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Adunarea festivă cu prilejul celei 
de-a XXII-a aniversări a eliberării 

României de sub jugul fascist
Cu prilejul celei de-a XXII-a 

aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, luni după- 
amiază a avut loc, în marea sală 
a Palatului Republicii, adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.C.R. și Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei.

Pe fundalul scenei, dominat de 
faldurile îngemănate- ale drapele
lor patriei și partidului, era în
scrisă urarea : „Trăiască 23 Au
gust". Alături, Stema Republicii 
Socialiste România sub care se a- 

; flau datele aniversării: 1944—1966.

Cei peste trei mii de partici
pant au salutat cu căldură la so
sirea în sală pe membrii conducerii 
de partid și de stat ai țării noastre.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți în prezidiu au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, Constantin 
Drăgan, președintele Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Dumitru 
Popa, prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, Ion Cosma,

președintele Sfatului popular al 
Capitalei, Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
general colonel Ion Ioniță și gene
ral maior Ion Coman, adjunct ai 
ministrului forțelor armate, general 
de armată Iacob Teclu, președin
tele Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
general colonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., acad. 
Miron Nicolescu, președintele A- 
Cademiei, academicienii Grigore 
Benetato și Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, Ion

Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Elena Basamac, 
muncitoare la Fabrica de tricotaje 
și confecții București, Ion Constan
tin, cazangiu la uzinele „Grivița 
Roșie", Ștefan Petică, muncitor la 
uzinele „23 August" și Ion Gheor
ghe, muncitor la uzinele „Vulcan", 

în lojile oficiale au luat loc 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvîntarea tovarășului Ilie Verdeț
Tovarăși,

Aniversăm anul acesta pentru a 
22-a oară eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, marea sărbătoare na
țională a poporului român. Entu
ziasmul cu care oamenii muncii dau 
viață programului înfloririi multi
laterale a țării, elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, spo
rește strălucirea istoricelor eveni
mente ,din august 1944, care au 
deschis-drumul glorios al făuririi 
României socialiste.

Este meritul nepieritor al parti- 
■ : dului nostru, că, în împrejurările 

creșterii rezistenței naționale îm
potriva ocupanților germani, ale 
adîncirii crizei regimului de dic
tatură fascistă, ale înfrîngerilor 
grele provocate armatelor hitleriste 
de către Armata Sovietică, a în
făptuit sarcina de mare răspun
dere de a schimba cursul istoriei 
României. Bizuindu-se pe clasa 
muncitoare, pe masele populare în 
plină efervescență revoluționară, 
folosind starea de spirit antihitle- 
ristă din rîndurile armatei, Partidul 
Comunist Român a unit într-o lar
gă coaliție toate forțele patriotice 
și democratice, pe toți cei intere
sați în doborîrea regimului anto- 
nescian și în întoarcerea armelor 
împotrivă Germaniei naziste, asigu- 
rînd succesul deplin al insurecției 
armate antifasciste. Continuator al 
celor mai bune tradiții revoluțio
nare și progresiste ale poporului 
român, partidul a făcut cu stră
lucire dovada maturității sale po
litice, a capacității de mobilizare 
și conducere a maselor, a price
perii de a-și elabora strategia și 
tactica pornind de la condițiile is
torice concrete, de la realitățile 
societății noastre.

! Alăturîndu-se coaliției antihitle
riste, a cărei principală forță era 
Uniunea Sovietică, România a pus 
în slujba cauzei drepte a războiului 
antifascist toate resursele sale ma
teriale și umane, întregul potențial 
militar, aducîndu-și contribuția la 
marea victorie asupra Germaniei 
naziste. Nu se vor uita niciodată 
patriotismul înflăcărat de care au 
fost însuflețite armata și forma
țiunile patriotice în zilele insurec
ției, eroismul ostașilor români și 
sovietici în luptele comune împo
triva hitlerismului, spiritul de ab
negație și sacrificiu al oamenilor 
muncii din uzine și fabrici, al ță
ranilor, intelectualilor, care nu 
și-au precupețit eforturile în în
făptuirea înflăcăratei chemări a 
partidului „Totul pentru front, to
tul pentru victorie".

Insurecția armată de la 23 Au
gust a pus în mișcare toate ener
giile poporului, a trezit și a ridicat 
masele largi la creația istorică con
știentă. Ea a marcat o cotitură da 
excepțională însemnătate în viața 
poporului român, a însemnat în- 

' ceputul revoluției populare, antiim- 
perialiste, al unei etape noi în dez
voltarea României.

în condițiile grele de ruină și 
haos economic, cînd sabotajul și 
uneltirile reacțiunii îngreunau e- 
forturile de reconstrucție și spo
reau suferințele poporului, clasa 
muncitoare, în frunte cu comu
niștii, a unit în jurul său masele 
cele mai largi și, înfrîngînd împo
trivirea partidelor burghezo-mo- 
șierești, a claselor exploatatoare și 
a monarhiei, a asigurat refacerea 
economiei naționale, înfăptuirea u- 
nor profunde transformări demo

cratice. Pe drumul revoluției popu
lare, oamenii muncii au smuls 
poziție după' poziție din mumiei' 
reacțiunii, au cucerit întreaga pu
tere politică, au făurit o nouă orîn- 
duire socială.

Cel mai important rezultat al re
voluției, al luptelor desfășurate în 
cei 22 ani sub conducerea partidu
lui îl constituie triumful deplin și 
definitiv al socialismului în țara 
noastră, lichidarea exploatării o- 
mului de către om. Făurirea socie
tății socialiste, ale cărei rînduieli 
întrec cele mai înaripate visuri ale 
luptătorilor pentru libertate și pro
gres, încununează întreaga luptă 
de veacuri a poporului român. 
Această măreață cucerire a pus în 
slujba propășirii patriei toate for
țele și resursele naționale, a creat 
cadrul și condițiile avansării rapide 
a poporului român pe drumul 
prosperității, culturii și al civiliza
ției.

Creșterea forțelor de produc
ție, transformarea profundă a re
lațiilor sociale, prefacerile care au 
avut loc în sfera ideologiei și cul
turii au schimbat radical condi
țiile de viață ale poporului nostru. 
România a devenit o țară lib'eră și 
independentă în plin progres pe 
linia făuririi unei economii moder
ne și a unei vieți prospere pentru 
cei ce muncesc, o țară care-și ma
nifestă activ prezența în viața in
ternațională. Toate acestea sînt re
zultatul aplicării în viață a politi
cii marxist-leniniste a partidului 
nostru, al cărui scop suprem este 
slujirea cu abnegație a intereselor

poporului, propășirea continuă a 
patriei noastre, socialiste.

La temelia progresului general al 
țării a stat industrializarea socia
listă, promovată neabătut de par
tidul comunist. Deschizînd drum 
larg tehnicii contemporane in toa
te ramurile producției, valorifică
rii resurselor materiale și de mun
că, dezvoltării armonioase a tutu
ror regiunilor, orașelor și raioane
lor patriei, industrializarea a im
primat întregii economii naționale 
un deosebit dinamism, i-a schim
bat în mod esențial caracterul. Din 
punct de vedere al ritmurilor 
anuale de creștere industrială, al 
constanței acestor ritmuri, Româ
nia se situează printre primele țări 
ale lumii.

Datorită accentului pus pe dez
voltarea industriei grele, a pivotu
lui ei — construcțiile de mașini — 
România dispune azi de o industrie 
puternică, în plină dezvoltare mul
tilaterală, care, prin contribuția la 
avîntul general, la creșterea bogă
ției țării, a devenit ramura condu
cătoare a întregii activități sociale.

Transformări înnoitoare s-au pe
trecut în viața satelor. înfăptuită 
de masele țărănești, sub conduce
rea partidului, cooperativizarea 
agriculturii a rezolvat una dintre 
cele mai complexe probleme ale 
revoluției socialiste. Sprijinindu-se 
pe industria socialistă — în ca
drul căreia a fost creată și dezvol
tată producția de tractoare și ma
șini agricole, de autocamioane și 
îngrășăminte chimice — partidul 
și statul nostru au acordat și acor

dă atenție continuă dezvoltării ba
zei ..țehnicp-materiale agricultu
rii, promovării unei agriculturi 
bazate pe metode științifice. Toate 
acestea au permis ca, prin munca 
harnică a țărănimii noastre, a tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, să se obțină creșterea con
tinuă a producției vegetale și ani
male, satisfacerea nevoilor agro- 
alimentare ale populației și a ce
rințelor industriei, ridicarea nive
lului de viață în satele noastre.

O continuă înflorire a cunoscut 
și cunoaște cultura, care a pătruns 
în viața de zi cu zi a celor ce mun
cesc. Generalizarea învățămîntului 
de 8 ani, dezvoltarea învățămîntu
lui mediu și superior, progresele 
științei, literaturii și artei îmbogă
țesc profilul spiritual al poporului. 
Eliberînd pe om de asuprire și ex
ploatare, socialismul stimulează 
afirmarea multilaterală a talente
lor, a personalității umane.

Societatea noastră a devenit o 
societate a rodnicei colaborări prie
tenești dintre clasa muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, ță
rănime — aliatul său de nădejde — 
și intelectualitate, o societate a 
frăției de nezdruncinat între oa
menii muncii români și cei aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare.

în condițiile victoriei socialismu
lui la orașe și sate, ale lichidării 
pentru totdeauna a exploatării omu
lui de către om, ăvîntului conținuu 
al economiei și culturii socialiste, 
consolidării unității poporului în

La Baia Mare

A intrat în probe 
tehnologice noua 
uzină de cupru

Ieri dimineafă, în cinstea lui 
23 August, la Combinatul chimi- 
co-metalurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej” din Baia Mare a avut 
loc un eveniment deosebit : noua 
uzină de cupru a intrat în pro
bele tehnologice. Uzina se nu
mără printre primele din lume 
în ce privește noutatea procesu
lui tehnologic folosit : topirea în 
suspensie a concentratelor cu- 
proase. Peste 75 la sută din utila
jele cu care este dotată uzina s-au 
fabricat în fără, la uzinele „23 Au
gust”, „Vulcan” și „Grivifa Ro
șie” din Capitală și la „Unio” 
din Satu Mare, La noua unitate 
se va putea valorifica și 
sulful, care rezultă din pro
cesul de converfizare a metale
lor cuproase, în scopul produce
rii acidului sulfuric. Anual, pe a- 
ceasfă cale, se vor fabrica peste 
70 000 tone acid sulfuric.

Desen de Constantin PILIUȚĂ

NUCLEU
DE GLORII

— '■     I . I ■ ..I

Cezar BALTAG

Secol înviat de secol, înrădăcinat de cremeni, 
lingă tîmpla ta de august, țara mea, îngenunchez, 
văzul îmi înzăpezește sori albaștri în arcada 
pururi trează a sprîncenii, dîrzul frunții meterez.

lari, în palmă bulgări fluizi, lavă din oceanul vremii, 
lutul cîntător din coapsa liberului meu pămînt 
și chem sîngele din mine într-un imn de roșu veșnic 
ca o torță pururi vie verbu-mi tînăr aprinzînd.

