșoaia.

în seara zilei de 23 August ce
rul Capitalei a fost feeric luminat 
de jocuri de artificii.

Plecarea delegației Comitetului orășenesc 
de partid Pekin

Marți la amiază a părăsit Capi
tala delegația Comitetului o- 
rășenesc Pekin al Partidului Co
munist Chinez și a Comunei popu
lare „Prietenia chino-română“ con
dusă de Wan Li, membru al Se
cretariatului Comitetului orășenesc 
Pekin al P.C. Chinez, care, la in
vitația Comitetului regional Bucu
rești 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 Comitetu- ■ 
lui regional București al P.C.R;, : 
Vasile Mateescu, membru supleant " 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 1 
popular al regiunii București, de „ 
reprezentanți ai cooperativei agri- > 
cole de producție „Prietenia ro- « 
mâno-chineză“ din comuna Munte- c. 
nii-Buzău.

Au fost prezenți Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București, ' 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN Șl A MARII ADUNĂRI NATIONALE

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Marea Adu
nare Națională a Republicii Socia
liste 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 Națio
nală, vicepreședinte al Tribunalului 
Suprem al Republicii Socialiste 
România, vechi militant al mișcării 
muncitorești, luptător activ pentru 
cauza construirii socialismului în 
țara noastră.

BARBU SOLOMON
La 22 august a încetat din viață 

tovarășul Barbu Solomon, membru 
al C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, vicepreședinte 
al Tribunalului Suprem al Repu
blicii Socialiste România, vechi mi
litant al mișcării muncitorești.

Tovarășul Barbu Solomon s-a 
născut la 11 aprilie 1904, în comu
na Burdujeni — Suceava. După ab
solvirea liceului urmează între 
anii 1924 și 1927 Facultatea de 
drept din București. încă din a- 
ceastă perioadă a avut legături cu 
mișcarea socialistă. In anul 1927 se 
înscrie la Galați în Partidul Social- 
Democrat, iar din anul 1929 înde
plinește sarcina de secretar al or
ganizației județene a acestui partid. 
După eliberarea patriei, tovarășu
lui Barbu Solomon i s-a încredin
țat funcția de secretar general ad
junct al Comitetului Central al 
Partidului Social-Democrat.

în cursul activității sale a mili
tat pentru înfăptuirea Frontului 'li
nie Muncitoresc, pentru făurirea 
unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare. Ca membru al 
comisiei centrale de unificare, a 
luat parte la pregătirea Congresu
lui de unificare din februarie 1948, 
cînd a fost ales membru al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Român. La congresele ur
mătoare, cît și la al IX-lea Congres 
al P.C.R., a fost ales membru al 
Comitetului Central al partidului.

Deputat în Marea Adunare Na
țională din noiembrie 1946 pînă în 
prezent, tovarășul Barbu Solomon 
a depus o intensă activitate, ca 
vicepreședinte al Comisiei juridice 
și apoi al Comisiei administrative. 
Ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale l-a ales membru al Co
misiei constituționale.

Ca membru al Comitetului de 
conducere a grupului național ro
mân al Uniunii Interparlamentare 
a participat la numeroase reuniuni 
internaționale, fiind ales în mai 
multe rînduri membru al Consiliu
lui Uniunii Interparlamentare. în

anii 1948—1949 a fost ministru ple- -, 
nipotențiar al țării noastre în Nor— • 
vegia.

Tovarășul Barbu Solomon a de
pus o bogată activitate pe tărîmul 
justiției ca avocat, judecător și 
vicepreședinte al Tribunalului Su
prem.

Pentru meritele sale în construi
rea socialismului în patria noastră, 
tovarășul Barbu Solomon a fost 
distins cu numeroase ordine și me
dalii.

Prin încetarea din viață a tova
rășului Barbu Solomon, partidul și 
poporul nostru pierd un fiu devo
tat, luptător neobosit pentru cauza 
socialismului. Amintirea sa va ră- 
mîne vie în inimile oamenilor mun- i 
cii din patria noastră.