Te iubesc nucleu de glorii cum iubește grîul vara, 
cum iubește fluviul delta, inima al ei destin. 
Vulturi albi împodobescu-ți fruntea milenară seara 
sub corola ginditoare a Parîngului senin.

(Continuare în pag. a II-a)

Astăzi, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite din Piața 
Aviatorilor parada mili
tară si demonstrația oa
menilor muncii din Capi
tală cu prilejul zilei de 
23 August. Transmisiu
nea începe la ora 8.

ORDINUL

Foto : Gh. VlnțllSîn timpul adunării festive

ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
Tovarăși soldați șl gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 

generali 1 -
Se împlinesc 22 de ani de Ia eliberarea României de sub jugul fascist. 

Patria noastră socialistă, înfloritoare, îmbracă la această glorioasă 
aniversare haina marilor sărbători naționale. întregul popor, liber și 
independent, făuritor al propriei sale istorii, își îndreaptă gîndurile 
sale pline de recunoștință, dragoste și devotaroent către Partidul 
Comunist Român, organizatorul și conducătorul insurecției armate 
victorioase din august 1944, stegarul biruințelor noastre pe calea feri
cirii, progresului și prosperității.

Cinstind memoria tuturor celor care au luptat și s-au jertfit pentru 
triumful idealurilor luptei de eliberare națională și socială, poporul 
român înalță tot mai sus edificiul puternic și luminos al socialismului 
biruitor. Muncitorii. țăranii, intelectualii, strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, înfăptuiesc cu avînt sarcinile planului cincinal, dau 
viață programului înfloririi multilaterale a patriei, elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Strajă de nădejde patriei noastre, realizărilor istorice, muncii paș
nice, drepturilor și libertăților poporului, Forțele Armate ale Republi
cii Socialiste România obțin rezultate însemnate în creșterea capacității 
Combative a unităților și marilor unități. Profund devotați patriei, po
porului și partidului, ostașii și cadrele armatei noastre își dăruiesc cu 
entuziasm întreaga putere de muncă, toate cunoștințele pentru perfec
ționarea pregătirii lor de luptă și politice.

Forțele^ noastre armate își îndeplinesc cu fermitate nobila misiune 
încredințată, sînt gata în orice moment să apere independența și suvera
nitatea de stat a Republicii Socialiste România și, împreună cu armatele 
celorlalte țări participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, cauza socialismului și a păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 
generali I

Cu prilejul Zilei de 23 August, vă felicit și vă urez noi succese în 
activitatea pe care o desfășurați.

In cinstea glorioasei aniversări a eliberării patriei

ORDON:
Astăzi, 23 August 1966, la București, se vor trage, în semn de salut, 

21 salve de artilerie.
★

Trăiască 23 August — ziua eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist I

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre t

Slavă poporului român — constructor al socialismului 1
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

Romania.
Ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România 
General de armată LEONTIN SĂLĂJAN
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jurul partidului comunist, națiu
nea noastră socialistă cunoaște o 
necontenită înflorire, crește rolul 
ei în mersul înainte al societății.

★
Cu deplină siguranță în ziua de 

mîine, poporul nostru își făurește 
cu hotărîre istoria, consolidează zi 
de zi temelia viitorului fericit al 
patriei. Acest viitor a căpătat con
tururi clare în hotărîrile Congre
sului al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

în perioada care a trecut de la 
congres, partidul nostru a desfă
șurat o intensă activitate pentru 
a da viață obiectivelor stabilite. 
Masele largi ale oamenilor mun
cii, cadrele de partid și de stat 
muncesc cu entuziasm, cu temei
nicie gospodărească și cu spor, pun 
în slujba îndeplinirii hotărîrilor 
congresului întreaga lor energie și 
inițiativă.

Un rezultat de seamă al acestei 
activități îl constituie elaborarea 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 1966— 
1970, adoptat recent de Marea 
Adunare Națională. Rod al unor 
studii îndelungate și minuțioase, 
planul cincinal oglindește posibili
tățile și nevoile economiei națio
nale, ține seama de experiența po
zitivă acumulată, ca și de deficien
țele care s-au manifestat în trecut.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, planul cincinal 
„exprimă în mod fidel principiile 
fundamentale ale politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, asi
gură crearea unei puternice baze 
materiale a societății, dezvoltarea 
armonioasă a economiei și întregii 
vieți sociale a țării, creează con
diții pentru ridicarea procesului 
de construire a socialismului pe o 
treaptă superioară, pentru avîntul 
multilateral al patriei noastre so
cialiste". Continuarea neabătută a 
industrializării socialiste a țării a- 
sigură sporirea ponderii indus
triei în cadrul economiei na
ționale, ritmuri înalte de creștere 
a producției industriale și, înainte 
de toate, a ramurilor ei hotărîtoa- 
re — construcțiile de mașini, me
talurgia, chimia, energetica. Pro
ducția globală industrială se pre
vede să crească într-un ritm mediu 
anual de 11,6 la sută, urmînd ca în 
1970 să fie cu 73 la sută mai mare 
decît în 1965. Semnificativ pentru 
creșterea potențialului industrial 
al țării noastre în cursul cincina
lului este faptul că în 1970 valoa
rea întregii producții industriale a 
României anului 1938 se va obține 
în decurs de numai circa 3 săptă- 
mîni, iar producția de energie elec
trică a anului 1938 — în circa 12 
zile.

în anii cincinalului vor fi con
struite o nouă oțelărie și laminoare 
de mare capacitate la Galați și 
Hunedoara, instalații chimice mo
derne — la combinatele de la Cra
iova, Tumu Măgurele, Pitești, Tg. 
Mureș, importante obiective din 
domeniul energeticii și al construc
țiilor de mașini, care vor întări po
tențialul industrial al țării, ampli- 
ficînd și mai mult rolul ramurilor 
hotărîtoare pentru progresul în
tregii economii.

Creșterea complexității, diversi
ficarea producției, ridicarea nive
lului tehnic vor permite industriei 
să răspundă tot mai bine, sub ra
port cantitativ și calitativ, sarci
nilor înzestrării tuturor ramurilor 
economiei naționale. Din producție 
proprie, economiei naționale îi vor 
fi livrate numeroase produse noi, 
de o deosebită însemnătate, printre 
care agregate energetice cu pu
teri unitare mari, locomotive elec
trice și diesel-hidraulice, ma- 
șini-unelte și produse electroteh
nice într-dTgamă considerabil spo
rită.

O caracteristică a cincinalului în 
raport cu perioadele precedente 
este că, pornind de la cerințele 
populației și de la posibilitățile 
sporite ce s-au creat în procesul 
industrializării, se va asigura o 
creștere mai accentuată decît în 
trecut a producției bunurilor de 
consum. La îndeplinirea acestei 
sarcini vor contribui importantele 
obiective și capacitățile noi, pre
văzute a se construi în industria 
ușoară și alimentară, precum și 
sporirea și diversificarea bunurilor 
de consum durabile.

După cum se știe, planul cinci
nal prevede un vast program de 
investiții, care solicită un impor
tant efort material, necesar pen
tru creșterea în ritm rapid a pu
terii economice a țării și scurtarea 
distanței care ne separă de țările 
avansate din punct de vedere in
dustrial. Volumul investițiilor pre
văzute este aproape egal cu tota
lul investițiilor realizate în 15 ani 
precedenți. Sume importante sînt 
alocate pentru lărgirea bazei de 
materii prime și energetice. Pe 
seama noilor capacități ce vor fi 
puse în funcțiune urmează a se 
realiza circa o treime din sporul de 
producție planificat. Realizarea 
investițiilor cincinalului va consti
tui un nou și important pas îna
inte pe linia valorificării la un ni
vel superior a resurselor materiale 
ale țării, dezvoltării forțelor de 
producție, a bazei tehnico-mate- 
riale în regiunile și raioanele ră
mase în urmă din punct de vedere 
economic.

Prin prevederile sale — sporite în 
raport cu Directivele Congresului 
al IX-lea — planul cincinal este o 
vie ilustrare a muncii laborioase 
care s-a desfășurat pentru valori
ficarea tuturor rezervelor interne, 
a rezultatelor prețioase care se 
obțin prin consultarea maselor, 
prin punerea în valoare a expe
rienței specialiștilor, a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor.

Este de o mare importanță fap
tul că încă de acum, fiecare mi
nister, întreprindere, regiune are 
sarcinile stabilite pe întreaga pe
rioadă pînă în 1970, posibilitatea 
să chibzuiască din timp soluțiile 
ce vor fi aplicate, să-și organizeze 
temeinic munca, să pregătească

toate condițiile, pentru ca atît sar- 
cinUe de producție cît și cele pri
vind investițiile să fie îndeplinite 
în mod exemplar.

Sîntem în primul an al cincina
lului. Rezultatele îndeplinirii pla
nului în industrie pe primele 7 
luni constituie un bun început. La 
toți indicatorii principali, sarci
nile planului au fost realizate și 
depășite de către toate ministe
rele și toate regiunile. Față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, producția globală a crescut 
cu 10,6 la sută dîndu-se peste plan 
produse în valoare de aproape 2,2 
miliarde lei. La producția marfă 
vîndută și încasată, depășirea sar
cinii de plan a adus un plus de 
încasări de aproape 1,8 miliarde 
lei. Sporul producției globale ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii reprezintă cu 65 la 
sută mai mult decît sporul obținut 
pe aceeași cale în primele 7 luni 
ale anului 1965. Au fost îndeplinite 
și depășite prevederile de reducere 
a prețului de cost și planul de 
beneficii.

în acest timp au intrat în func
țiune peste 170 de noi capacități 
și obiective. Au fost instalate noi 
grupuri energetice, însumînd peste 
700 MW la Luduș, Fîntînele, Bucu- 
rești-Sud, Ișalnita și la alte cen
trale electrice, în industria chi
mică au fost date în exploatare 
noi capacități, printre care insta
lația de azotat de amoniu de la 
Combinatul Tg. Mureș, a început 
să producă oțeluri speciale Uzina 
Metalurgică București, s-au dez
voltat capacitățile de producție la 
„Țesătura“-Iași, „Moldova-trico- 
taje", „Flamura Roșie“-Sibiu 
alte întreprinderi din in
dustria ușoară și alimen
tară.

Rezultatele obținute 
pînă acum atestă realis
mul sarcinilor stabilite, 
întăresc convingerea 
obiectivele întregii 
rioade cincinale vor 
îndeplinite. Ele sînt 
mărturie grăitoare 
muncii desfășurate 
muncitorii, inginerii 
tehnicienii noștri, a 
tuziasmului cu care ei au 
participat la întrecerea 
socialistă în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comu
nist Român și a zilei de 
23 August.

îndeplinirea prevede
rilor cincinalului cere 
eforturi susținute. Dato
ria tuturor ministerelor, 
a conducerilor de între
prinderi, a organelor și 
organizațiilor de partid, 
sindicale, de tineret este 
de a lua toate 
pentru asigurarea 
plinirii integrale a pla
nului pe anul în 
pregătirea măsurilor teh- 
nico-organizatorice pen
tru asigurarea condițiilor 
îndeplinirii integrale a 
sarcinilor pe întregul 
cincinal. Sporirea eficien
ței economice — obiectiv 
central al întregii activități — im
pune organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, utilizarea ra
țională și completă a mijloacelor 
materiale și a timpului de lucru, 
ridicarea nivelului tehnic și întă
rirea disciplinei de plan, tehnolo
gice și de muncă.

Nu încape îndoială că oamenii 
muncii din fabrici și uzine, din in
stitutele de proiectări, de pe șan
tierele de construcții vor munci cu 
energie și entuziasm pentru a ob
ține noi și noi victorii în opera de 
dezvoltare și întărire a industriei 
socialiste.

măsurile 
înde-

și la

Adunarea festivă cu prileiu
voltarea bazei tehnico-materiale, 
îmbunătățirea conducerii și plani
ficării agriculturii. îndatoriri de 
mare răspundere revin în această 
direcție Consiliului Superior al A- 
griculturii și organelor sale teri
toriale, care au principalul rol în 
urmărirea îndeplinirii planului de 
stat în agricultură. O contribuție de 
seamă sînt chemate să aducă uniu
nile cooperatiste — organizații pro
prii ale țărănimii — care în scurtul 
timp de la crearea lor și-au dove
dit capacitatea de a îndruma și 
coordona eforturile cooperativelor 
de producție, în vederea creșterii 
producției agricole și întăririi lor 
economico-organizatorice.

Avem profunda convingere că 
prin munca entuziastă a întregii 
mase de cooperatori, a lucrătorilor 
din gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare, 
a inginerilor, tehnicienilor și celor
lalți specialiști de la sate vor fi 
traduse în viață cu succes sarci
nile trasate de partid privind dez
voltarea agriculturii, astfel încît a- 
ceastă importantă ramură să țină 
pasul cu dezvoltarea dinamică a 
industriei, a întregii economii.

Pornind de la necesitățile creș
terii forțelor de producție, ale in
troducerii celei mai moderne teh
nici în economie, de la rolul știin
ței în viața societății, contempora
ne, partidul și guvernul au acor
dat și acordă o deosebită atenție 
îmbunătățirii activității de cerce
tare științifică. Ca urmare a mă
surilor adoptate, a activității des
fășurate de Consiliul Național al

rii. Construit prin eforturile sus
ținute ale poporului român, socia
lismul face cu o deosebită forță 
dovada deplinei sale concordante 
cu cele mai esențiale aspirații 
populare, a capacității sale inega
labile de a asigura progresul ra
pid și prosperitatea țării.

Realizările cu care întîmpinăm 
marea sărbătoare națională a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist sînt rodul muncii avîntate, 
pline de abnegație, desfășurată de 
harnicul nostru popor sub condu
cerea încercată a Partidului Co
munist Român.

Cu prilejul acestei glorioase a- 
niversări, vă rog să-mi permiteți, 
ca în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, să a- 
dresez muncitorilor, țăranilor, in
ginerilor și tehnicienilor, oamenilor 
de știință și cultură, tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate, 
cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate, fericire și noi succese în 
activitatea lor neobosită pentru în
făptuirea însuflețitoarelor obiective 
ale cincinalului, pentru înflorirea 
și propășirea patriei socialiste.

Tovarăși,

Experiența dezvoltării societății 
noastre confirmă grăitor că socia
lismul și democrația sînt de nedes
părțit. Partidul nostru manifestă o 
preocupare continuă pentru dez
voltarea democrației socialiste, care 
decurge 
esența
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Tovarăși,

Pe linia stabilită de Congresul al 
IX-lea, a programului elaborat de 
plenara din noiembrie 1965 a Comi
tetului Central, partidul nostru a 
luat o serie de măsuri importante 
și desfășoară o intensă activitate în 
vederea creării condițiilor necesare 
pentru dezvoltarea continuă a a- 
griculturii și creșterea aportului ei 
la progresul întregii economii na
ționale. Anii cincinalului sînt ho- 
tărîtori pentru avîntul agriculturii 
socialiste a României. Eforturile 
principale sînt îndreptate spre dez
voltarea și întărirea bazei tehnico- 
materiale pentru care sînt alocate 
însemnate fonduri de investiții. 
Planul cincinal prevede extinderea 
și diversificarea producției de ma
șini și instalații agricole, sporirea 
producției de îngrășăminte, înche
ierea în linii generale pînă în 1970 
a procesului de mecanizare și chi
mizare, creșterea substanțială a su
prafețelor irigate.

In conformitate cu prevederile 
planului de stat, în acest an agri
cultura a primit un număr sporit 
de mașini agricole, cantități mai 
mari de îngrășăminte chimice ; se 
desfășoară cu succes acțiunea de a- 
menajare a suprafețelor ce ur
mează a fi irigate.

Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și de stat, a muncii pline 
de avînt desfășurate de țăranii coo
peratori, de oamenii muncii din a- 
gricultură, s-au obținut rezultate 
bune în sporirea producției agri
cole. La grîu și secară, cu toate 
condițiile de secetă prelungită în 
care s-au executat însămînțările de 
toamnă în principalele regiuni ce
realiere, nivelul producției plani
ficate a fost depășit. Se apreciază 
că recolta de porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr și cartofi va 
fi superioară celei planificate. Au 
sporit efectivele de animale, a fost 
realizat și depășit planul 
lor de carne și lapte.

Așa cum s-a subliniat la 
sul partidului, agricultura 
încă de mari rezerve de sporire a 
producției vegetale și animale, a 
căror punere în valoare este pe de
plin posibilă. Premize importante 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
creează măsurile luate pentru dez-

livrări-

congre- 
dispune

Cercetării Științifice, a fost elabo
rat, pentru prima oară în țara 
noastră, un program unitar de cer
cetare. Operă colectivă a celor 
mai buni specialiști și oameni de 
știință, acest program reprezintă 
un pas înainte în orientarea de 
perspectivă a cercetării științifice, 
în strînsă legătură cu nevoile de- 
săvîrșirii 
și ținînd 
derne și 
dințe pe 
rea cercetării în lumina progra
mului unitar, folosirea judicioasă 
a bazei tehnice-materiale a cerce
tării, sporirea atenției acordate 
pregătirii cadrelor de tineri cerce
tători, îmbunătățirea sistemului de 
informare și documentare vor 
contribui la creșterea aportului 
științei la rezolvarea problemelor 
economice, la îndeplinirea preve
derilor planului cincinal.

Dezvoltarea economiei în ansam
blu este însoțită de creșterea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii — scopul suprem al întregii ac
tivități a partidului nostru, a sta
tului socialist.

Ca rezultat al măsurilor și e- 
forturilor întreprinse de partid și 
de stat pentru ridicarea bunăstării 
celor ce muncesc, în acest an au 
continuat să crească veniturile oa
menilor muncii. Au sporit volumul, 
varietatea și calitatea mărfurilor 
puse la dispoziția populației. Mi
nisterele producătoare de bunuri 
de consum și-au depășit sarcinile 
de livrare către fondul pieței. S-a 
îmbunătățit aprovizionarea cu le
gume și fructe. Au fost date în 
folosință 18 000 de apartamente, cu 
5 300 mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului 1965. La 
toate acestea se adaugă măsurile 
luate pentru îmbunătățirea activi
tății comerțului socialist, extinde
rea bazei materiale a turismului și 
amenajarea stațiunilor de odihnă, 
ca și o serie de măsuri în dome
niul învățămîntului, culturii, să
nătății.

In cursul cincinalului, pe baza 
sporirii venitului național, vor 
crește veniturile reale ale salaria- 
ților, țărănimii, pensionarilor. Sta
tul acordă importante fonduri 
pentru construcțiile de locuințe și 
social-culturale, pentru dezvoltarea 
științei, culturii, învățămîntului și 
ocrotirii sănătății.

îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, sporirea producției 
materiale, creșterea forței econo
mice a țării constituie calea sigu
ră a îmbunătățirii continue a tra
iului celor ce muncesc. Acest a- 
devăr capătă un deosebit relief 
astăzi, cînd eforturile materiale 
făcute de popor se concretizează 
în noadele tot mai bogate ale in
dustrializării socialiste, ale politi
cii de dezvoltare economică a ță-

construirii socialismului 
seamă de cele mai mo- 
eficiente direcții și ten- 
plan mondial. Dezvolta-

mai

în mod organic din însăși 
puterii politice, a 
prietății socialiste 
pra mijloacelor de 
ducție. Caracterul 
reprezentativ al organe
lor puterii, consultarea 
sistematică a maselor a- 
supra celor mai impor
tante probleme ale dez
voltării economice și so
ciale asigură participarea 
activă a tuturor oameni
lor muncii la rezolvarea 
problemelor de stat și 
obștești.

în condițiile actuale 
ale dezvoltării societății 
noastre, cînd în fața eco
nomiei și culturii se pun 
sarcini noi, de o comple
xitate crescîndă, partidul 
nostru desfășoară o sus
ținută activitate pentru 
perfectionarea muncii or
ganelor și aparatului de 
stat, îmbunătățirea conti
nuă a stilului și metode
lor lor de muncă, intro
ducerea în toate verigile 
a principiului muncii co
lective, întărirea legăturii 
lor cu masele populare.

Forța conducătoare a 
întregului popor, care 
mobilizează și însuflețeș
te masele de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate în opera de făurire 
a viitorului fericit al pa
triei este partidul nostru 
comunist.

profunde năzuinți ale 
român,

și încrederii 
partidul a 

ani 
înălțimea

pro- 
asu- 
pro- 
larg

Identificat cu

răspunzînd 
lui ne- 
fost în 
de via- 
misiunii

cele 
poporului 
dragostei 
țărmurite,
toți acești 22 de 
ță liberă la 
sale istorice. Călăuzindu-se neabă
tut după învățătura marxist-leni- 
nistă, el a orientat dezvoltarea tă
rii în conformitate cu cerințele le
gilor obiective, cu nevoile și posi
bilitățile economiei, slujind cu ab
negație interesele fundamentale ale 
poporului român. Progresul conti
nuu și rapid al României constituie 
confirmarea cea mai directă și mai 
incontestabilă a justeței liniei po
litice generale a partidului nostru.