Comitetul Central
al Partidului Comunist Român 

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România

Comisia pentru organizarea funeraliilor
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a desemnat o co
misie pentru organizarea funera
liilor tovarășului Barbu Solomon.

Comisia este alcătuită din tova
rășii : Ștefan Voitec, Constantin 
Drăgan, Ion Pas, Alexandru Voi- 
tinovici, Ion Iosefide.

★
Comisia pentru organizarea fu

neraliilor tovarășului Barbu Solo
mon comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al

defunctului a fost depus în Sala 
Consiliului local al sindicatelor din 
Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Oamenii muncii își pot lua ră
mas bun de la tovarășul Barbu 
Solomon astăzi 25 august între 
orele 8—11.

Cortegiul funebru va porni de la 
Sala Consiliului local al sindica
telor la orele 11,30.

Ceremonia funebră și incinera
rea vor avea loc la crematoriul 
„Cenușa“ la ora 12,30.
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TELEGRAME DE PESTE HOTARE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului român, cea de-a 

XXI-a aniversare a eliberării României, Comitetul Central al Partidului 
Jïüncitoresc Socialist Ungar, Consiliul Prezidențial al Republicii Populare 
Uiîgare, Guvernul Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar și poporul 
nostru vă transmit dv. și poporului României cele mai bune urări.

Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român care a avut 
loc reoent a făcut bilanțul succeselor poporului român obținute în cons
truirea societății socialiste, a trasat perspectivele de dezvoltare în con
tinuare a societății.

Poporul ungar se bucură sincer de realizările Dv. în dezvoltarea 
Republicii Socialiste România. în ziua marii Dv. sărbători naționale vă 
dorim Dv. și poporului Dv. noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Sîntem convinși că pe baza principiilor marxism-leninismului, în spi
ritul internaționalismului proletar, se vor întări tot mai mult prietenia 
frățească și colaborarea reciproc avantajoasă și fructuoasă între po
poarele celor două țări socialiste vecine.

JANOS RADAR ISTVAN DOBI
Prim-secretar Președintele

al Comitetului Central Consiliului Prezidențial
al Partidului Muncitoresc al Republicii Populare Ungare 

Socialist Ungar
GYULA KALLAI 

Președintele 
Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

în numele populației țării noastre șl în numele nostru personal 
vă transmitem dv. și poporului frate român cele mai cordiale salutări 
și felicitări cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

La cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român au 
ieșit în evidență în mod deosebit marile succese obținute de poporul ro
mân în transformarea vechii Românii într-un stat socialist înfloritor, a 
cărui economie națională se dezvoltă în toate domeniile. Congresul a 
adoptat hotărîri care conțin sarcini îndrăznețe pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului. Cu bucurie și satisfacție am constatat unanimi
tatea care există între partidele și popoarele noastre în ceea ce privește 
principiile fundamentale și problemele perioadei de trecere spre desăvîr
șirea construcției socialismului, precum și în adeziunea la lupta neîm
păcată împotriva imperialismului și în solidaritatea față de poporul 
vietnamez.

Periclitarea păcii și securității în Europa datorită alianței agre
sive între S.U.A. și Germania occidentală și a politicii revanșarde a 
Bonnului, cît și a eforturilor sale pentru a obține arme atomice, reclamă 
lupta comună a tuturor forțelor care se pronunță pentru socialism, de
mocrație și pace. R. D. Germană vede misiunea sa națională în a zădăr
nici pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război de pe teri
toriul german. Ea luptă neobosit pentru dezarmarea celor două state 
germane și stabilirea de relații normale între ele ca premisă pentru re
zolvarea pe cale pașnică a problemei germane, pentru a contribui astfel 
Ia asigurarea păcii în Europa.

Cu mare bucurie putem constata că relațiile frățești dintre parti
dele și popoarele noastre se dezvoltă și se întăresc neîncetat. Poziția 
noastră comună pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste mon
diale și a comunității socialiste. în care U.R.S.S. este forță hotărîtoare, 
pentru lărgirea și adîncirea colaborării statelor noastre în spiritul inter
naționalismului socialist, va contribui la îndeplinirea sarcinilor țărilor 
noastre în opera de desăvîrșire a construcției socialismului și la lupta 
încununată de succes pentru pace și socialism.