Partidul comuniștilor organizea
ză și unește într-o singură voință 
toate energiile țării. Cei peste 1,5 
milioane de membri — muncitori, 
țărani, intelectuali, cei mai buni fii 
ai poporului român își consacră 
viața cauzei socialismului, înflori
rii patriei, însuflețesc prin exem
plul lor pe toți oamenii muncii. Prin 
ei, partidul este prezent pretutin
deni — în mine și uzine, în unită
țile socialiste ale agriculturii, în 
instituțiile de știință și cultură. O- 
cupîndu-se cu competență crescîn
dă de rezolvarea problemelor eco
nomice, sociale și culturale, mobi- 
lizînd masele la înfăptuirea marilor 
noastre sarcini, organele și organi
zațiile de partid sînt elementul mo
tor în toate verigile de bază în 
care se hotărăște succesul planuri-, 
lor noastre, în care se făurește a- 
vuția materială și spirituală a țării.

Puternic prin legătura sa indiso
lubilă cu masele, prin calitatea 
membrilor și unitatea rîndurilor 
sale în jurul Comitetului Central 
Partidul Comunist Român își va în
deplini și pe viitor, spre binele 
patriei, rolul său de forță politică 
conducătoare a societății noastre.

Tovarăși,

Promovînd o politică externă co
respunzătoare intereselor poporu
lui, România ocupă azi un loc 
demn în rîndul națiunilor lumii, 
este un factor activ al vieții in
ternaționale, al luptei forțelor îna
intate, pentru pace, independență 
națională, egalitate și înțelegere 
între popoare, pentru progres so
cial.

în centrul politicii externe a 
României se află alianța, priete
nia și colaborarea frățească cu 
toate țările socialiste. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, construind socialismul, 
partidul și poporul nostru îndepli-

nesc atît sarcina lor națională, cît 
și o sarcină internațională. Rezul
tatele obținute în dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală consti
tuie principala contribuție a Româ
niei la întărirea sistemului mon
dial socialist. Republica Socialistă 
România dezvoltă relații multilate
rale — economice, politice, tehnico- 
științifice și culturale — cu celelalte 
state socialiste. Partidul Comunist 
Român desfășoară o susținută acti
vitate pentru strîngerea continuă 
a legăturilor sale cu partidele fră
țești, în interesul unității țărilor 
socialiste, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Partidul și guvernul nostru aduc 
o contribuție activă la salvgardarea 
păcii mondiale, la crearea unui cli
mat internațional de înțelegere și 
colaborare. România sprijină con
secvent eforturile orientate spre 
destindere în viața internațională, 
militează neobosit pentru întărirea 
cooperării între state, pentru dez
voltarea relațiilor cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială.

La baza politicii sale externe, 
România pune promovarea neabă
tută a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
principii care capătă o recunoaște
re tot mai largă și se impun ca 
singura bază pentru asigurarea u- 
nei conviețuiri normale între state.

Urmărind să împiedice prin toa
te mijloacele mersul ascendent al 
societății, cercurile imperialiste 
și-au întețit în ultima vreme ac
țiunile agresive, recurg la complo
turi și lovituri de stat, la inter
venții militare împotriva unor țări 
suverane. Poporul român condam
nă cu toată asprimea aceste acți
uni. împreună cu celelalte state 
participante la consfătuirea de la 
București a Comitetului politic 
consultativ al Tratatului de la 
Varșovia ca și în alte împreju
rări, ne-am exprimat solidaritatea 
deplină cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez, căruia Republi
ca Socialistă România îi acordă 
întregul sprijin moral, politic și 
material în lupta sa pentru apăra
rea libertății și independenței na
ționale. Statele Unite ale Americii. 
care prin noua fază a escaladării 
agresiunii au creat o situație ex
trem de gravă pentru soarta păcii, 
nu numai în Asia, dar și în în
treaga lume, trebuie să înceteze 
imediat, definitiv și necondiționat 
bombardamentele împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, să-și 
retragă trupele din Vietnamul de 
sud, să respecte acordurile de la 
Geneva. Poporul vietnamez trebuie 
lăsat să-și rezolve problemele in
terne fără nici un amestec din 
afară, în conformitate cu dorințele 
și interesele sale.

Țara noastră își aduce contri
buția la eforturile pentru înfăp
tuirea unui sistem de securitate 
reală în Europa. O platformă de 
acțiuni largă, deschizînd perspec
tiva abordării pe baze noi a aces
tui deziderat, o constituie declara
ția adoptată la București la con
sfătuirea Comitetului politic con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Militînd 
pentru înfăptuirea acestui program 
al păcii, poporul român este con
vins că participă la o operă de 
mare însemnătate pentru popoa
rele Europei, pentru toate popoa
rele lumii.

O mare atenție acordă Republica 
Socialistă România promovării și 
sprijinirii acțiunilor îndreptate 
spre îmbunătățirea climatului po
litic în Balcani, spre dezvoltarea 
înțelegerii reciproce, a relațiilor 
prietenești și a colaborării între 
toate țările acestei regiuni. Conti- 
nuînd eforturile depuse pînă acum, 
acționînd în spiritul cunoscutei re
zoluții adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la inițiativa Româ
niei, țara noastră va milita și pe 
viitor pentru transformarea re
giunii balcanice într-o zonă a 
păcii și colaborării.

Poporul român este profund 
convins, că, astăzi, cînd pe toate 
continentele, forțe uriașe se ridică 
în apărarea păcii, țările socialiste, 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, mișcarea de 
eliberare națională, forțele demo
crației și progresului, acționînd 
unit, vor reuși să zădărnicească 
planurile agresive ale imperialis
mului, vor duce la victorie nobila 
cauză a păcii și libertății popoa
relor.

Stăpîn deplin pe destinele sale, 
poporul român pășește în al 23-lea 
an de viață liberă mai unit ca ori- 
cînd în jurul partidului și guver
nului, cu nestrămutată încredere 
în forțele sale, în viitorul său, cu 
hotărîrea fermă de a munci neobo
sit pentru ridicarea și înflorirea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România I

Trăiască harnicul și talentatul 
nostru popor, constructor al socia
lismului 1

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, înainte pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al Partidului I

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale !

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare I

(Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de vii și în
delungi aplauze).

(Urmare din pag. I)

Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

în sală erau prezenți membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țara noastră,, 
participanți la insurecția armată 
din august 1944, generali „activi și 
în rezervă, foști conducători de 
mari unități pe frontul antihitle
rist, ofițeri superiori, academicieni 
și alți oameni de știință și cultu
ră, activiști de partid și de stat, 
muncitori fruntași din întreprin
derile bucureștene, ziariști români 
și străini.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Au participat, de asemenea, nu
meroși oaspeți de peste hotare a- 
flați în țara noastră.

A fost intonat imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R.

Despre cea de-a XXII-a aniver
sare a eliberării patriei a vorbit 
tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri prin vii aplauze.

A avut loc apoi un spectacol fes
tiv. Programul a cuprins un frag
ment din oratoriul „Zorile de aur" 
de Gheorghe Dumitrescu, pe ver-. 
suri de Cicerone Theodorescu, re
cital de poezie închinată zilei de 
23 August, partea I din „Sonata a 
IlI-a pentru vioară și pian" de 
George Enescu, arii din opere, 
cîntece și dansuri populare româ
nești și ale naționalităților conlo
cuitoare.

Interpreților — corul și orches
tra simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", colective 
artistice ale ansamblurilor „Cio- 
cîrlia". Armatei și Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, artiști ai pri
melor noastre scene bucureștene 
— le-au fost oferite flori din par
tea C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri.

\ \gerpres)

23 AUGUST

8,00

18,00

19,00

21,30

Pa-

19,30
19,45

Cristian
Dorian, 

Maria 
Cio-

copii și
Mici in-

OAME- 
CU PRI

DE 23

PROCESUL ALB — cinemascop : 
tria — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, Rahova 
— 15,30; 18.

O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Republica — 8.45;
11.15; 16,15; 18,45; 21,15, Capitol — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la 
grădină — 20, Stadionul Dinamo — 20 
(Ia toate completarea Orizont științific 
nr. 4).

© CASA NELINIȘTITA — cinemascop : 
Luceafărul (completare Insula sclavilor) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Fero
viar (completare Picătura) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

TELE

— TRANSMISIUNEA PARA
DEI MII AT ARE ȘI A DE
MONSTRAȚIEI 
NILOR MUNCII 
LEJUL ZILEI 
AUGUST.

— Emisiune pentru 
tineretul școlar :
terpreți, mari speranțe.

— Recital literar muzical. 1st 
dă concursul corul Filar
monicii de stat „George 
Enescu".

— Telejurnalul de seară.
— Filmul : La patru pași de 

infinit.
— Cîntec în ; 

muzical - 
Constanța 
Drobotă și 
Distribuția : 
Gigi Marga, 
cev, Aurelian Andreescu, 
Constantin Drăghici, Lu
dovic Spiess, 
Popescu, Florin 
Maria Lătărețu, 
Pietraru, Lucreția 
banu, Angela Buciu, Vlad

august: Film 
coregrafic, de

Anghelescu- 
Letiția Popa. 

: Doina Badea, 
Uinca Cerba-

22,40

18.00

Dionisie, I. Ioniță. Imagi
nea : Constantin Moțiu și 
Gheorghe Dulgheru. Co
regrafia : Adriana Dumi
trescu și Ion Văleanu.

— Telejurnalul de noapte.

24 AUGUST

— Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar: în că
lușeii vacanței.

— Circ pe peliculă.
— Telejurnalul de seară.
— Mari ansambluri: An

samblul de cîntece și dan
suri al Armatei.

— Varietăți pe peliculă.
— Pe malul lacului... cu sex

tetul instrumental „Sin
cron".

21,00 — La drum cu opereta.
Montaj muzical-coregra- 
fic. își dau concursul : 
Valy Niculescu, Valeria 
Rădulescu, Stefania Pir- 
vulescu, Lidia Popescu, 
Doina Ionescu, Maria Mo
rarii - Hurduc, Virginia 
Gudzickievici, Livia Po- 
trovici. Ion Stoian, Nico
lae Țăranu, Eugen Savo'- 
pol, Constantin Mihăescu 
și un grup de balerini de 
la Teatrul de operetă.

21.45 — Melodii din fibre . 
22,25 — Telejurnalul de noapte.

18.45 
19,00 
19,15

20.15
20.35

rul (completare Orizont științific nr. 3) 
— 15,15; 18; 20,30.

ffl ESCROCII LA MÎNĂSTIRE : Buzeștl 
(completare Simfonie în alb) — 15,30; 
18, Moșilor (completare Borodino) — 
15.30; 18; 20,30.

G MONEDA ANTICĂ : Crîngași (com
pletare Apartamentul) — 15,30; 18,15;
20,45.