Urăm poporului român noi și mari succese în construcția socia
lismului și pe drumul făuririi unei vieți fericite, și dv., scumpi tovarăși, 
sănătate și putere de muncă.

Sărbătorirea zilei de 23 August Vietnam

Baza delà Bien Hoa

Dragi tovarăși,

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. D. Germane

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste România, în numele poporului vietnamez, al Adunării 
Naționale, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și în numele 
nostru personal, vă adresăm Dv. și prin Dumneavoastră, poporului frate 
român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și Guver
nului Republicii Socialiste România, cele mai călduroase felicitări.

în cei 21 de ani care s-au scurs, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, poporul român, puternic prin tradiția sa de luptă revoluționară 
și prin pasiunea sa pentru muncă, a înregistrat succese glorioase în 
construcția socialismului. România a devenit astăzi o țară industrial- 
sgricolă dezvoltată, contribuind la întărirea sistemului socialist și la 
salvgardarea păcii în Europa și în lume.

Poporul vietnamez se bucură din suflet de aceste realizări și dorește 
în mod sincer poporului român succese și mai mari în îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

în fața manevrelor frenetice ale imperialiștilor americani de a 
intensifica și a extinde războiul de agresiune în Vietnam, poporul român 
a acordat un puternic sprijin luptei poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane, pentru salvarea națională, apărarea Nordului, eli
berarea Sudului și reunificarea pașnică a țării. Cu această ocazie, ținem 
să mulțumim în mod sincer Partidului Comunist Român, Marii Adunări 
Naționale, guvernului și poporului frate român, pentru acest sprijin 
călduros.

Să se consolideze și să se dezvolte în fiecare zi, tot mai mult, prie
tenia frățească între Vietnam și România, în interesul țărilor noastre și 
al întregului sistem socialist.

Prof. dr. JOHANNES 
DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a R. D. Germane

Prof. dr. ERICH CORRENS, 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al R. D. Germane

HO ȘI MIN 
Președintele C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam

Președintele 
Republicii Democrate Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam
FAM VAN DONG 
Primul Ministru 

al Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a XXI-a aniversare a eli
berării României, în numele poporului albanez, al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare și 
al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Albania, precum și în 
numele nostru personal, vă transmitem dv., și prin dv. poporului frate 
român, salutările și urările cele mai cordiale și frățești.

Ne bucurăm sincer că harnicul și talentatul popor român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român și a guvernului său, a repurtat 
în decursul acestei perioade mari succese în construirea pașnică a țării 
și în eforturile de transformare a României surori într-un stat socia
list avansat.

în această zi de sărbătoare marcantă, urăm călduros poporului frate 
român să obțină noi victorii în construirea socialismului și în lupta co
mună împotriva imperialismului, iar prietenia tradițională și colabo
rarea frățească dintre cele două țări și popoare ale noastre, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, să se 
dezvolte și să se întărească tot mai mult, în interesul lor comun, -al 
socialismului și păcii în lume.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar al Comitetului Președintele Prezidiului Adunării 
Central al Partidului Muncii Populare a Republicii Populare 

din Albania Albania
MEHMET SHEHU 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al 
nostru personal, vă transmitem dvs. și în persoana dvs. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România și poporului frate român, feli
citări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării României de sub jugul fascist.

în anii puterii populare harnicul popor român, sub conducerea 
avangărzii sale de luptă, Partidul Comunist Român, a obținut succese 
minunate în transformarea socialistă a economiei și culturii țării. Crește 
neîncetat prestigiul internațional al Republicii Socialiste România, care 
militează cu consecvență pentru întărirea colaborării prietenești între 
popoare, pentru asigurarea păcii în Europa și în lumea întreagă.