O 5 000 000 DE MARTORI I : Grivita 
(completare Vizita tovarășului Ciu En-lai 
în Republica Socialistă România) — 9; 
11,30; 16; 18,30; 21, Volga (completare 
Orizont științific nr. 4) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.

® COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Bucegi — 9; 12; 15; 18; 21i la 
grădină — 19,30. Arta — 9; 12; 15; 18; 
21; Ia grădină — 20.

O BEL-AMI : Cinemateca — 16; 18,30; 
21.

O CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii): București — 8,30; 12; 16; 19,45, 
Excelsior — 10; 16: 19.45.

O IN NORD, SPRE ALASKA — cine
mascop : Festival — 9; 12; 15; 18; 21, 
grădină — 20, Gloria — 9; 12; 15; 18; 
21, Flamura — 9i 12; 15; 18; 21, Are
nele Libertății — 20, Patinoarul „23 Au
gust" — 20 (la toate completarea Far- 
West), Aurora (completare Pe calea în
floririi patriei socialiste) — 9; 12; 15; 
18; 21; la grădină — 20.

0 SETEA — cinemascop : Lumina — 
8,45; 11,45; 14,45; 18,45; 20,45.

© CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTU- 
LUI : Victoria (completare Carnet de 
schite) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21.

0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cen
tral (completare Ajutor, mă înec) — 
8,45; 11, 13.30; 16; 18,30; 21. Colentina 
— 15,30; 18.

0 CARTIERUL VESELIEI : Union 
15,15; 18; 20 45.

O PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.

• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : Doina 
(completare Nimeni nu se gîndește la 
noi) — 11,30; 13,45; 16: 18,30; 21.

© VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA 
OLTENIA : Timpuri Noi (completare 
Partidului, slavă I — Cartiere noi în 
București — La cel mai înalt nivel).

® JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Giulești — 15,30; 18,15; 20,45; Tomis - 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21; la qrădină
— 19,45, Lira (completare Pe calea în
floririi patriei socialiste) — 15,30: 18: 
la grădină - 20.30

O URME ÎN OCEAN : înfrățirea între 
popoare (completare Nimeni nu se gîn
dește Ia noi) — 14; 16; 18,15; 20,30, 
Modern (completare Tinerețe) — 9; 
11,15, 13,30; 16, 18,15; 20,30.

© FANFAN LA TULIPE : Dacia (com
pletare Orizont științific nr. 4) — 9— 
13,30 in continuare ; 16: 18,30; 21, Viito-

0 SOȚIE FIDELA : Flacăra (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Oltenia) — 15,30; 18,15; 
20,45.

® DRAGOSTEA ȘI MODA : Popular 
(completare Coprivșcița) — 15,30; 18;
20,45.

® BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Cosmos 
(completare N-o să doară î) — 15,30; 
18; 20,45.

® COPIII MĂRII — cinemascop : Me
lodia (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Argeș)
— 9; 12: 15; 18; 20.45.

® SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Floreasca (completare Insula sclavilor)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

• FANTOMAS — cinemascop : Pro
gresul — 15,30; 18; 20,45.

G CĂSĂTORIE DE FORMA — cinema
scop : Drumul Sării (completare Navi
gatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30.

® DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ — 
cinemascop : Ferentari (completare
Insula sclavilor) — 15,30; 18; 20,45.

0 SERBĂRILE GALANTE : Cotroceni 
(completare Tinerețe) — 15,15; 18, 20,45.

® CÎINELB DIN BASKERVILLE : Pacea 
(completare Stăvilirea torențiior) — 
15,45; 18; 20,15, grădina „Proqresul"
— 20.

® OLTENII DIN OLTENIA — STUF — 
OCHII ORAȘULUI MEU — AMINTIRI 
CONTEMPORANE — ȘTIAȚI CĂ ? : 
grădina „Expoziția" — 20.

• PROGRAME DE FILME ROMANEȘT.’ 
— PELICANUL ALB LA BUCUREȘTI : 
grădina „Doina” — 20,15.

O SĂRUTUL: grădina „Buzești” — 20,30.

® CICLU DE FILME ROMANEȘTI : 
grădina „Unirea” — 20.

® CAMERA ALBĂ : grădina „Colenti
na' — 20 (completare Inimi mari).

0 SAȘA : grădina „Moșilor” — 19,30.

• LANTERNA CU AMINTIRI ; grădina 
„Progresul-Parc” — 20 (completare Pe 
drumul Thaliei).
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Depmsri de nnae eu prilejul cehg

de-a XXII-a aniversări a eliberării

României de sub jugul fascist

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, au avut loc 
luni solemnități la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism, la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor so
vietici.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, Ministerului Forțelor Ar
mate, Uniunii Generale a Sindica
telor și altor organizații obștești, 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, 
din partea organelor locale de 
partid și de stat din Capitală și a 
unor colective din mari întreprin
deri bucureștene. Numeroase jer
be de flori au fost depuse de că
tre pionieri.

La solemnități au luat parte to
varășii Alexandru Drăghici, Petre 
Blajovici, Manea Mănescu, Vasile 
Patilinet, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, generali activi și în re
zervă, foști comandanți de mari u- 
’rități pe frontul antihitlerist, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, reprezen
tanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.C.R. și ai Sfatului 
popular al orașului București, 
delegații ale oamenilor muncii din 
întreprinderi.

La Monumentul eroilor sovietici 
a fost prezent A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața monu
mentelor.

S-a primit apoi defilarea compa
niei de onoare.

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism Foto : Agerpres

în aceeași zi, la Cimitirul milita
rilor britanici căzuți pe teritoriul 
României în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane 
de flori din partea Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, Mi
nisterului Forțelor Armate, Comite
tului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, Sfatului 
popular al regiunii București.

Au participat Petre Blajovici și 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Mateescu, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii

București, miniștri, generali și ofi
țeri superiori și alte persoane ofi
ciale.

Au asistat R. Brash, prim-secre- 
tar al ambasadei Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasadei.

După ce a păstrat un moment de 
reculegere, asistența a primit defi
larea companiei de onoare.

★
Solemnități în cadrul cărora au 

fost depuse coroane și jerbe de 
flori au avut loc la cimitire, mo
numente și plăci comemorative ale 
eroilor români și sovietici din alte 
localități din țară.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Excelenței sale

Domnului SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Republicii Turcia

ANKARA

Vestea catastrofei seismice care a lovit greu regiunea din estul 
Turciei, provocînd mari pierderi umane și materiale, ne-a întristat 
profund.

Exprimînd sentimentele de prietenie ale poporului român față de 
Turcia vecină, vă asigur, Excelență, în numele guvernului român 
și al meu personal, de cea mai profundă compasiune și vă rog să trans
miteți populației sinistrate condoleanțele noastre.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Ajutor acordat de Crucea Roșie Română 

populației sinistrate din Turcia
în urma catastrofei seismice ce 

a avut loc în estul Turciei, Crucea 
Roșie a Republicii Socialiste Ro
mânia a oferit un ajutor constînd

din materiale de construcție și me
dicamente pentru sinistrații din re
giunile lovite de calamitatea natu
rală.

ÎNTREVEDERI Șl VIZITE ALE
DELEGAȚIEI PARLAMENTARE BULGARE

Luni dimineața, membrii dele
gației Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, condusă de prof. ing. 
G. I. Brankov, s-au întîlnit, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
cu președinții și membrii unor 
comisii permanente. în timpul în- 
tîlnirii, care a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească, a a- 
vut loc un schimb de informații 
privind structura, organizarea și 
funcționarea Marii Adunări Na
ționale și a Adunării Populare, 
precum și despre organizarea și 
atribuțiile sfaturilor populare.

Apoi, însoțiți de deputății Mir

cea Rebreanu și Constantin Pa- 
raschivescu - Bălăceanu, oaspeții 
bulgari au vizitat Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România. 
Aici, artistul emerit M. H. Maxy 
i-a condus prin secțiile de artă 
veche românească, artă româneas
că modernă și contemporană și de 
artă universală.

După-amiază, deputății bulgari 
au avut o întrevedere cu ing. Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, ing. Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului, și cu alte ca
dre de conducere ale ministeru
lui.

Vizita delegației sovietice

a Consiliul General A. R. L. U. S.
Delegația Asociației de priete

nie sovieto-române, condusă de 
V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., vi
cepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-române, care se află 
în țara noastră cu prilejul sărbă
toririi zilei de 23 August, a făcut 
luni dimineața o vizită la Consi
liul General A.R.L.U.S.

Oaspeții au fost primiți de Ma
rin Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Pas, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Institutului român

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S., de 
membri ai conducerii unor insti
tuții de știință și cultură, de acti
viști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

■ir

Membrii delegației au făcut a- 
poi o vizită în Capitală.

(Agerpres)

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,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic transmitem poporului 
frate român și Dv. personal felicitări cordiale cu prilejul sărbătorii 
naționale — cea de-a 22-a aniversare a eliberării României de sub 
jugul fascist.

în anii care au trecut după eliberarea țării, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a obținut mari succese în dez
voltarea industriei și agriculturii, în avîntul științei și culturii, în creș
terea bunăstării materiale a oamenilor muncii. Oamenii muncii 
din România transpun cu succes în viață hotărîrile celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, îndreptate spre desăvîrșirea 
construirii socialismului.

Republica Socialistă România, participant activ al organizației Tra
tatului de la Varșovia, înfăptuiește o politică externă pașnică în intere
sul colaborării internaționale, păcii și socialismului.

Consfătuirea de la București a Comitetului consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la Varșovia care a adoptat în una
nimitate hotărîri în cele mai actuale probleme ale situației internațio
nale contemporane — asigurarea păcii și securității în Europa și spri
jinirea poporului vietnamez în lupta împotriva agresiunii S.U.A. — a 
constituit o nouă dovadă importantă a unității și coeziunii țărilor so
cialiste.

Relațiile de prietenie frățească între popoarele sovietic și român se 
întăresc și se dezvoltă neabătut pe baza marxism-leninismului și a 
principiilor internaționalismului socialist, a egalității și întrajutorării 
tovărășești în interesul Republicii Socialiste România și Uniunii Sovie
tice, al întăririi continue a unității țărilor socialiste, în numele socia
lismului și păcii pe pămînt. Oamenii sovietici se bucură în mod sincer 
de rezultatele muncii rodnice a poporului român, de realizările lui în 
construcția socialistă.

Vă dorim, dragi tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România noi succese în construirea socialismului, în lupta 
pentru pace și prietenie între popoare.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea multila
terală între popoarele sovietic și român !

L. BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSÎGHIN
Secretar general Președinte al Prezi- Președintele Consiliu- 

al C.C. al P.C.U.S. diului Sovietului lui de Miniștri
Suprem al U.R.S.S. al U.R.S.S. j

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 chinez, al Partidului Comunist Chinez și al 
guvernului chinez, transmitem poporului român, Partidului Comunist 
Român și guvernului Republicii Socialiste România felicitări fierbinți 
cu ocazia sărbătorii naționale a României. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a guvernului român, harnicul și talentatul popor 
român, promovînd o linie independentă și de sine stătătoare, a obținut 
mari succese în opera de construire a socialismului. în prezent poporul 
român cu încredere deplină luptă pentru îndeplinirea noului plan cin
cinal. Poporul chinez urează poporului român noi succese. Poporul ro
mân a dus o luptă neîncetată împotriva imperialismului, pentru apărarea 
păcii în întreaga lume, pentru apărarea independenței și suveranității 
țării sale. El și-a adus contribuția folositoare la .apărarea normelor 
relațiilor dintre partidele și țările frățești. în lupta revoluționară înde
lungată s-a închegat prietenia profundă între popoarele Chinei și Româ
niei. în ultimii ani, prin eforturile comune ale celor două părți, relațiile 
de prietenie și de colaborare între țările noastre în domeniul politic, eco
nomic, cultural, al științei și tehnicii au cunoscut o dezvoltare continuă. 
Sîntem convinși că prietenia dintre partidele și popoarele Chinei și 
României, relațiile de prietenie și de colaborare dintre cele două țări 
se vor întări și dezvolta zi de zi pe baza marxism-leninismului și a prin
cipiilor internaționalismului proletar.

MAO TZE-DUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU-DE 
Președintele Comitetului 

Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 

Chină

LIU ȘAO-ȚI
Președintele 

Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Concursul 
de admitere 
in institutele 
pedagogice

Ministerul învățămîntului adu
ce la cunoștință celor interesați că 
între 20 și 30 septembrie 1966 se 
organizează concursul de admite
re la institutele pedagogice de în
vățători cu durata de 2 ani — curs 
de zi — în următoarele localități: 
Bacău, Cluj, Oradea, Iași și Su
ceava. La concursul de admitere 
se pot înscrie absolvenți de liceu 
cu diplomă de bacalaureat (matu
ritate), care nu depășesc vîrsta de 
27 ani.

în aceeași perioadă se organi
zează concursul de admitere la in
stitutele pedagogice de învățători 
cu durata de 2 ani — cursuri fără 
frecvență — din următoarele lo
calități : Bacău, Arad, Cluj, Ora
dea, Galați, Iași, Sighetul Marma- 
ției și Suceava. La concursul de 
admitere se pot înscrie absolvenți 
de liceu cu diplomă de bacalaureat 
(maturitate), indiferent de vîrstă.

Concursul de admitere la cursu
rile de zi și la învățămîntul fără 
frecvență constă din : vizita medi
cală, proba de aptitudini muzica
le (ambele eliminatorii), probe 
scrise și orale la limba -și litera
tura română și aritmetică și pro
ba orală la Istoria României. 
Lămuriri suplimentare se pot ob
ține la secretariatele institutelor 
pedagogice de învățători.

Ieri în tară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul. variabil. 
Averse cu totul izolate s-au semna
lat în Ardeal, Banat și regiunea de 
munte. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 21 de grade Ia Joseni și 
31 de grade la Huși. în București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 august. în tară : Vreme 
în general instabilă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade. în București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul schimbă
tor, favorabil aversei de ploaie, în
soțită de descărcări electrice Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară, spre sfîrșitul interva
lului. Pe litoral : Vreme ușor insta
bilă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

Numărul următor 
al ziarului va a- 
părea joi, 25 august
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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

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

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării României, vă 
transmitem dv. cit și întregului popor român un cordial salut tovără
șesc și sincere felicitări. Cu prilejul unei aniversări atît de importante 
pentru dv. apreciem din nou prietenia dintre țările noastre cu convin
gerea că relațiile noastre și colaborarea reciprocă se vor lărgi și adînci 
neîncetat în interesul popoarelor cehoslovac și român, al unității țări
lor socialiste și al mișcării comuniste internaționale.

Urăm poporului frate român, Partidului Comunist Român și dv.' 
personal, multe și noi . succese remarcabile în construcția socialistă a 
țării dv. și în eforturile comune îndreptate spre victoria ideilor socia
lismului și păcii în întreaga lume.

Cu ocazia marii sărbători a poporului român — 22 de ani de la 
eliberarea României — în numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, al guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, al poporului nostru și în numele nostru personal vă transmitem 
Dv. și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România 
sincere urări de bine.

Poporul ungar se bucură sincer de rezultatele importante dobindite 
de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în con
struirea societății socialiste, în dezvoltarea economiei naționale, în rea
lizarea planului șesenal, în avîntul social și cultural al țării sale.

în ziua marii Dv. sărbători naționale vă urăm Dv. și poporului Dv. 
succese continue în îndeplinirea sarcinilor de construcție trasate de 
noul plan cincinal. Sîntem convinși că dezvoltarea continuă a relațiilor 
noastre de prietenie, de colaborare reciproc avantajoasă reprezintă o 
contribuție la întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste 
internaționale, la menținerea păcii în lumea întreagă.

A. NOVOTNY 
Prim-secretar al C.C. 

ai P.C. din Ceho
slovacia, Președintele 

R. S. Cehoslovace

J. LENART
Președintele guver
nului R. S. Ceho

slovace

B. LASTOVICKA
Președintele Adu

nării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

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 
22-a aniversare a eliberării României, în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme și al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și, 
de asemenea, în numele nostru personal, vă transmitem dv. și în per
soana dv. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
frate român cele mai fierbinți felicitări.

După eliberare, talentatul și harnicul popor român, sub condu
cerea justă a Partidului Comunist Român, a obținut mari succese în 
lupta pentru industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea agriculturii 
și îmbunătățirea vieții materiale și culturale a populației. Astăzi, po
porul român duce o luptă energică pentru îndeplinirea sarcinilor gran
dioase ale planului cincinal, trasat de Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele poporului frate 
român, ca de propriile sale succese, și îl felicită fierbinte pentru ele.

Noi sîntem ferm convinși că prietenia, unitatea și relațiile de 
colaborare frățească care s-au statornicit trainic între popoarele celor 
două țări ale noastre, Coreea și România, se vor întări și dezvolta și 
în viitor în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim, din toată inima, dv. și poporului frate român mari suc
cese pe mai departe în lupta pentru înflorirea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Populare 

Democrate Coreene

TOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 

Democrate Coreene

JANOS RADAR ISTVAN DOBI GYULA KALLAI
Prim-secretar Președintele Președintele

al Comitetului Central Consiliului Preziden- Guvernului Revolu- 
al Partidului Muncito- țial al Republicii nar Muncitoresc
resc Socialist Ungar Populare Ungare Țărănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Centra1 

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,
i

Cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste România, în numele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al gu
vernului Republicii Democrate Vietnam și al nostru personal, avem onoa
rea a vă adresa dumneavoastră, și prin dumneavoastră, poporului frate 
român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guver
nului Republicii Socialiste România, cele mai călduroase felicitări.

în cursul celor 22 de ani care au trecut, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, cu tradiție în lupta revoluționară și 
în munca creatoare, a înregistrat mărețe realizări în industrializarea 
socialistă, cooperativizarea agriculturii și dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale. Nivelul de trai material și cultural al poporului român cu
noaște o continuă creștere.

Poporul vietnamez se bucură din toată inima de aceste strălucite 
succese ale poporului frate român și îi urează sincer să obțină noi și mari 
succese în îndeplinirea planului cincinal 1966—1970 în vederea accele
rării desăvîrșirii construcției socialiste.

Cu această ocazie ținem să mulțumim sincer poporului român, Par
tidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guvernului român 
pentru puternicul sprijin și ajutorul prețios acordate luptei drepte a 
poporului vietnamez împotriva agresiunii americane pentru apărarea 
Nordului, eliberarea Sudului și reunificarea pașnică a țării.

Fie ca prietenia și cooperarea frățească între cele două popoare ale 
noastre să se consolideze și să se dezvolte în fiecare zi tot mai mult.

HO ȘI MIN
Președintele Comitetu
lui Central al Parti
dului celor ce mun
cesc din Vietnam 

Președintele 
R. D. Vietnam

TRUONG CUINII
Președintele Comite
tului Permanent al 
Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam

FAM VAN DONG
Primul ministru 

al Republicii Demo
crate Vietnam
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Adunarea festivă de fa Moscova
MOSCOVA 22. — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
Luni după-amiază a avut loc la 
Casa centrală de cultură a fero
viarilor din Moscova, adunarea 
festivă a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala Uniunii 
Sovietice consacrată celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Sala 
era pavoazată cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Uniunii Sovietice. Adunarea a 
fost organizată de Comitetul orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., Comitetul 
pentru legături culturale cu țările 
străine de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., Consiliul Cen
tral al Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Comsomolului și Asociația 
de prietenie sovieto-română.

în prezidiul adunării au luat loc : 
K. T. Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., J. I. Palețkis, 
președintele Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. P. Gheorgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., mareșalul R. I. 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., general de armată A. A. 
Epișev, șeful direcției politice su
perioare a armatei sovietice, I. F. 
Scuratov, secretar al C.C.S., L. F. 
Ilicev, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., repre
zentanți ai Uniunii asociațiilor de 
prietenie și legături culturale cu ță
rile străine, ai Asociației de priete
nie sovieto-române și alții. Din 
prezidiu au făcut, de asemenea, 
parte membrii delegației M.A.N. 
condusă de Gheorghe Necula, vice
președinte al M.A.N., membrii de-

legației A.R.L.U.Ș., în frunte cu 
acad. Vasile Mîrza, precum și Teo
dor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Uni
unea Sovietică.

Adunarea a fost deschisă de V. I. 
Pavlov, secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări. în continuare au 
luat cuvîntul Serghei Minaev, 
muncitor la Fabrica de rulmenți 
nr. 1, Mihail Gavrilov, membru 
corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., cercetător la Insti
tutul de automatică și telemeca- 
nică al Academiei, și Liudmila 
Egorova, aspirantă a Institutului 
pedagogic „V. I. Lenin" din Mos
cova. Ei au arătat că oamenii mun
cii, intelectualitatea și tineretul 
din Moscova se bucură din inimă 
de realizările poporului român. 
Subliniind că în cei 22 de ani au 
fost obținute realizări importante 
în industrie și agricultură, știință 
și cultură, vorbitorii au urat po
porului român să 
succes în practică 
greșului al IX-lea

A urcat apoi la 
ghe Necula, vicepreședinte 
M.A.N. a Republicii Socialiste Ro
mânia, care, în numele delegației 
parlamentare române, a mulțumit 
pentru cuvintele calde de priete
nie rostite la adresa poporului ro
mân, și a transmis din partea 
M.A.N. și a întregului popor ro
mân cu prilejul acestei adunări, 
tuturor oamenilor sovietici un 
fierbinte salut frățesc. După adu
narea festivă a urmat un program 
artistic, la care și-au dat con
cursul artiști sovietici și o forma
ție de estradă din țara noastră.

viata poporului român, la care a 
vorbit președintele Societății 
prietenie mongolo-române, 
munh, și Petre 
țării noastre la

de
Bat-

Niță, ambasadorul 
Ulan Bator.