Ne exprimăm încrederea că prietenia și colaborarea frățească între 
Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, înteme
iate pe principiile de neclintit ale marxism-leninismului, se vor adînci 
și lărgi și de acum înainte spre binele popoarelor noastre, în numele în
tăririi permanente a unității și coeziunii țărilor marii comunități so
cialiste.

Vă dorim din suflet dvs. și poporului frate român noi și mari suc
cese în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., care 
constituie programul desăvîrșirii construcției socialiste în România, în 
lupta pentru pacea generală și securitatea internațională.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL JAMSARANGHIIN SAMBU 
Prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. Președintele Prezidiului 

Președintele Marelui Hural Popular
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a țării dv., am plăcerea 
vă adresez, in numele poporului Guineei, partidului și guvernului său 
în numele meu personal, caldele noastre felicitări și urările noastre 
fericire și de prosperitate pentru poporul român.

Sperăm că eforturile noastre comune pentru o cooperare fruc- 

rirea democrației și păcii în lume vor fi încununate de succes.
Cu înaltă considerațiune,

AHMED SEKU TURE

să
Și
de
tuoasă" între "cele două state ale noastre și pentru menținerea și întă-

Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Adresez Excelenței voastre, cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 

Socialiste România, urările mele cele mai sincere pentru viitorul fericit al 
poporului român.

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franceze

Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele poporului cuban, al Partidului Unit al Revoluției Socia
liste și al guvernului revoluționar, vă trimitem dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră poporului frate român, cordialul nostru mesaj de felici
tare cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării naționale de sub 
dominația fascistă.

Folosim această ocazie pentru a vă transmite sincere urări pentru 
fericirea și prosperitatea poporului român.

Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune.
Comandant FIDEL CASTRO RUZ OSVALDO DORTICOS 
Prim-secretar al Partidului Unit TORRADO

al Revoluției Socialiste președintele Republicii Cuba
și Prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba

Cu ocazia sărbătorii naționale vă transmit, în numele meu și în 
numele poporului italian, sincere urări pentru prosperitatea Republicii 
Socialiste România și pentru fericirea Excelentei Voastre.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italia

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România, am marea 

plăcere să vă transmit Excelenței voastre personal și poporului României 
salutările mele cordiale și cele mai bune urări.

ELISABETH II
Regina Marii Britanii și Irlandei

Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului indian și al meu personal sînt feri
cit să transmit Excelenței voastre, guvernului și poporului român 
caldele noastre felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României. De ase
menea, ne folosim de această ocazie pentru a vă ura multă sănătate.

S. RADIIAKRISHNAN 
Președintele Republicii India

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova, Nicolae Guină, a 
oferit luni o recepție în saloanele 
ambasadei.

La recepție au luat parte 
G. I. Voronov, membru în Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., mare
șalul. R. I. Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S., V. E. Semi- 
ciastnîi, președintele Comitetului 
Securității de stat de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, S. K. Ro- 
manovski, președintele Comitetu
lui de stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru legături 
culturale cu țările străine, acti
viști ai Comitetului Central al 
P.C.U.S., mareșali și generali ai 
armatei sovietice, cosmonauții 
Gherman Titov și Vladimir Ko
marov, numeroși reprezentanți ai 
corpului diplomatic din Moscova, 
ziariști. Recepția a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

PEKIN 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin, Dumitru Gheor
ghiu, a oferit în saloanele hotelu
lui „Pekin“ o recepție la care au 
participat Dun Bi-u, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Repu
blicii Populare Chineze, Den Siao- 
pin, secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, și Li-Sien-nlen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremieri ai Consiliu- 
lüi de Stat al R.P. Chineze, Kan 
Șen, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Li Fen, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, Se Fu-ciji, vice- 
premier • al Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C. Chinez, 
miniștri, Lu Pin, rectorul Univer
sității din Pekin, președintele 
Asociației de prietenie chino-ro- 
mână, militari, oameni de știință 
și cultură, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Pekin. în 
cursul recepției care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au rostit toasturi 
ambasadorul Dumitru Gheorghiu

și Li Sien-nien. în numele corpu
lui diplomatic a toastat ambasa
dorul R.D. Vietnam.