Luni
Marii 

Republicii 
a fost

dimineața, de- 
Adunări Nați- 

Socialiste 
primită la

PEKIN
PEKIN 22 (Agerpres).— La 21 

august, în comuna populară „Prie
tenia chino-română" a avut loc un 
miting cu prilejul sărbătorii națio
nale a României, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor de 
partid, de stat și administrative 
din comună, reprezentanți ai „Aso
ciației de prietenie chino-română". 
La miting au luat parte ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin, Aurel Duma, și 
membri ai ambasadei.

SOFIA
— Corespondentul 
Linte, transmite: 

s-a deschis săptă- 
românesc. Pe ecra-

SOFIA 22. 
Agerpres, C. 
Luni, la Sofia 
mîna filmului 
nele a 17 cinematografe vor fi pre
zentate filmele artistice „Răs
coala", „Șah la rege" și „Duminică 
la ora șase". Pe ecranele altor ci
nematografe sînt reluate filmele 
„Străinul" și „De-aș fi Harap Alb", 
în cîteva foaiere ale cinemato
grafelor din capitala R. P. Bulga
ria au fost organizate expoziții de 
fotografii care înfățișează dezvol
tarea și perspectivele cinematogra
fiei românești.

Cu prilejul deschiderii acestei 
săptămîni, Comitetul de cultură 
și artă, Comitetul bulgar pentru 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, Direcția cinemato
grafiei și Uniunea cineaștilor bul
gari au organizat luni dimineața 
o vizionare a filmului „Duminică 
la ora șase", la care au participat 
ziariști bulgari. La spectacol au 
fost prezenți, de asemenea, Lucian 
Pintilie, regizorul filmului, Sergiu 
Huzum, operatorul acestui film, și 
artista Grațiela Albini, deținătoa
rea unuia dintre rolurile princi
pale ale filmului. După vizionare 
a avut loc o conferință de presă, 
la care Lucian Pintilie a răspuns 
la întrebări.

BUDAPESTA
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 

La Casa de cultură a uzinei „Cse- 
pel" din Budapesta a avut loc du
minică seara o manifestare con
sacrată prieteniei româno-maghia- 
re, cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Despre semnifi
cația evenimentului, precum și 
despre realizările poporului român 
în cei 22 de ani au vorbit Koltai 
Endre, președintele comitetului 
sindical al uzinelor „Csepel", și dr. 
Dună Florea, secretar al ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Budapesta. A urmat un bogat 
program artistic prezentat de artiști 
ai teatrului de operă și ai altor 
teatre din Budapesta, precum și 
corul uzinelor „Republica" din 
București, dirijat de Dumitru Bo
tez și Vasile Dogaru, care se află 
în R. P. Ungară la invitația uzine
lor „Csepel".

HANOI

LONDRA

Parisul

iși aniversează

transpună cu 
hotărîrile Con- 
al P.C.R.
tribună Gheor- 

al

LONDRA 22 
ocazia aniversării zilei de 
August, la sediul Asociației 
prietenie Anglia-România 
loc o adunare la 
invitați Vasile Pungan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Londra, și membri ai ambasadei. 
Luînd cuvîntul, președintele aso
ciației, comandorul Edgar Young, 
a vorbit despre principalele reali
zări economice și culturale obți
nute de poporul român în cei 22 
de ani de viață liberă, menționînd, 
totodată, perspectivele dezvoltării 
României în viitorii 5 ani, pe baza 
Directivelor adoptate la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. în încheiere a 
fost prezentat filmul românesc 
„Gaudeamus igitur".

LONDRA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, sîmbătă 
după-amiază în saloanele amba
sadei României din Londra a avut 
loc o gală de filme românești, după 
care a urmat un cocteil.

Cu
23 
de 

a avut 
care au fost

(Agerpres). 
zilei

VENA
VIENA 22 (Agerpres). — în sea

ra zilei de 20 august, în cadrul 
manifestărilor în cinstea zilei de 
23 August, comitetul coloniei ro
mâne din Viena a organizat în 
sala de festivități a Camerei mun
citorilor și angajaților din Vie
na vizionarea filmului româ
nesc „Haiducii". A fost de față 
Gheorghe Pele, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
Austria. Filmul s-a bucurat 
succes.

transmite : 
legația 
onale a 
România 
reședința Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din marele palat al Krem
linului de Justas I. Palețkis, pre
ședintele Sovietului Naționalități
lor. La convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat membri ai 
comisiilor permanente ale Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., reprezen
tanți ai conducerilor unor minis
tere, ai Comitetului de Stat al Pla
nificării 
trale de 
prezent 
sadorul 
mânia în Uniunea Sovietică.

Membrii delegației române și re
prezentanții Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. s-au informat reciproc 
despre unele aspecte ale activității 
comisiilor permanente ale organe
lor reprezentative supreme din cele 
două țări. Ambele părți au consta
tat cu satisfacție utilitatea vizite
lor reciproce, a contactelor și 
schimbului de experiență. Tovară
șul Gh. Necula a transmis invita
ția ca o delegație a Sovietului 

■prem al U.R.S.S. să viziteze 
mânia.

în aceeași zi, delegația a 
primită de A. P. Kirilenko, mem-

și ai altor instituții cen- 
stat. A fost, de asemenea, 
Teodor Marinescu, amba- 
Republicii Socialiste Ro-

avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordi
ală, tovărășească. A fost de față 
ambasadorul Teodor Marinescu.

Luni seara Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a oferit în cinstea delega
ției parlamentare române o re
cepție la care au luat parte K. 
Iliasenko, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., J. Palețkis, generalul de 
armată A. A. Epișev, mareșalul 
D. Sokolovski, I. Pavlov, repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere, ai Sovietului orășenesc Mos
cova, ziariști. Cu acest prilej, J. Pa
lețkis și Gh. Necula au rostit 
toasturi.

IZMIR 22 (Agerpres).— La 
august 1966 s-a deschis cel de-al 
35-lea Tîrg internațional de la 
Izmir, la care participă 45 de țări. 
Pavilionul Republicii Socialiste Ro
mânia a fost inaugurat de ministrul 
de stat Cihat Bilgehan, guverna
torul regiunii Izmir, Namik Kemal 
Senturk, primarul orașului, Osman 
Kibar, directorul tîrgului, Ahmet 
Donmez .și alte personalități. Ofi
cialitățile turce au apreciat cali
tatea exponatelor și arhitectura 
pavilionului. Ministrul de stat a 
scris în Cartea de aur a pavilionu
lui : „Am avut plăcerea de a inau
gura pavilionul României cu care 
ne simțim legați prin relații de 
prietenie. Am văzut realizări im
presionante".

eliberarea

Su-
Ro-

fost

Noi avioane agresoare 
doborîte în R.D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). 
ția V.N.A. anunță că, 
telor suplimentare ce 
din regiunea a patra 
aflat că în provincia 
au fost doborîte încă
americane în cursul ultimei săptă- 
mîni și alte trei în provincia Ga

Agen- 
în urma da- 
au parvenit 

militară, s-a 
Quang Binh 
trei avioane

Tinh. Cu acestea, numărul total al 
avioanelor agresoare americane 
doborîte deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam pînă la data de 21 august 
a.c. se cifrează la 1 356.

— Pa- 
. atacat 
genera- 
statului

Cu 22 ani în urmă, in această 
lună de august, Parisul se eli
bera. Tancurile generalului Le
clerc. alături de forțele populare, 
de grupurile armate din mișcarea 
de rezistență, forțau ultima linie 
defensivă a ocupanților germani. 
De fapt, epopeea luptei populare 
pentru eliberarea Parisului în
cepuse încă de la 14 iulie 1944. în 
acea zi, ce reamintea de căderea 
Bastiliei, zeci de mii de manifes- 
tanți răspundeau la apelul mișcă
rii de rezistență. în Paris și in 
periferiile sale apăreau steagu
rile, marsilieza. răsuna tot mai ri
guros reluată în cor. Se desfășu
rau primele manifestații patrioti
ce in capitală și în suburbii. So
cialiști, comuniști, republicani de 
diverse nuanțe, oameni de dife
rite profesii și credințe religioa
se au luat parte la mișcarea de 
rezistență.

La 25 august 1944 s-a desfășu
rat ultimul act. într-o încăpere 
de pe peronul vechii gări Mont
parnasse, comandantul garnizoa
nei germane din „Marele Parisr-, 
Von Holtitz, semna capitularea în 
fața generalului Leclerc, coman
dant al forțelor militare franceze 
de eliberare, și a colonelului 
Rol-Ta.nguy, comandantul forțe
lor de rezistență din regiunea pa
riziană. In picioare, in fața ofi
țerilor francezi, generalul nazist 
rostea cuvintele fatidice : „Es ist 
jetzt fertig". (Acum s-a termi
nat...).

La gara Montparnasse o placă 
simplă de marmură evocă astăzi 
evenimentul capitulării. Mii de 
parizieni vin aici în fiecare an 
spre a comemora luptele pentru 
eliberarea capitalei țării. Anul a- 
cesta au loc timp de o săptămână 
numeroase ceremonii cu prilejul 
aniversării eliberării Parisului 
organizate de Consiliul municipal 
și. autoritățile locale, de numeroa
se organizații sindicale și parti
de politice spre a cinsti memoria 
luptătorilor din rezistență.

Seria acestor manifestări come
morative a fost inaugurată vineri 
printr-o ceremonie oficială în 
curtea, de onoare a prefecturii de 
poliție a Parisului cu participarea 
reprezentanților autorităților lo
cale, civile și militare. în sala- 
martir din Oradour sur Glane a 
fost aprinsă o flacără, ce a fost 
transportată la. casa lui Jean 
Moulin, conducător al mișcării de 
rezistență. Ceremonii simple, im
presionante vor avea loc în zilele 
următoare și la. monumentul re- 
zistenților împușcați în Bois de 
Boulogne, la Fort neuf din VÎL 
cennes, la. Mont Valerien. Mier
curi noaptea, clopotele Parisului 
vor bate în semn, de pioasă adu
cere aminte. Aceste comemorări 
se vor încheia duminică 28 august 
printr-o mare manifestație in 
fața vechii gări. Montparnasse.

Al. GHEORGHIU

RABAT

ULAN BATOR

Paris, 22
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triotice nu poate fi înfrîntă. Agențiile de presă transmit sistematic știri despre loviturile date de aceste torțe 
ocupanțilcr străini

declarat 
„Al A- 
apare la 
fostului 

din

pe toasta Piraților"

cu străinătatea șl ai Uzinei de mo
toare electrice din Hanoi. Au luat 
cuvîntul directorul uzinei, Tran 
Ngon Hoat, și însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al tării noastre, 
Iosif Micloș.

ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 
Agenția telegrafică mongolă „Mon- 
tame“ anunță că în R.P. Mongolă 
au loc festivități închinate celei 
de-a XXII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist. La 
Ulan Bator a avut loc o seară con
sacrată acestei date importante din

RABAT 22 (Agerpres). — 
prilejul celei de-a XXII-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist, la 21 august Radiodi
fuziunea marocană a transmis o e- 
misiune specială de 45 de minute 
dedicată Capitalei țării noastre. în 
cadrul emisiunii au fost prezen
tate aspecte ale dezvoltării multi
laterale a Bucureștiului în cei 22 
de ani de la eliberare. S-au făcut 
referiri la industrie, artă, cultură, 
știință, arhitectură, sport și la ni
velul de trai al oamenilor muncii 
din Capitală.

SAIGON 22 (Agerpres). 
trioții sud-vietnamezi au 
duminică seara elicopterul 
lului John Deane, șeful 
major al regiunii I militare ame
ricane, într-un sector situat la vest 
de Saigon. Tirul antiaerian al pa- 
triotilor a pornit din două părți ale 
șoselei peste care zbura aparatul. 
Mitraliorul elicopterului a fost ră
nit mortal de tirul patriotilor.

■Ar
După cum anunță agenția U.P.I., 

ministrul australian al trezoreriei, 
McMahon, a prezentat Camerei Re
prezentanților a parlamentului fe
deral un buget de 5,9 miliarde do
lari, adică cu 600 milioane mai 
mare decît cel de anul trecut.

Cheltuielile militare reprezintă 17 
la sută din buget sau un miliard 
de dolari. De la un an la altul a- 
ceste cheltuieli au crescut cu 34 
la sută datorită participării, într-o 
măsură din ce în ce mai mare, a 
Australiei la agresiunea americană 
din Vietnam.

„Filipinezii protestează !
Ky cară-te acasă !“ — sub aces
te lozinci, pe străzile orașului 
Manila a avut loc recent o de
monstrație împotriva prezenței 
primului ministru al Vietnamu

lui de sud
Intr-un emirat

HANOI 22 (Agerpres). — La Clu
bul solidarității din capitala R.D. 
Vietnam a avut loc adunarea con
sacrată sărbătoririi celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Comi
tetului pentru relațiile culturale

Demonstrație 
pentru pace 
Sa Amsterdam

ANKARA 22 (Agerpres), — Cu 
prilejul încheierii vizitei ministru
lui afacerilor externe al R.P. Bul
garia în Turcia, Ivan Bașev, a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că convorbirile din
tre Bașev și ministrul de externe 
turc, Caglayangil, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere și 
cordialitate. Cei doi miniștri au 
discutat despre dezvoltarea rela
țiilor bulgaro-turce, precum și 
probleme ale situației internațio
nale. Ei au exprimat dorința celor 
două guverne de a depune și pe 
viitor eforturi pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în spiritul pă
cii și înțelegerii, pe baza principii
lor respectării reciproce a inde-

pendenței și suveranității națio
nale și al neamestecului în trebu
rile interne. S-a hotărît să se în
cheie în timpul cel mai scurt un 
acord cu privire la frontiere, o 
convenție consulară, precum și 
alte acorduri cu privire la trans
porturi și comunicații. Ei au în
sărcinat pe specialiștii din cele 
două țări să studieze posibilitățile 
pentru încheierea de acorduri și 
în alte domenii de activitate. Va 
fi semnat un protocol între cele 
două țări privind schimburile în 
domeniul științei și artei.

Ministrul de externe bulgar l-a 
invitat pe ministrul de externe al 
Turciei să facă o vizită în R.P. 
Bulgaria. Invitația a fost acceptată.

Duminică la Amsterdam a avut 
loc o demonstrație pentru pace la 
care au participat peste 200 de 
persoane. Demonstranții s-au adu
nat în jurul „Monumentului do
cherului" ridicat în amintirea re
voltei muncitorilor din Amster
dam . împotriva ocupației naziste 
din cursul celui de-al doilea război 
mondial. Intenția organizatorilor 
acestei manifestații a fost de a 
întreprinde un marș spre centrul 
orașului, însă importante unități 
ale poliției și jandarmeriei au ba
rat principalele artere ce duceau 
spre oraș și au blocat cortegiul 
manifestanților. Au fost operate 
numeroase arestări.

Aceasta a fost cea de-a patra 
demonstrație organizată la Amster
dam în ultimele două luni, în 
ciuda dispozițiilor autorităților 
prin care toate manifestațiile 
sînt interzise.

I

I

„Tatăl meu a fost 
victima unei lovituri 
puse la cale de me
tropolă", a 
cotidianului 
novar", care 
Beirut, fiul 
emir Shakbut 
Abu Dhabi. în inter
viul său, reluat de 
ziarul „Le Monde", a- 
cesta arată că detro
narea tatălui său, pe
trecută zilele trecute, 
cînd Shakbut a fost 
înlocuit cu fratele 
său Zaid, constituie 
un „veritabil com
plot". „Britanicii —a 
adăugat el — vor ca 
Statele Omanului să 
se alinieze politicii 
promovate de Arabia 
Saudită".

Dorința acestora 
de a vedea în emira
tul Abu Dhabi un re
gim asemănător celui 
saudit își are, desigur, 
explicația sa. Co
mentatorii relevă că, 
într-un moment în 
care în Aden și în e- 
miratele din sudul 
Peninsulei arabice se 
intensifică lupta for-

telor patriotice 
tru înlăturarea 
nației coloniale, An
glia se teme ca nu 
cumva teritoriile de 
pe așa-numita Coastă 
a Piraților, unde este 
situat și Abu Dhabi, 
să fie cuprinse la 
rîndul lor de valul 
mișcării de eliberare 
națională. De aceea, 
ea acționează pentru 
a le determina să 
ducă o politică de a- 
servire a intereselor 
naționale față de ma
rile monopoluri pe
troliere străine.

Comentînd înlătu
rarea emirului Shak- 
but, ziarul „Al Ah- 
bar", care apare la 
Cairo, arată de alt
fel că știrea nu e 
neașteptată, întrucît 
politica de indepen
dentă promovată de 
acesta constituia o 
piedică în calea pla
nurilor economice și 
politice țesute de co
lonialiști în jurul a- 
cestui mic emirat.

Aflat sub protecto- 
britanic, Abu

Dhabi ascunde sub 
nisipurile sale aride 
si fierbinți un bogat 
filon de „aur negru". 
Descoperit de curînd, 
el a făcut din micul 
emirat o adevărată 
Meccă pentru mono
polurile petroliere și 
cercurile de afaceri 
din Occident. Două 
mari companii — „Abu 
Dhabi Petroleum Com
pany" și „Abu Dhabi 
Marine Areas" — le
gate de capitalul 
glez și american, 
prins rădăcini în 
mîntul emiratului.

Se crede că în 1967 
se vor extrage 
15 milioane tone 
petrol, urmind 
peste alți cîțiva
extracția să crească 
pînă la 60 milioane 
tone anual, pe seama 
unor abundente ză
căminte aflate în te
renuri încă 
sionate, dar 
numeroase 
occidentale.

Gabriela BONDOC

gH KINSHASA. Aici s-a anunțat expulzarea cores- 
™ pondentului agenției Associated Press, John 
Latz. El a fost acuzat de a fi transmis informații 
tendențioase cu privire la situația din Lubumbashi 
(fostul Elisabethville) și despre incidentele care au 
avut loc intre mercenari și jandarmii katanghezi în 
Kinshasa.

ggî PEKIN. Vicepreședintele Republicii Zambia,
Reuben Chitandika Kamanga, împreună cu de

legația guvernamentală zambiană, care a efectuat 
o vizită de patru zile în R. P. Chineză, a părăsit 
luni Pekinul. In timpul vizitei, între R. P. Chineză 
și Zambia, a fost semnat un acord de colaborare în 
domeniul cultural.

După o îndelungată tăcere, 
al statului Guanabara, Car
din nou atacuri violente la 

scri-
„ Journal de

raj RIO DE JANEIRO.
fostul guvernator 

los Lacerda, a lansat 
adresa președintelui Castelo Branco. Intr-o
soare deschisă, publicată în ziarele 
Commerce" și „O Globo", Lacerda. critică planul 
economic al 
și procedeele 
cestuia.

mareșalului Castelo Branco, precum 
politice de punere în aplicare ale a-

A -fost semnat un acord cultural în-cra TEHERAN.
™ tre U.R.S.S. și Iran. El prevede extinderea re
lațiilor culturdle^și științifice între cele două țări.

în Bosnia si
Herțegovina

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Președintele Iosip Broz Tito cu so
ția, însoțiți de conducători de 
partid și de stat ai Iugoslaviei, au 
vizitat mai multe localități din 
Bosnia și Herțegovina unde, în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, detașamente ale Armatei 
populare de eliberare au dus lupte 
grele împotriva cotropitorilor hit- 
leriști. A fost vizitată localitatea 
Trebinie, unde președintele Tito, 
întîmpinat cu căldură de peste 
10 000’ de locuitori, s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai conducerii orga
nelor locale de partid, de stat și 
obștești, după care a vizitat bara
jul Granciarevo din sistemul Tre- 
bișnița.

KUWEIT. La 21 august în Kuweit au fost sus- 
pendate două ziare, „Al Ray Al Aam“ editat 

în limba, arabă și „Daily News" editat in limba, en
gleză. Cele două ziare, conduse de deputatul Abdel 
Said El.-Massaed, au fost acuzate de „încălcare a 
legii presei".

Eg} NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., U
Thant, a adresat o telegramă de condoleanțe 

ministrului de externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, în care își exprimă „profundele regrete 
guvernului și poporului turc pentru pierderile tra
gice în vieți omenești și pagubele materiale cau
zate de cutremurul din Anatolia Orientală".

® BOGOTA. Trupele guvernamentale desfășoară 
““ în regiunea Huila (Columbia) operațiuni îm
potriva partizanilor care acționează în această re
giune. In ciuda, amplorii operațiunilor trupelor gu
vernamentale, detașamentele de partizani au pro
vocat pierderi, concretizate în uciderea a 11 sol
dați și rănirea a încă 10.

Sg! TOKIO. In urma inundațiilor provocate de ploi
le torențiale care s-au abătut asupra insulei 

Hokkaido s-au înregistrat victime omenești și im
portante pagube materiale. Potrivit unor date in
complete, zece persoane au fost înecate, trei sînt 
date dispărute și alte 12 sînt rănite. Au fost inun
date 44 000 ha. de pământ și 16 000 de locuințe, din
tre care 103 au fost distruse complet.
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