PARIS 24 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de 23 August, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia, dr. V. Dimitriu, a oferit o re
cepție la care au participat per
sonalități ale vieții politice și cul
turale din Franța, funcționari su
periori de la președinția republi
cii, din Ministerul Afacerilor Ex
terne și din alte ministere, oa
meni de afaceri, ziariști francezi 
și corespondenți ai presei străine 
la Paris. Au luat parte Jacques 
Duclos, Raymond Guyot, membri 
ai Biroului Politic al P.C.F. Re
cepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

RANGOON 24 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 21-a aniversări 
a eliberării patriei, ambasadorul 
României la Rangoon, Gheorghe 
Popescu, a oferit o recepție la 
care au participat U Thi Han, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Birmane, însoțit de ad- 
juncții săi, fuhcționari superiori 
din ministere, reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice, oa
meni de afaceri, șefi ai misiunilor 
diplomatice.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— In seara zilei de 23 August, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
la Washington, Ion Bașchiru, a 
oferit o recepție în cinstea sărbă
torii naționale a poporului român, 
la care au participat doamna 
Dean Rusk, soția secretarului de 
stat al S.U.A., doamna George 
Ball, soția subsecretarului de stat, 
oameni de știință, cultură și 
artă, oameni de afaceri, membri 
ai corpului diplomatic.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
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.

din nou bombardată
SAIGON 24 (Agerpres). — în 

zorii zilei de marți, forțele patrio
tice sud-vietnameze au supus unui 
puternic atac de mortiere timp de 
30 de minute baza aeriană ame
ricană de la Bien Hoa, situată ia 
35 km nord de Saigon. Obuzele care 
au căzut pe teritoriul bazei, anunța 
A.F.P., au avariat 49 de avioane ri 
elicoptere și au rănit mai mulți mt 
litari americani și sud-vietnamezi. 
Baza aeriană de la Bien Hoa este 
cea de-a doua bază americană im
portantă din Vietnamul de sud — 
după cea de la Da Nang — și este 
folosită de comandamentul ameri
can pentru atacurile împotriva o- 
biectivelor forțelor patriotice. Se 
știe că această bază a mai fost a- 
tacată cu mortiere în noiembrie a- 
nul trecut, cînd au fost avariate 
27 de avioane americane.

SESIUNEA CONSILIULUI 
PENTRU COMERȚ 
Șl DEZVOLTARE >

GENEVA 24 (Agerpres). — Marți 
dimineața s-au deschis la sediul 
Palatului Națiunilor lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Consiliului 
Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare a Organizației Națiuni
lor Unite (UNCTAD). Participă re
prezentanți ai celor 55 de țări 
membre, între care și România. 
Președintele sesiunii, A. P. Fle
ming (Australia), este secondat de 
10 vicepreședinți, între care prof. 
Mihail Hașeganu, șeful delegației 
române. Sesiunea va avea de exa
minat două rapoarte importante, 
prezentate de comisia produselor 
de bază și comisia pentru produ
sele manufacturate, care au avut 
recent reuniuni la Geneva. Pe or
dinea de zi provizorie figurează, 
de asemenea, problemele referitoa
re Ia relațiile comerciale dintre 
Est și Vest.

SCURTE ȘTIRI
_______ _______ . 1_________

Washington : Miting împotriva războiului din Vietnam

SANTO DOMINGO. Guvernul 
constitutionalist condus de Fran
cisco Caamano a anunțat că este 
dispus să accepte, cu anumite mo
dificări, textul „actului de recon
ciliere", urmărind îpcetarea lupte
lor din această țară.

★
PARIS. Agenția „Union Française 

D’Informations" anunță că la in
vitația C.C. al Partidului Comu
nist Francez o delegație a Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, condusă de Le Dîk Tho, mem
bru al Biroului politic și secretar 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, va vizita Franța. Delega
ția va sosi la 25 august în Franța.

★
WASHINGTON. Nava cosmică 

americană „Gemini-5" și-a conti
nuat marți (cea de-a patra zi) zbo
rul. Centrul spațial din Houston 
(Texas) a anunțat că s-a ordonat 
cosmonauților de pe „Gemini-5" 
să-și continue zborul încă o zi. Un 
purtător de cuvînt al N.A.S.A. a 
menționat că în continuarea zbo
rului, „Geminl-5" va îndeplini cel 
puțin 61 de rotații în jurul Pămîn- 
tului (inițial se prevăzuseră 121 de 
rotații). S-a anunțat că deficientele 
semnalate la sistemul de alimenta
re electrică al cabinei spațiale au 
fost remediate, iar condiția fizică 
a celor doi cosmonaut! este, în ge
neral, bună.

Teatrul satlric-muzical „C. Tă -se' : 
(grădina Boema) Carnaval la Tânase — 
(ora 20), Sala Savoy : Veselie la 174 — 
(ora 20). Teatrul „C. I. Notara* (Teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : Sonet 
pentru o păpușă — ora 20). Circul de 
stat : Circus variété — (ora 20).

TELEVIZIUNE
16,45 — Intîlnirea de fotbal dintre 

Lotul reprezentativ și Steaua roșie — 
Belgrad. 18,40 — Spectacol de balet pre
zentat de Teatrul Mic de operă șl balet 
din Leningrad — Transmisiune de la 
Leningrad. In program : Petrușka de 
Stravinski ; Domnișoara și Huliganul 
de Șostakovicl ; In pauză : Jurnalul 
televiziunii (I). 20,30 — Filmul : „O
inimă mare“. 22,00 — Poșta televiziunii. 
22,10 — Jurnalul televiziuni (II) și Bu
letin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
aport MUHTAR ! — cinemascop : 

Patria (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21, Festival (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale) — 10; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21, rulează și la gră
dină — ora 20, Melodia (completare 
Acolo unde Carpații întîlnesc Dunărea 
— cinemascop) — 10; 12; 16; 18,15; 20,30, 
Grădina Doina (completare Acolo unde 
Carpații întîlnesc Dunărea) — ora 20. 
MARȘUL ASUPRA ROMEI : Capitol 
(completare Prietenul meu Max) —9,30; 
11,45; 14: 16,30: 18,45; 21, rulează și la 
grădină — ora 20, Feroviar (comple
tare Prietenul meu Max) — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30. EVADATUL — 
cinemascop : Luceafărul (completare 
Muzeul Zambaccian) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, Excelsior (comple
tare Drumul) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45, grădina Progresul (completare 
Muzeul Zambaccian) — 19,45 GAUDEA
MUS IGITUR : Carpați (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale) —
9.45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. PRO
CESUL PROFESORULUI WEIR : Re
publica (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9,15; 12; 15; 18;

21, București (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) — 9; 12; 15; 
18; 21, Expoziția — Piața Scînteil (com
pletare Mîine începe azi) — 19,45, Sta
dionul Dinamo (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) — 20. CĂ
PITANUL DIN TENKES (ambele serii): 
Victoria — 10; 13,15; 16,30; 20, Grivița — 
10; 16; 19,30. NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Central (completare Șopîrle) — 9,45; 13; 
16,15; 19,30. DECORAȚII PENTRU „CO
PIII MINUNE“ : Lumina (completare 
Gust bun... bun gust) — 10; 13; 15,30; 
18; 20,30. CIND MARTIN AVEA 14 ANI: 
Union (completare Delta — raiul albii 
nelor) — 16; 18,15; 20,30. PROGRAM
PENTRU COPII : Doina — ora 10. 
ZBORUL ÎNTRERUPT : Doina (com
pletare Pionieria nr. 4/1965) — 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ : 
Timpuri noi (completare 180 zile în 
Atlantic) — 10—21 în continuare. LA
LEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Giu- 
lești (completare Dincolo de codri și 
păduri — cinemascop) — 10,30; 15,30; 18; 
20,30, Arta (completare O călătorie spre 
inima Reșiței) — 11; 15; 18; 21 rulează 
și la grădină — ora 20. PENSIUNEA 
BOULANKA : Cultural (completare
Sport nr 3/1965) — 16; 18,15; 20,30, Volga 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30. ClNTlND DESPRE ARI
ZONA : înfrățirea între popoare (com
pletare Amintiri contemporane) —10,30; 
15,30; 18; 20,30. FEMEIA NECUNOS
CUTA : Dacia — 9—13,45 în continuare, 
16,15; 18,45; 21,15. Grădina Unirea — ora 
20. WINNETOU — cinemascop : Buzești 
(completare Laminorul de țevi) — 10,30; 
14,15; 16,30; 18,45 rulează și la grădină 
— ora 20, Pacea (completare Muzeul 
Zambaccian) — 11; 16; 18,15; 20,30.
RACHETELE NU TREBUIE SĂ DECO
LEZE — cinemascop : Crîngași — 16; 
18,15; 20,30. UNORA LE PLACE JAZUL : 
Bucegi — 10; 12,30; 16; 18,30; 21 rulează 
și la grădină — ora 20. Tomis — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează și 
la grădină — ora 20, Flamura — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, Flacăra — 9,45; 
15,15. DAȚIiMI CONDICA DE RECLA- 
MAȚII : Flacăra (completare Oltenii 
din Oltenia) — 18; 20, Munca (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 16; 18,15 20,30. 
AMERICA, AMERICA (ambele serii) : 
Unirea — 16 UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Vitan (completare La cel mal 
înalt nivel) — 16; 18, rulează și la gră
dină ora 19,45, Popular (completare La 
cel mai înalt nivel) — 10,30; 16; 18,30; 
20,45. ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Miorița (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Floreasca (completare

Melodiile străzii — cinemascop) — 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD: Moșilor (completare Pionieria 
nr. 4/1965 — 15,30; 18; 20,30, Colentina 
(completare Xavery Dunikowski) — 15; 
17; 19; 21. ZIDUL ÎNALT: Cosmos (com
pletare Pionieria nr. 4/1965) — 16,15; 
18; 20. BRĂȚARA DE GRANATE : Vii
torul (completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 15,30; 18; 
20,30. STRIGĂTUL : Rahova (comple
tare Surîsul) — 15,30; 18, rulează și la 
grădină — ora 20. DOMNUL — cinema
scop : Modern (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21, Arenele Libertății (com
pletare Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — ora 20. UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI : Lira (completare Amințirl 
contemporane) — 15; 17,15; 19,30, rule 
și la grădină — ora 20,15. JUNv k 
TRAGICA : Drumul Sării — ir J; 
17,45; 20. INTILNIRE LA ISCHIA — ci
nemascop : Ferentari (completare Spre 
cer — cinemascop : 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
Progresul (completare Spre cer — 
cinemascop) — 15,30; 18; 20,30. CUM
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : Co- 
troceni (completare Fotbaliști, nu uitați 
copilăria) — 15; 17; 19; 21, Grădina Mo
șilor — ora 20. NE ASUMĂM RĂSPUN
DEREA : Grădina Colentina — ora 20. 
DE DOI BANI VIOLETE : Progresul- 
Parc — ora 20.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cer mat 
mult senin. Vîntul a suflat slab din 
sud-est. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 23 grade la Manga
lia și Dorohoi și 33 grade la Berzeascat 
Băilești și București. In București ; 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă,; 
cu cer mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atinsV 
33 grade, iar pe sol la soare 59 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 august. In țară : Vreme ușor in
stabilă, cu cer temporar noros. Vor că
dea ploi locale însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată din nord-vest. Tem
peratura aerului va continua să scadă 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar maximele între 15 și 
25 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme ușor insta
bilă și în curs de răcire. Cerul va fi 
schimbător. Tendințe de ploaie slabă. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Bucure,tl. Plat« „Scînteil* TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


